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*Zarząd Kędzierzyna - Koźla i niemiecka 
firma UWE-ECO zamierzają powołać spół
kę, która zajmie się oczyszczaniem miasta, 
wywozem śm ieci, a w przyszłości segre
gowaniem odpadów, utrzymaniem czystości ulic 
i utrzymaniem terenów zielonych,
*04. i 05.09. członkowie Zarządu Miasta 
negocjowali warunki umowy w siedzibie UWE- 
ECO w Taucha (RFN),
*06.09. rozmowy zostały przeniesione do 
Kędzierzyna - Koźla.
*07.09. Na XLIX Sesji Rady Miejskiej podjęto 
między innymi uchwały o przejęciu przez 
Prezydenta Miasta zadań z zakresu ustawy o 
paszportach, w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
A lkoholow ych , w yznaczen iem  m iejsca 
handlowego do prow adzenia działalności 
handlowej przez obcokrajowców.
*24.09. W D omu K ultury “ C hem ik”  z 
rodzicami przedszkolaków spotkał się Prezydent 
M iasta. Tematem spotkania były kwestie 
związane z pobieraniem odpłatności za pobyt 
dziecka w przedszkolu  i inne problem y 
funkcjonowania placówek przedszkolnych w 
naszym mieście.
*25-26.09. Przy przepełnionej sali Domu 
Kultury w Koźlu odbył się szósty przegląd 
piosenki turystycznej Wrzosowisko '93.
O imprezie piszemy w środku numeru.
*W tych samych dniach co Wrzosowisko 
trwało Święto Gazety NAK, która po długiej 
p rzerw ie  ponow nie  p o jaw iła  się na 
kędzierzyńskim rynku wydawniczym, tym 
razem jako “nieregulamik Niewątpliwą 
atrakcją Święta był plenerowy koncert Józefa 
Skrzeka oraz pierwszy w naszym mieście turniej 
"  Street ballu czyli ulicznej koszykówki.
*29.09. Coraz większą popularnością cieszy 

się Jesienny Cross organizowany przez Zespół 
Szkół Rolniczych w Komornie i Radio Opole W 
tym roku na starcie Biegu stanęło ponad tysiąc 
uczniów ze szkół podstawowych i średnich z 
całego województwa.
*30.09. Do Kędzierzyna - Koźla przybyła 
nauczycielska delegacja ze  Szlezwika-Holsztyna

(RFN). Delegację przyjął Prezydent Miasta. 
Goście zwiedzili kędzierzyńsko- kozielskie 
szkoły. Dom Kultury “Chemik“  i kozielską 
Basztę.
*01.10. Biuro Paszportów zostało przenie

sione z Komendy Policji do Urzędu Miasta w 
Kędzierzynie-Koźlu ,Wydział Spraw Obywa
telskich pok nr 3 tel. 211-13 wew.18.
*Od 01.10. mamy w mieście nową parafię 
rzym skokato licką . Na osied lu  P iastów  
erygowana została parafia pod wezwaniem 
Ducha Świętego. Obejmuje teren od ul. Wojska 
Polskiego po osiedle Wschód i liczy 14-16 tys. 
dusz. P roboszczem  został k s . E dw ard 
Bogaczewicz.
*02.10. W ramach Międzynarodowego Dnia 
Turystyki Odział P T TK w Kędzierzynie- Koźlu 
zorganizował Rajd po Beskidzie Śląskim. 
*Ircneusz Radź i Zbigniew Budny ( M.O.K.) 
za film pod tytułem “ Pomóc przyrodzie“  
zdobyli nagrodę specjalną na I Ogólnopolskim 
Przeglądzie Filniów Nieprofesjonalnych -Bieruń 
93. Gratulujemy.
*02.10. od godz. 10.00 do godz. 18.00 odbyły się 
Międzywojewódzkie Zawody Modeli Kołowych 
na Rynku w Koźlu, organizatorami są Miejski 
Ośrodek Kultury i Zarząd Miejski LOK. 
*03.10. o godz. 11.00 odbyło się poświęcenie 
nowego kościoła parafialnego w Blachowni, a 
ściślej jego części zwanej kościołem głównym. 
W uroczystej mszy uczestniczył Alfons Nossol, 
biskup ordynariusz. Po poświęceniu, na placu

Czas kampanii przedwy
borczej był okazją spot
kania wielu polityków, 
których twarze widzieliśmy 
w telewizj i i na pierwszych 
stronach gazet. Do Kędzie
rzyna przyjechali m.in: Jan 
Krzysztof Bielecki, Alek
sander M ałachow ski, 
Jarosław Kaczyński, Jan 
Olszewski, Dorota Simo
nides, Marian Krzaklewski.

Na zdjęciu:
Minister i Prezydent it> dro
dze do Banku Gospodarki 
Żywnościowej.

fot.. R.Meroń

za kościołem dla mieszkańców osiedla oraz 
okolic przygotowano wielki festyn.
* Od 11.10.-22.10. br. w Wydziale Spraw 
Obywatelskich U.M. w K-Koźlu w pok. Nr 1 
odbędzie się rejestracja przedpoborowych. 
*24.10. O godz. 11.00 rozpocznie się V III 
Maraton Odrzański. Na dwóch pętlach, małej 
i dużej, o łącznej długości 42,193 km z własną 
s łabością  w alczyć będzie około dw ustu 
zawodników z całej Polski. Start do biegu jak 
zwykle z ulicy Świerczewskiego na przeciw 
Cmentarza Żołnierzy Radzieckich. 
*K ierownik Krytej Pływ alni B ronisław  
Zięcina poinformował nas. że istnieje możliwość 
zakupu karnetów na mały, duży basen oraz 
saunę. Dziesięciokrotnego wstępu karnet jest 
ważny przez cały rok i oczywiście tańszy od 10 
pojedynczych biletów.

Z okazji WASZEGO ŚWIĘTA 
w imieniu byłych, teraźniejszych 

i przyszłych wychowanków 
SERDECZNE ŻYCZENIA , 
SATYSFAKCJI Z PRACY, 

WYTRWAŁOŚCI

składa redakcja
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TOWARZYSTWO ZIEMI KOZIELSKIEJ
Od trzydziestu lat istnieje w naszym 

mieście towarzystw o regionalne noszące 
nazwę T ow arzystw o Ziem i K ozielskiej.
Powstało ono jesienią 1963 r. na bazie komitetu 
organizacyjnego obchodów 800-lecia miasta 
Koźla. Obchody tego jubileuszu przyczyniły się 
do wzrostu zainteresowania przeszłością ziemi 
kozielskiej, a zarazem wyzwoliły chęć pracy na 
rzecz swojego miasta czy wioski u znacznej 
części ludności powiatu kozielskiego. Ten 
społeczny entuzjazm wykorzystali organizatorzy 
800-lecia Koźla i 12paździemika 1963 r. powołali 
do istnienia stowarzyszenie mające za zadanie 
kontynuowanie prac społecznych na rzecz miasta 
i powiatu kozielskiego.

W swej trzydziestoletniej już historii 
kozielskie towarzystwo regionalne nosiło różne 
nazw y. N ajp ierw  było to  T ow arzystw o  
M iłośników Ziemi K ozielskiej, następnie 
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, wreszcie 
K ozielsko-K ędzierzyńskie T ow arzystw o  
S p o łeczn o -K u ltu ra ln e  i T ow arzystw o  
Społeczno-Kulturalne w  Kędzierzynie-Koźlu. 
W czerwcu 1963 r. powrócono do nazwy 
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. Różny był 
też obszar działania towarzystwa. Początkowo 
obejmowało swoją działalnością teren byłego 
pow iatu kozielskiego, a potem  - zgodnie z 
dominującą po 1975 r. tendencją - ograniczyło 
sw oje zainteresow ania do obszaru m iasta 
Kędzierzyna-Koźla, by w  ostatnich kilku latach 
ponow nie zain teresow ać się problem am i 
ważnymi dla całego regionu kozielskiego. Od 
końca lat sześćdziesiątych towarzystwo posiada 
swoją siedzibę w odbudowanej zabytkowej 
baszcie, znajdującej się w centrum dawnego 
Koźla - przy ulicy Kraszewskiego 6.

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej skupia 
ludzi zainteresowanych losami swojego miasta i 
widzących sens w działalności regionalnej. 
Często praca w towarzystwie związana jest z 
realizacją określonego zadania i po jeg o  i 
wykonaniu niektórzy członkowie odchodzą z 
Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Zdarza się, że 
w ielu m ieszkańców m iasta uczestniczy w 
działalności towarzystwa nie będąc formalnie 
jego członkami.

C złonkam i T ow arzystw a Z iem i 
Kozielskiej są ludzie dorośli. Były lata, że w ! 
skład towarzystwa wchodziło ponad 200 osób. 
P rzew ażnie  jed n ak  liczba  członków  nie 
przekraczała 100 osób. Poza tym, w niektórych 
latach, przy niektórych szkołach średnich, 
tworzono koła przyjaciół Towarzystwa Ziemi 
K o z ie lsk ie j -  g ru p u jące  m łodzież  b liżej 
zainteresowaną swoim regionem. Liczebność 
tych kół i ich członków ulegała dużym zmianom. 
P odstaw ow ym  zadan iem  tow arzystw a  
wynikającym z jego statutu, jest szerzenie 
w iedzy o p rzeszłości, teraźn iejszości i 
perspektywach rozwojowych Kędzierzyna- 
Koźla oraz całego regionu kozielskiego. Temu 
celowi podporządkowane jest inicjowanie 
regionalnych badań naukowych, rozwijanie 
op iek i nad pamiątkami h is to rycznym i,

upamiętnianie ludzi i zdarzeń związanych z 
przeszłością Kędzierzyna-Koźla, gromadzenie 
księgozbioru o tematyce śląskoznawczej oraz 
organizowanie spotkań, zebrań i imprez o 
tematyce regionalnej.

Powyższe zamierzenia towarzystwo 
realizuje stosując różne formy pracy i pozyskując 
różnych sojuszników. Często rekrutują się oni 
spośród pracowników naukowych wyższych 
uczelni lub instytutów naukowych. Przy ich 
pomocy opublikowano kilkanaście pozycji 
naukow ych lub popu larnonaukow ych , 
dotyczących głównie przeszłości regionu 
kozielskiego. Przykładowo podam, że przy 
wydatnej pomocy Instytutu Śląskiego w Opolu 
wydano trzy tomy cyklicznego wydawnictwa: 
“ Ziemia Kozielska. Studia i materiały” oraz 
trzy  tom y “ Szkiców  K ęd zierzyń sko- 
Kozielskich” . Czwarty tom tej ostatniej 
pozycji znajduje się w druku.

Starając się przybliżyć mieszkańcom 
Kędzierzyna-Koźla przeszłość swojego regionu 
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej organizuje sesje 
popularnonaukowe, spotkania z naukowcami, 
obchody ważnych dla miasta rocznic oraz 
współuczestniczy w przygotowaniu różnych 
imprez kulturalnych. Od kilku lat stało się 
towarzystwo głównym, a w niektórych latach 
jedynym organizatorem imprezy regionalnej 
“ D zień  K o zła” . Po raz p ierw szy  
przeprowadzono ją  w 1985 r. -nawiązując w ten 
sposób  do jed n e j z legend 
tłumaczącej pochodzenie nazwy 
m iasta  K oźle, a jed nocześn ie  
w y jaśn ia jącej rodow ód herbu  
kozie lsk iego  b ędącego dzisiaj 
herbem Kędzierzyna-Koźla.

Ważnym kierunkiem pracy 
tow arzystw a je s t  grom adzenia 
pamiątek związanych z przeszłością 
i dniem dzisiejszym Kędzierzyna- 
Koźla. Z dalszej przeszłości nie 
przetrwało ich zbyt wiele. Tym 
bardziej należy chronić to co się 
zachow ało. R ów nież zachow ać 
należy pamiątki z lat ostatnich.
Zmiany zachodzące w naszym kraju 
przyczyniają  się do niszczenia 
dokum entów  i przedm io tów  
sym bolizujących m inioną prze
szłość. Należy je  jednak zachować 
bez względu na to czy zgadzamy się 
z  ich wymową ideologiczną, czy nie 
- bo są znakiem minionego czasu. 
Towarzystwo zdołało pozyskać 
szereg takich eksponatów. Wiele 
jednak uległo już zniszczeniu, a 
liczne zn a jd u ją  się jeszcze  w 
m agazynach zakładów  pracy i 
różnych instytucji. Pow inny one zostać 
przekazane do siedziby towarzystwa, gdzie 
eksponowane będą wraz z innymi zbiorami.

Różnorodne dokonania towarzystwa 
były możliwe dzięki aktywności jego członków. 
W ciągu trzydziestu lat z  Towarzystwem Ziemi

K ozie lsk ie j zw iązanych  było  k ilkuse t 

mieszkańców regionu kozielskiego. Wielu z 

nich wyróżniło się aktywnością w realizacji 

celów towarzystwa. Do grupy tej należą m.in. 

Franciszek Bąkowski, Norbert Bick, Jerzy 

C hałabałow ski, F ranc iszek  C hm ieleck i, 

W ładysław  C zaja , Z ygm unt C zarnecki, 

Waldemar Derej, Zdzisław Głuszek, Helmut 

Karkosz, Wanda Kostrzewa, Tadeusz Kurowski, 

Henryka Kyrcz, Janina Otrębowicz, Janina Pająk, 

Julian Planetorz. Marian Przodała, Stefania 

Smąjek, Henryk Stajszczyk i Antoni Śladowski. 

W poczynania towarzystwa zaangażowani byli 

też kolejni jego prezesi: Edward Komosiński, 

Józef Cyprys, Andrzej Ciunkiewicz, Stanisław 

Biernat i Ryszard Pacułt.

Trzydziestoletni okres istnienia TZK 

wskazuje, że stowarzyszenie to realizuje 

głównie zadania, którymi nie zajmują się 

inne organ izacje  lub p laców ki 
upowszechniania kultury. Zajmuje więc 

T owarzystwo Ziem i Kozielskiej istotne  

miejsce w pejzażu kulturalnym Kędzierzyna- 

Koźla

B aszta  u l. K raszew skiego  6 - s ied ziba  
Towarzystwa Ziemi Kozielskiej.

/F o t. R.Meroń/
Zbiory znajdujące się w  Baszcie udostępniane 
są zwiedzającym w środy (godz.l 1.00-15.00) i 
piątki (godz.12.00-17.00).

Ryszard Pacułt
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LISTY, POLEMIKI

A SZKODA

Czy w społeczności lokalnej naszego miasta 
po trzeb n e  są prze jaw y pa trio tyzm u  
lokalnego?
Ba, pytanie retoryczne, - odpowie każdy z 
nas. Przecież w efekcie patriotyzmu 
lokalnego rodzi się zaangażowanie na rzecz 
społeczności miasta, inicjatywy i wysiłki w 
celu ich urzeczywistniania, chęć udziału 
np. w samorządach osiedlowych etc. Wydaje 
się, że jednym ze źródeł powstawania 
patriotyzmu lokalnego jest duma ze swej 
miejscowości /miasta/. A jednym ze źródeł 
dumy z zam ieszkiw ania w danej 
miejscowości jest przejawiana zazdrość 
przybyszów i gości, powodowana faktem, 
że i oni nie mogą właśnie w niej mieszkać, 
a chcieliby bardzo.
Czy nasi goście i przybysze do Kędzierzyna- 
Koźla (np. podczas tegorocznego sezonu 
urlopowego) przejawiali taką zazdrość? 
Otóż tak, przejawiali. A oto, czego nam 
mieszkańcom Kędz.-Koźla, zazdroszczą. 
Zazdroszczą nam kilkuprocentow ego 
bezrobocia, szczególnie goście z regionów, 
w których liczba bezrobotnych sięga 30- 
40% populacji dorosłych mieszkańców. 
Innym powodem okazywanej nam zazdrości 
jest punktualność kursowania autobusów 
MPK, zauważana szczególnie przez tych, 
którzy przyw ykli ju ż  w sw oich 
m iejscow ościach do oczekiw ania na 
przystanku na autobus do 30 minut. 
Zauważana je s t także zdecydowana 
popraw a czystości u lic , skw erów , 
chodników, zieleni w parkach, szczególnie 
przez tych, którzy wyjechali od nas na stałe 
przed kilku laty. Jeszcze inni zazdroszczą 
nam krytej pływalni i warunków zdobywania 
umiejętności pływackich przez młodzież i 
dzieci a także sukcesów sportowych w 
pływaniu u uczniów SP Nr 9 w  Kędzierzynie. 
Młodzież, aczkolwiek nie tylko, zazdrości 
nam Radia Park, którego entuzjazm spikerów 
wzbudza wśród słuchaczy szczerą sympatię. 
Od jeszcze innych gości dowiadujemy się, 
że czynsze mieszkaniowe w Kędzierzynie- 
Koźlu są przyzwoicie niewysokie. Inni 
zazdroszczą nam bogatej oferty imprez 
kulturalnych a wśród nich Międzyna
rodowych Spotkań Zespołów Ludowych. 
Listę tę można by zapewne wydłużyć i być 
może szanowni Państwo - Czytelnicy 
uzupełn ią  j ą  innym i przykładam i 
okazyw anej nam  - m ieszkańcom  
Kędzierzyna-Koźla zazdrości. Mamy więc 
powody do dumy z tego tytułu, że mieszkamy

właśnie w tym mieście. Aby jednak duma ta 
nie przesłoniła nam potrzeb doskonalenia 
warunków życia w mieście, proponuję 
zadumę nad brakiem w naszym grodzie 
Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki. 
Wśród średniej wielkości miast, w których 
są KMPiK-i, wymienić można: Chełm, 
Kalisz, Legnicę, Lubiń, Nowy Sącz, Ostrów 
Wlk., Pabianice, Płock, Włocławek i 
Zam ość. N ie w iedzieć czem u, na 
Opolszczyźnie KMPiK-i są jedynie w  Opo- 
lu i w Raciborzu. A szkoda, że KMPiK nie 
funkcjonuje również w naszym Kędz.- 
Koźlu.
Czy jest potrzebny? Uważam, że tak, jest 
potrzebny. W naszym mieście mieszka dość 
liczna in teligencja techniczna i 
hum anistyczna, m łodzież licealna i 
uczęszczająca do kilkunastu szkół średnich, 
a to potencjalni bywalcy czytelni prasy 
zagranicznej w KMPiK oraz nabywcy 
literatury obcojęzycznej w księgarni 
KMPiK. Należy oczywiście zdać sobie 
sprawę, że taka czytelnia KMPiK nie 
m ogłaby udostępniać napojów  
alkoholowych i gościć czytelników prasy 
palących papierosy. M ogłaby jednak 
pobierać opłaty za wstęp w wysokości np: 
l0 /l 5 tys. złotych, to znaczy tyle, ile kosztuje 
dziś średnio kolorowy tygodnik. Radio Park 
powstało dzięki m. in. mecenatowi patriotów 
lokalnych - ludzi z wyobraźnią i chęcią 
uczynienia czegoś dobrego dla miasta. 
Zaduma nad urzeczywistnieniem idei 
KMPiK w Kędz.-Koźlu kojarzy mi się z 
podobnym potencjalnym mecenatem. 
KMPiK byłby chyba także powodem 
zazdrości gości i mieszkańców innych gmin.

S.Śmigielski.

Jeleń na rykowisku

Podobał mi się artykuł (list?) zamieszczony 
w ostatnim  "Serwusie", a dotyczący 
architektury Kędzierzyna. Zgadzam się, że 
miasto piękne nie jest, a powstające 
potworkowate blokowiska przy ul. Wojska 
Polskiego mogą sprawiać, że co wrażliwsze 
osoby krew zalewa. W dodatku sprawa 
rozebrania tych klocków wydaje się być z 
góry przegrana, bo za tym wszystkim stoją 
pieniądze. Nie idą one często w  parze z 
rozumem czy z tzw. doborem społecznym.

| Forsa -zdaje się  -wygrywa tj. ten, kto ją  ma 
buduje, co chce, a esteci niech idą won. 
Otóż z tą estetyką sprawa wygląda nieco 
inaczej, przynajmniej z psychologicznego 
punktu widzenia. Brzydota architektoniczna 
ciekawie na człowieka nie wpływa. Raczej 
go psychicznie dołuje. Obniża nastrój, działa

depresyjnie, zwiększa lęk, zobojętnia. 
Widząc wokół siebie potęgę, wszecho- 
becność wielkiej ilości podobnych do siebie 
szarych bloków i człowiek czuje się mały, 
nieznaczący. Oczywiście jak najdalsza 
jestem  od stw ierdzenia, że brzydota 
architektoniczna jest źródłem wszelkiego 
zła. Jest to jeden z wielu czynników 
powodujących, że w miastach wyższa jest 
przestępczość, więcej ludzi choruje na 
nerwice i choroby psychiczne. Jednak do 
brzydoty człowiek się przyzwyczaja, bo 
musi jakoś żyć. W takich warunkach wyjazd 
na wypoczynek "gdzie woda czysta i trawa 
zielona", a krajobraz jest mało zmieniony 
przez człowieka ma dobroczynny wpływ na 
psychikę. Oczywiście ilu ludzi na urlop nie 
stać, to już odrębny problem. Truizmem jest 
przypom inanie o sw oistym  "m ikro
klimacie" Kędzierzyna. Tym bardziej 
należałoby starać się czynić je  miłym dla 
oka, ale to zdaje się tylko pobożne życzenia. 
Przed brzydotą nie ucieknie nikt. Nawet, 
gdy mieszka w ładnie zaprojektowanej willi, 
otoczonej drzewami, to trzeba z niej dość 
często wysunąć nosa. Trzeba np. zrobić 
zakupy w budce sześciokątnej, od której już 
nic brzydsze być nie może. Podobnie sam 
widok budynku szkolnego może działać 
odstraszająco na dzieci. Tak więc całe 
społeczeństwo cierpi z powodu kilku osób, 
które w  majestacie prawa wyrażają na 
brzydotę zgodę. Problem jest o tyle poważny, 
że to, co jest budowane teraz, straszyć będzie 
jeszcze długo chyba, że wybuchnie III wojna 
światowa, czego nikomu nie życzę.

Małgorzata Piekarczyk.

Jakie to miasto? Czekamy na odpowiedzi.

FORTEPIAN ZABYTKOWY 
SPRZEDAM TEL. 219-57 

KĘDZIERZYN-KOŹLE

SPRZEDAM SZNAUCERY 
MINIATUROWE CZARNO - SREBRNE 

WIADOMOŚĆ TEL.742-143 OPOLE
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K ęd zier zy n -K o źle  a  spisk ow a  teo r ia  d ziejó w

Trochę z opóźnieniem ale z dużym 
zaciekawieniem przeczytałem tekst Pana dr 
Ryszarda Pacułta “ Kędzierzyn-Koźle istnieje 
prawie 18 lat”  wydrukowany w Miejskim 
Serwisie Informacyjnym Kędzierzyna-Koźla 
“ SERWUS’ ’ NR 10 (marzec 1993 r.). Osobiście 
uważam, iż zbyt mało jest publikowanych w 
lokalnych gazetach inform acji dotyczących 
historii i tradycji tego regionu. Mieszkańcy 
dysponują raczej funkcjonalną wiedzą dotyczącą 
organizm u m iejskiego niż h isto ryczną i 
znajomością tzw. symboliki miasta (porównaj: 
E. Nycz, In te g ra c ja  społeczna w osiedlu  
miejskim, Opole 1992, s. 50-51). W dużej mierze 
nie jest to “ wina” mieszkańców ale może 
dawnej polityki regionalnej propagowanej przez 
przewodnią siłę narodu. Po prostu - lokalizm był 
czymś raczej niemile widzianym i ideologicznie 
podejrzanym. Dlatego należy cieszyć się, iz od 
czasu do czasu można przeczytać czy to artykuły | 
dotyczące historii i dnia dzisiejszego naszego 
miasta, czy pozycj e zwarte lub książki opisujące 
znaną mieszkańcom rzeczywistość miejską. Na 
uwagę zasługuje tu seria wydawana przez 
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej pod nazwą 
“ Szkice kędzierzyńsko-kozielskie” , (obecnie 
przygotowywany jest do druku tom IV, który 
jeżeli dopiszą sponsorzy będzie wydany jesienią 
br. roku). Powracając do głównego wątku moich 
rozważań pragnąłbym zastanow ić się nad 
pew nym  stw ierdzen iem , k tóre zostało  
zamieszczone w przywołanym artykule dr R. 
Pacułta. Z an iepoko iła  m nie szczególnie 
końcówka tekstu, w której Pan Pacułt sugeruje, 
iż można by w ramach przygotowywanej odbu
dowy tzw. Polski powiatowej przywrócić całe
mu miastu nazwę Koźle - w miejsce obecnej 
Kędzierzyn-Koźle. Pomyślałem sobie w tym 
momencie czytania tekstu, iż co prawda czynniki 
naukowe odżegnują się od tak zwanej spiskowej 
teorii dziejów jako subiektywnej interpretacji 
rzeczywistości społecznej czy politycznej; ale 
jednak coś w tym chyba jest, coś co w przypadku 
naszej aglomeracji warto by wyjaśnić szerszej 
grupie mieszkańców. Zostały napisane, według 
mojego rozeznania dwa teksty, które opisują 
ciekawe zjawisko historyczno-socjologiczne, 
relacjonujące dzieje swoistej rywalizacji 
dawnych miast; K oźla i Kędzierzyna (J. 
Woźniacki, Problem więzi społecznej w nowo 
powstałej aglomeracji, rozprawa doktorska, 
WSP Opole 1983; J. Borusowska, E. Nycz,
‘'Paskudne miasto”- przyczynek do  opisu miasta 

przemysłowego Opolszczyzny, 'Sam orząd  
T e ry to r ia ln y ” 1992/7-8 , s .  90-98). W 
przytoczonych tekstach m ożna  przeczytać o 
rywalizacji historycznego Koźla z rozwijającym 
się dzięki szybkiej industrializacji powojennej 
- Kędzierzynem. Kędzierzyn szczególnie nie 
był przychylnie w idziany przez władze 
powiatowe. Jak wynika z zebranych przez Pana 
J. Woźnickiego relacji “ Koźle zazdrościło 
Kędzierzynowi jego  szybkiego rozw oju” . 
Bardzo często w latach sześćdziesiątych  
dochodziło do “ konfliktów”  w ów czesnym

aparacie władzy administracyjnej, politycznej 
(ograniczenie administracyjnej suwerenności 
Kędzierzyna poprzez agendy powiatowe, tzw. 
“ wojna o handel” , ciekawe zachowania władz 
m iejskich  i pow iatow ych na w spólnych 
uroczystościach np. 800-lecie Koźla, wodowanie 
m/s “ Kędzierzyn” ), usam odzielnienie się 
Kędzierzyna nie leżało w interesie Koźla. Powiat 
kozielski i samo Koźle zawdzięczało w dużym 
s to p n iu  sw ój rozw ój p o w o jen n y  
ro z b u d o w u ją c e m u  się p r z e m y s łowi 
kędzierzyńskiemu. Może mało kto pamięta ale 
Kędzierzyn w latach 60-siątych wyrażał chęć 
przyłączenia do województwa katowickiego. 
Kędzierzyn lepiej był widziany w województwie 
czy w Warszawie niż w powiecie. Oczywiście 
opisywane wyrywkowo fakty dotyczą tzw. elit 
ówczesnej władzy niż “ szarych obywateli” . 
Walka toczyła się nie tylko na poziomie władz 
administracyjnych ale w rzeczywistości chodziło
0 poszerzenie zasięgu terytorialnego miast i 
osiedli, a co za tym idzie zwiększenia zasięgu 
sw ojej w ładzy i um ocnienia pozycji w 
województwie. Postronnemu obserwatorowi 
tamtych lat przeczytane tu wydarzenia raczej nie 
były znane, nie zdawał sobie sprawy z tego, iż o

| kształt tego miasta toczyła się “ walka”  na 
różnych szczeblach. Jest prawdą, że nie zapytano 
mieszkańców przyszłej aglomeracji (np. refer
endum , bo ag itacy jne  zeb ran ia , k tóre 
organizowała przede wszystkim partia o niczym 
nie decydowały, gdyż decyzje już zapadły;

I znamienne dla ówczesnej rzeczywistości jest to, 
że proces łączenia struktur miejskich rozpoczęły 
wszystkie miejskie i gminne komitety PZPR w 
maju 1975 r. a dopiero 15 X 1975 r. Dziennik 
Ustaw PRL ogłosił o powstaniu Kędzierzyna- 
Koźla; przy czym była to inkorporacja w obszar 
Kędzierzyna lokalnych osad miejskich i gmin). 
Dynamika miastot wórcza przemysłu wchłonęła 
sąsiednie miejscowości, w tym miasto o 
wielowiekowej tradycji. Władze administracyjne 
usadowiły się w Kędzierzynie, a polityczne w 
Koźlu. Zastanawiano się dość długo nad nazwą
i herbem miasta. Uczyniono ukłon w stronę 
Kędzierzyna, rozpoczynając nazwę powołanego 
miasta od wyrazu Kędzierzyn; równocześnie nie 
odrzucając tradycji pozostawiono herb Koźla. 
W  dwa lata później wbrew protestom 
mieszkańców przeniesiono Urząd Miejski do 
Koźla, realizując w ten sposób dośrodkowe 
tendencje Koźla. Oczywiście można dywago
wać dlaczego powstało to miasto, choć mogło 
nie powstać (por: wymienione artykuły). Przy
czyniła się do tego nie tylko siła przemysłu i jego 
funkcje miastotwórcze ale w tym konkretnym 
wypadku, również konkretni ludzie, którzy 
zostali kreatorami (sofokratami) przestrzeni w 
której żyjemy. Komentuje się to obecnie, że 
powstanie aglomeracji było bardziej posunięciem 
politycznym niż ekonomicznym, które nałożyło 
się na przeprowadzaną reformę administracyjną 
kraju. Istnieje także drugie ujęcie tego tematu, 
właśnie jakby su b ie k ty w n e , mówiące, iż 
Kędzierzyn był rządzony przez inteligencję

techniczną, która uwypukla rozwój miasta jako 
zaplecza przemysłu (świadczy o tym m.in. układ 
osiedli). Władze powiatowe wywodzące się z 
inteligencj i humanistycznej, działały w interesie 
tradycji, stabilizacji Koźla, nie chcąc pozbawić 
się władzy na rzecz Kędzierzyna “  dziecka, które 
zbyt szybko rosło i miało szalone ambicje”  (J. 
Woźniacki. s. 118). Tak skrótowo przedsta
wiałaby się historia “ walki”  między dwoma 
podstawowymi członami aglomeracji. Pan R. 
Pacułt napisał, iż powszechnie używa się 
nazwy Koźle, a Kędzierzyn awansowałby do 
ra n g i nazw y d z ie ln icy  czy o s ied la  
(Śródmieście). Jest to punkt w idzenia koźla- 
nina. W Kędzierzynie sprawa przedstawia się 
odwrotnie. Mówiąc o aglomeracji, mówi się o 
Kędzierzynie a nie o Koźlu. Prawdą jest, iż w 
mowie potocznej raczej nie używa się nazwy 
pełnej. Nadal funkcjonuje Kędzierzyn, a  za Odrą 
jest Koźle (lub odwrotnie). Czy propozycja 
nadania miastu nowej nazwy - Koźle - jest 
rac jo n a ln ie jsza  od obecnego  brzm ien ia  
Kędzierzyn-Koźle, - to kwestia punktu widze
nia, który jak  zaprezentowałem jest względny. 
Raz już w historii powołując się na punkt 
widzenia również racjonalny - powołano do 
życia Kędzierzyn-Koźle. A może postawić na 
Kędzierzyn. Niech to będzie nowa nazwa 
miasta. O Kędzierzynie napisano parę książek 
(polecam m.in. Adaptacja ludności na Śląsku 
Opolskim, Narodziny miasta - S . Nowako
wskiego. Wiadro pełne nieba - M. Szypowskiej, 
opisujące rzeczywistość kędzierzyńską lat 50 - i 
60-siątych), i parędziesiąt artykułów prasowych 
i naukowych. Jest jeszcze jedna możliwość, 
którą można rysuje się w  obrębie 
naszego “ rozlewiska urbanistycznego” , w 
którym jesteśmy zatopieni: jego dekoncentracja, 
czyli rozpad. Symptomy tego może w chwili 
obecnej nie są zbyt silne ale nigdy nic nie 
w iadom o, czy po k o le jnych  w yborach  
komunalnych nie dojdzie do secesji, któregoś z 
podmiotów aglomeracji. Kończąc, chciałbym 
wskazać, iż to “ znow u K oźle (lub jego  
przedstawiciele jak  kto woli), zamierzają coś 
zmieniać w symbolice tego miasta” . I jak tu nie 
uwierzyć w spiskową teorię dziejów - Koźla 
względem Kędzierzyna?

Edward Nycz.

A utora  in teresującej po lem ik i z  tekstem  
redakcyjnego historyka R Pacułta przepraszamy 
za tak późną publikację. Dopiero teraz udało się 
wygospodarować wystarczającą ilość miejsca. 
M am y nadzieję , że  a r tyku ł ten będzie  
przyczynkiem do burzliwej dyskusji na temat " 
Kędzierzyn-Koźle, razem czy osobno?"

Redakcja
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Zgryzipiórem

L ist o tw arty  do m inistra od 
sam ochodów , statków , pociągów  i 

kom unikacji.

Szanowny Panie Ministrze.

W związku ze zgłoszonym przez Pańskich 
pracowników projektem ograniczającym 
prędkość samochodów obsługiwanych przez 
kierowców- żółtodziobów do 70 km/h, 
oświadczam, że jestem za, pod  warunkiem 
wyjaśnienia kilku niejasności:
1. W jak i sposób będzie można rozpoznać 
młodego kierowcę, chociażby po to, by 
zwiększyć odległość bezpieczną.?
2. Co ma robić  ograniczony do 
siedem dziesią tk i kierowc a  chcący  
wyprzedzić takiego samego ja k  on, tyle, że 
jadącego np. 60 km/h?. Przyspieszenie do 
90 km/h to ju ż  wykroczenie drogowe, a 
wolniejsze wyprzedzanie stanowi zagrożenie 
dla innych użytkowników dróg, co też je s t 
nota bene wykroczeniem.
3. Czy moja żona- posiadająca prawo jazdy 
od czterech lat (przejechała  w tym czasie ok, 
740 m ), jest lepszym kierowcą od faceta, 
który przez 10 miesięcy wyjeździł 80 tys. km 
po całej Polsce ?
4. Kierowca dla bezpieczeństwa przez dwa 
lata nie mógłby wozić postronnych osób (za 
wyjątkiem doświadczonych kierowców i 
najbliższej rodziny). Czy to oznacza, że 
brata lub syna mogę narażać na śmiertelne 
niebezpieczeństwo, natomiast teściowej już  
nie? Czy nie można by zrobić odwrotnie ?
5. Co oznacza pojęcie doświadczony 
kierowca ?
6. Czy jadąc Alejami Trzech Wieszczów w 
Krakowie i stosując się do wskazań tzw.
'‘zielonej lini ’' możemy jechać 75km/h, tak

ja k  sugeruje komputer, czy też musimy 
zwolnić do 70km/h i będąc w zgodzie z 
przepisami, blokujemy w ten sposób ruch na 
sześciu  kilom etrach i narażam y się  
jed n o cześn ie  na ciężkie p o b ic ie  i 
zdemolowanie auta ?
7. Czy właściciel Hondy 750 cm3 (  taki 
motocykl)  przez dwa lata musi się na niej 
męczyć ja k  na Simsoniku, czy też może pruć 
na autostradzie 230 km/h. Jak się to ma do 
bezpieczeństwa podróżowania i równości 
obywateli wobec prawa ?
8. Czy miody kierowca- policjant z rocznym 
stażem kierowcy może ścigać przestępców li 
tylko z prędkością 70 km/h ?
9. Spotkanie samochodu jadącego  z 
prędkośc ią  50 km /h ze slupem  
oświetleniowym jest najczęściej bardzo
niebezpieczne zarówno dla kierowcy, ja k  i 
auta. Wszystkie testy wytrzymałościowe 
wykonywane są przy tej właśnie prędkości. 
M oże by tak zm niejszyć prędkość  
m aksym alną dla n iedośw iadczonych  
kierowców do tej wartości (i ta ku ż  przecież 
bardzo niebezpiecznej )?
10. Czołowe zderzenia dwóch maluchów 

jadący :H50l km/h to sytuacja identyczna jak  
zaparkowanie samochodu na ścianie garażu 
z prędkością 100 km /h  Z auta pozostaje 
dokładnie tyle co kierowcy. Niewiele. Może 
by tak w takim razie zmniejszyć prędkość 
maksymalną dla kierowców -dwulatków do 
25 km/h, co w jakimś stopniu zabezpieczałoby 
ich przed tragicznymi konsekwencjami 
błędów na drodze, popełnionych w wyniku 
braku doświadczenia.
Pomimo tych paru niejasności, pomysł nadal 
uważam za świetny. W moim imieniu proszę 
serdecznie pogratulować projektodawcom. 
Głęboko cenię sobie trzeźwość, rozsądek i 
inteligencję Pańskich pracowników. 
Proszę o więcej.

Zgryzipióro trzymał Piotr Gabrysz 
Prawo jazdy nr F 0433147

WRZOSOWISKO 93
Gdy sześć lat temu Radek Truś wraz z MKT 
Wrzos zorganizował niewielki przegląd 
piosenki turystycznej, niewielu pewnie było 
takich, którzy mogli przewidzieć, że ta 
impreza po sześciu latach tak okrzepnie i 
zaliczana będzie do najciekawszych imprez 
muzycznych środowisk studenckich i 
turystycznych w kraju. W sobotę 25.09, 
oraz przez całą noc, aż do piątej nad ranem 
trwał nieustanny przegląd środowisk 
m uzycznych całego kraju. P iosenka 
turystyczna przeplatała się z  poezją śpiewaną 
i kabaretem. Szóste z kolei Wrzosowisko 
odbyło się i tak jak w roku ubiegłym

zgrom adziło  czołów kę zespołów  
śpiewających i grających w tych nurtach. 
Kilka konkretów? Proszę bardzo: “ Trzy 
Dni Tyłem” , “ Past” , “ Grupa Krążek” , 
Tom asz Lew andow ski, Leszek 
Kopeć...ogółem dwadzieścia dwa zespoły 
wysłuchiwane były przez ponad czterystu 
osobow ą w idow nię. Prezentacjom  
towarzyszyły: wystawa prac fotograficznych 
Rafała Meronia, pokaz przeźroczy, czy jak 
kto woli slajdów z wypraw turystycznych 
Klubu Wrzos, działała kawiarenka, bar oraz 
stoisko z wydawnictwami muzycznymi z 
kręgu szeroko rozum ianej piosenki

turystycznej, między innymi kaseta z 
nagraniami z Wrzosowiska 92. W tym roku 
Grand Prix zdobył zespół “  Szukam Reksia” 
( Wrocław ). Miejsce pierwsze przypadło 
grupie “ Pięć minut w pociągu’’ ( Kraków ), 
natomiast dwa drugie zajęły “  Kakamberki ’’ 
( Wodzisław ) i Dorota Ślęzak z Kędzierzyna- 
Koźla. Nad całością imprezy czuwał jej 
twórca i organizator Radosław Truś, 
nieodłączny pomocnik Kasia Zasada i 
wszędobylskie Wrzosy. W rzosowisko 
zakończyło się wspólnym odśpiewaniem 
kilkunastu standardów. Śpiewali wszyscy 
wykonawcy i publika. O potrzebie istnienia 
takiej imprezy niech świadczy taki fakt: Na 
Rynku, tej samej nocy odbywała się 
plenerowa impreza, również muzyczna 
(koncert Józefa Skrzeka, przyp. red. ), a 
mimo to sala MOK nie mogła pomieścić już 
nikogo więcej. Kto nie był, niech żałuje i 
czeka na pojawienie się plakatów z napisem 
Wrzosowisko 94, oczywiście we wrześniu 
przyszłego roku.

Martyna i Jerzy Janiccy ( Legnica )

•Młodzieżowy Klub Turystyczny “Wrzos" 
jak co roku zaprasza na spotkania 

•AKADEMII TRAPERSKIEJ obejmującej 
.szkolen ie  z zakresu terenoznawstwa, 
•organizacji wypraw, przyrodoznawstwa, 
’ sam arytanki, turystyki w wielu 
•różnorodnych odm ianach. Spotkania 
"odbywają się w lokalu klubowym w Domu 
•Kultury w Koźlu (ul. Skarbowa 10), w 
*każdą środę o godz. 18.00. co tydzień jest 
•okazja wyjazdu na wyprawy szkoleniowe w 
"góry ,do lasu, w jaskinie. Szkolenie kończy 
•się egzam inem  w grudniu, dającym  
"uprawnienia organizatora turystyki. Zapisać 
•się może każdy, kto ukończył 15 lat, ma 
"kondycję turystyczną (nie mylić ze sportową 
•), dobry humor i dobre chęci. Kurs jest 
•bezpłatny. Koszty obejmujątylko przejazdy 
•w  czasie wypraw. Noclegi przeważnie są 
•bezpłatne. Zapisy przyjmujemy do końca 
•października. Początek w ykładów  6 
•października.
•  Zapraszamy!

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODARO

WANIA TERENU LUB JEGO FRAGME

NTU ZLOKALIZOWANEGO W POBLIŻU 
UL. SKARBOWEJ / BASEN/.

B LIŻSZ Y C H  IN FO R M A C JI U D Z IE L Ą  

PRACOWNICY WYDZIAŁU INWESTYCJI 

I REM O N TÓ W  U RZĘD U  M IA STA  W 

KĘDZIERZYNIE-KOŹLU TEL.211-91.
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Inwestowanie w akcje (2) 
Strategie

T rudno jednoznaczn ie  określić strategię 
inwestowania w akcje. Rozsądny inwestor 
niezależnie od tego czy inwestuje długoter
minowo czy krótkookresowo bazuje na pięciu 
zasadach:
1. Zbywalność akcji
Należy mieć możliwość sprzedaży akcji kiedy 
tylko tego chcemy.
2. Dochód
Akcja powinna dawać regularnie dywidendowy 
dochód.
3. Dywersyfikacja (rozłożenie ryzyka)
D obór akc ji pow in ien  być rozsądn ie  
zdywersyfikowany.
4. Aprecjacja (wzrost)
Cena akcji powinna rosnąć w  czasie.
5. Bezpieczeństwo
Dobór akcji powinien być ograniczony do spółek, 
które posiadają w  miarę stałą pozycję finansową. 
Działając na rynku akcji, trudno założyć, że 
powyższe zasady zostaną spełnione w stosunku 
do kupowanej akcji. Jest wiele akcji, które spełnią 
dwie lub trzy wymienione zasady, lecz nikt nie 
zrealizował wszystkich pięciu.
Najbardziej praktyczne zasady może podać 
doświadczony uczestnik gry giełdowej, którym 
jest Zenon Komar (“ Jak się robi pieniądze” , 
1989) . Podzielił on strategie inwestowania w 
akcje na długoterminowe i krótkookresowe

Strategie długoterminowe
Przy inwestowaniu w dłuższym okresie istnieją 
pewne ogólne zasady:
-  jeżeli gospodarka jest w lepszym stanie, ceny 
akcji idą w górę (hossa). Jeśli w gorszym, ceny 
idą w  dół (bessa),
- najlepiej kupować akcje wtedy, gdy cena ich 
jest najniższa,
-  jeśli inwestujemy w czasie hossy, to wystarczy 
kupić akcje tanie,
- nie należy inwestować całego kapitału w jedną 
inwestycję, nie należy też tego robić w  jednym 
okresie,
- w  czasie hossy akcje dobrych firm prawie 
zawsze będą zwyżkowały.
Opierając się na tych zasadach sformułowano 
następujące strategie:
1. Strategia kupna akcji po przeciętnej cenie
Polega na inwestowaniu stałej sumy pieniędzy 
w  pewne wybrane akcje niezależnie od stanu 
koniunktury. Zaletą tej strategii jest eliminacja i 
potrzeby oceny rynku oraz pozbycie się bariery 
psychologicznej polegającej na obawie, że 
taniość danej akcji w ynika ze słabości 
spółki. Stałe inwestowanie pomaga w dokła
dnym zapoznaniu ze sprawami spółki i pozbyciu 
się strachu spowodowanego niewiedzą co do jej 
sytuacji.
2. Strategia reinwestycji dywidendy

Inwestor kupuje akcje za sumę należną z tytułu 
dywidendy.
3. Strategia 10% zniżki i 30% zwyżki cen 
akcji.
Strategia ta wymaga analizy średniej cen 
wybranych spółek. Jeżeli średnia cen spadnie o 
10% w stosunku do okresu sprzed 12 miesięcy, 
to zakupujemy akcje. Jeśli natomiast średnia 
wzrosła o 30% , wtedy sprzedajemy akcje. 
Strategia ta powoduje, że operujemy między 
posiadaniem akcji a ich zamianą na płynne 
fundusze lub odwrotnie. Nie wymaga ona 
specjalnej znajomości rynku, jedynie żelaznej 
konsekwencji.

Strategie krótkookresowe
Strategie te  op ierają  się na działaniach 
podążających za trendem rynku, wymagają od 
inwestora stałej analizy sytuacji na rynku.
Przy strategiach krótkookresowych możemy 
podać następujące ogólne zasady:
- istotny jest wybór czasu sprzedaży i zakupu 
akcji. Mniej ważny jest wybór spółek,
- akcje kupujemy w czasie hossy, a sprzedajemy 
w czasie bessy.
Do strategii krótkookresowych zaliczamy:
1. Strategię opartą o stopę procentową 
pieniądza
Jeśli stopa procentowa ogłaszana przez bank 
centralny spada, inwestycje w akcje stają się 
bardziej korzystne, jeśli rośnie, to mniej 
korzystne. Strategia ta opiera się na sprzedaży 
wszystkich akcji i zamianie na fundusze płynne 
jeśli pojawią się warunki do sprzedaży, i 
odwrotnie zamiany funduszy płynnych na akcje.
2. Strategię “współpracy” z trendem na 
rynku.
Inwestor dokonuje inwestycji w akcje gdy jest 
hossa, a sprzedaje gdy jest bessa. Istotą tego 
działania jest przekonanie, że hossa wiedzie do 
większej siły rynku a bessa do jego większej 
słabości.
Interesującym paradoksem jest fakt, że kto 
pracuje ciężko żeby zarobić pieniądze, rzadko 
ma czas lub ochotę do zarządzania nimi. Dobrą 
receptą na to może okazać się Fundusz 
Powierniczy PIONEER. Bliższych informacji 
na temat Funduszu udziela Bank Pekao SA w 
Kędzierzynie-Koźlu na Placu Wolności.

Bankier (cdn)

Profit z banku
P rzy  ko rzystan iu  z term inow ych  lokat 
bankowych często niedogodnością stąje się strata 
odsetek przy konieczności zerwania umowy. 
Aby tem u zapobiec w Banku Pekao SA 
wprowadzono nową atrakcyjną formę lokowania 
oszczędności - rachunek PROFIT. Polega on na 
tym, że oszczędzający ma możliwość wycofania

wkładu lub jego części wraz z należnymi 
odsetkam i w dow olnym  m om encie, bez 
jak ich k o lw iek  stra t w  op rocen tow an iu . 
Wysokość oprocentowania rachunku PROFIT 
jest zmienna i zależy od czasu utrzymywania 
wkładu - wzrasta ona z upływem kolejnych 
pełnych miesięcy pozostawania wkładu na 
rachunku. Aktualnie waha się ono w granicach 
od 12.5% (po pierwszym pełnym miesiącu) do 
34% (po 12 miesiącach) w skali roku. Podobne 
formy oszczędzania są w  innych bankach, 
niemniej przed podjęciem decyzji radzimy 
zorientować się w szczegółach.

______ Listy, polemiki c.d.______
Szanowna Redakcjo 

Trochę dziwi “ puszczenie”  w Serwusie listu o 
“ oszustwie” , bez sprawdzenia ( wyjaśnienia ) 
drugiej strony. Tego wymaga dziennikarski 
elementarz. Ale rozumiem. Pan Truś podpisał, 
bierze więc za to odpowiedzialność. A, że przy 
okazji jest radnym... Właściwie wszystko co 
napisał w 14 numerze Serwusa jest prawdą. Były 
pomyłkowo naklejone nalepki “ wywołanie 
bezpłatne‘‘, były przeprosiny ekspedientki, która 
to zrobiła. Nie było tylko jednego prawdziwego 
stwierdzenia, że nigdzie przeźroczy nie wywołuje 
się za darmo. KalkuIacja jes t prosta: Fuji-Chrome 
(slajd o jakim mowa) kosztuje 68 tysięcy złotych. 
Wywołanie w automacie 40 tysięcy. Czyli usługa 
byłaby droższa od film u! Na razie jeszcze się to 
nie zdarza. Jest i druga kwestia, o której każdy 
zajmujący się fotografią wie, płaci się za “  firmę’ ’ 
i za jakość, a tu KODAK Express mówi i 
(w ygląda) sam za siebie. Stw ierdzenie o 
oszustw ie “ podpada”  pod odpow iednie 
paragrafy odpowiedniego kodeksu. To każdy 
prawnik powie. Zarzut, że chodziło o pieniądze- 
gdyby p. Truś interesował się tym co w mieście 
się dzieje, wiedziałby by, że wielokrotnie firma 
BAN-ART wykonywała swoje usługi gratisowo 
dla dzieci ze szkół i przedszkoli jak  również na 
cele charytatywne. Są na to dokumenty, lecz 
takie rzeczy należy robić a nie chwalić się nimi. 
I jeszcze na marginesie, jak  wszędzie, wszystko 
zależy od ludzi. Oczywiście, że można było 
załatwić tę sprawę po myśli Klienta. Ale trzeba 
to robić normalnie, po ludzku, nie obrażać się i 
nie obrażać innych. Podobno wszyscy jesteśmy 
ludźmi. Także fotograf, ekspedientka i ...

Andrzej Bandurowski 
P.S. Różnica w cenie wywołania slajdów o 
której pisze p. Truś wynosi faktycznie dwa a nie 
dw adzieścia(!) tysięcy zło tych, rzecz do 
sprawdzenia. Różnicę w  jakości widać również.

A.B.

SPRZEDAM GARAŻ KĘDZIERZYN 
UL. KOSZYKOWA TEL. 223-29

Pogrążonym  w sm utku  i żałobie 
ZAKŁAD POGRZEBOWY 

T adeusza Felsztyńskiego 
zapew nia za łatw ianie w szelkich form alności 
zw iązanych z o rgan izacją  pogrzebu w  k ra ju  

i za g ran icą . - 
K ędzierzyn ul.G low ackiego 24 tel. 354-53 

j K oźle ul. 24 K w ietnia 9 tel. 241-41
telefon (dom ow y - ca łą  dobę) - 341-84
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DADAIZM 
INTERWENCYJNY

Zachęcając Czytelników do uważnej lektury 
tekstu zamieszczonego poniżej, zapewniamy, 
że materiał ten jest jak  najbardziej autenty
czny. Pewnych trudności przysporzyło nam 
dosłowne przepisanie i komputerowe złożenie 
tego listu, ale warto było.

Dot. : porządków i przestrzegania przepisów 
drogowych.
A/  1. Ul. Planetorza - chodnik na długości 10 
m między budynkiem Telekomunikacji a 
topolami od trzech lat jest tak uszkodzony - 
szczególnie jak się idzie wieczorem i podczas 
ślizgawicy, że można upaść i doznać 
obrażenia ciała, w  dzień matki jadące wózka
mi z dziećmi mają utrudniony przejazd.
2. Ul. Planetorza - za tymi topolami ciągle 
parkuje ciężarowy samochód pod plandeką - 
przy zakręcie - zagraża bezpieczeństwu w 
przejściu - zasłania widoczność, nie jedna 
matka jadąca wózkiem z dzieckiem o mało, 
że nie doszło do kolizji z nadjeżdżającym 
samochodem. Kto widział, że w tak 
newralgicznym miejscu w mieście parko
wać samochód budę, kto z U.M. będzie 
odpowiadał gdy dojdzie do wypadku z tego 
tytułu.
3. Przejście - chodnik z ul. Łukasiewicza na 
mosty za C.P.N.jest zabłocony, liście z  drzew 
zarówno na chodniku i na poboczu chodnika, 
podczas opadu deszczu i mrozu - gołoledzi 
można poślizgnąć się i doznać obrażenia ciała, 
chodnik w górnej części trzeba naprawić- 
płytki przestawić. Czy porządkami nikt się nie 
zajmuje i nikogo to nie obchodzi? Na stałe 
utwierdzić C.P.N.- za utrzymanie porządków.
4. Chodnik- na moście- kanale rzeki Odry, 
prawa strona jak do Kędzierzyna - 34 m od 
delatacji jest od kilku lat tak nagłe wybrzu
szenie na wysokość około 10 cm, że można 
nogę złamać, niezwłocznie chodnik - 
wybrzuszenie wyrównać majzlem.
5. Oba mosty na rzece Odrze - część krat 
- studzienek odpływowych jest zatkana bło
tem - przy krawężniku znajduje się błoto, 
podczas opadów atmosferycznych pędzące 
samochody rozbryzgują tą mazią na 
przechodniów i chodnik na mostach, czy idący 
chodnikiem nie z własnej winy mają być 
ochlapywani i wyglądać jak świnie - niektórzy 
ludzie idąc przez mosty trzymają w ręce 
napisy na kartonie- WOLNIEJ NIE 
CHLAPAĆ, LUDZIE NIE ŚWINIE - Chyba 
jest ktoś odpowiedzialny za utrzymanie 
czystości i porządków- drogi i chodnika na 
mostach, zaniedbującym dać mandat...
7. Chodnik przed mostem na rzece Odrze- 
prawa strona jak do Kędzierzyna 11 m i 25 
m od mostu są dziury w chodniku- brak płytek 
chodnikowych- w nocy można poślizgnąć

się i doznać obrażenia ciała.
8. Chodnik na ul. Dunikowskiego, między ul. 
K arpacką a Portową w  niektórych miej scach 
błoto sięga około 5 cm, podczas opadów deszczu 
idzie się jak  po roli. Czy nikt tego nie widzi, nikt 
nie jest za to odpowiedzialny ?
B/ 9. Co od wielu lat dzieje się na ul. 
Dunikowskiego, szczególnie m iędzy ul. 
K arpacką - most na rzece Odrze, łuki drogowe, 
przystanki M.P.K. i P.K.S., przejście dla 
pieszych -ZEBRA -jazda na  ”  trzeciego” ,
potrącanie samochodów, wyprzedzanie nawet 
cystern, na jezdni w  razie wypadku może dojść 
do pożaru- eksplozji paliwa i śmiertelnych 
wypadków. Na skutek nie ograniczenia 
szybkości znakam i drogow ym i- czy na- 
ZEBRZE- przechodnie m ają być potrącani, a 
są, czy na ZEBRZE m ają być śmiertelne 
wypadki. Jak się wchodzi na ZEBRĘ - żadnego 
samochodu od strony Kędzierzyna nie widać, 
jak  się jest 1 m od krawężnika na ZEBRZE, 
pędzące samochody ponad 60 km/godz. trąbią 
-uciekaj, ale gdzie -ZEBRA- to ustawowe jest 
przejście dla pieszych, ludzie starsi, młodzież 
i dzieci szkolne nie chcą być tragedią na 
przejściu -ZEBRZE, chyba komuś w  U.M. 
płacą za utrzymanie ładu i porządku na drogach, 
p rze jśc iach  dla p ieszych - Z E B R A C H  i 
chodn ikach . N a ul. D unikow skiego - od 
Spółdzielni Usług Wielobranżowych -do mostu 
na rzece Odrze było j uż ponad 10 wypadków, 
3 łuki drog.
a - w  tym dwa śmiertelne wypadki koło S.U. W. 
b - cztery wypadki na moście rzeki Odry :
1 - dwa razy zrzucona do rzeki Odry obudowa 
kamienna mostu-bloki kamienne po kilka ton 
jeden element, lampa metalowa wyposażenie 
mostu również zrzucone do rzeki,
2.- na moście potrącona kobieta na rowerze 
przez pędzący samochód- z miejsca wypadku- 
mostu karetka pogotowia tę osobę zabrała do 
szpitala,
3.- przy samym moście potrącony - 
p rzew ró co n y  sam ochód  szk o len io w y  
kierowców.
c.- cztery wypadki naprzeciw ul. K arpackiej:
1.- 08.10.85 r. potrącony karawan konny z 
K łodnicy - konie się spłoszyły, karawan

1 wyjechał na skarpę, szczęście, że bez trumny 
z nieboszczykiem i że się nie wywrócił,
2.- dwa samochody osobowe: Moskwicz i 
W arszawa czołowo się zderzyły, pobite lampy 
przednie i połam ane kierownice. Te dwa 
samochody przez dwa dni stały pod domem ul. 
Dunikowskiego 40 od strony ul. Karpackiej,
3.- samochód ciężarowy z  przyczepą W. S.T. W. 
- Koźle z ładunkiem kukurydzy podczas 
hamowania zarzuciło, szczęście że autobus 
M.P.K. nie został uszkodzony, a pasażerowie 
nie pokaleczeni, z tego powodu ruch przez 
pewien czas był ograniczony,
4.- 30.11.89 r. godz. 20.10 przed domem ul. 
Dunikowskiego 40 czołowe zderzenie dwóch 
fiatów, samochody uszkodzone, L.L. i jej mąż 
E.L. zam. w D. odnieśli obrażenia ciała 
mogli być nieboszczykami, zostali przez

wandala najechani. Przy czołowym zderzeniu 
jeden z  samochodów jak  uderzył w  metalowy 
płot to aż w  mieszkaniu zadudniło, 15 min. Po 
wypadku przybyła MO. N a tym odcinku 
jeszcze nie w idziano kontroli POLICJI i 
radara. Dowody na przytoczone sprawy za 
w y ją tk iem  sp raw y  k a raw an u  s ą  do 
sprawdzenia w  archiwum POLICJI, a sprawa 
k araw an u  u w ła śc ic ie la  k a raw an u . N a 
przedstawione powyżej dowody domagamy 
się ograniczenia szybkości ruchu drogowego 
znakami drogowymi, jak  na zakręcie w 
dzielnicy miasta Kłodnica, od S.U. W .- mosty 
na rzece Odrze 40 km/godz. by bezpiecznie 
można było przejść po pasie -ZEBRZE, na 
ZEBRZE nie chcemy mieć KALEK czy 
NIEBOSZCZYKÓW . O ile do dnia 30.04.93 
r. U.M. nie ograniczy szybkości znakami 
drogowymi, kopią tego pism a zwrócimy się 
do W ład z  W o jew ó d z tw a , Z esp o łu  
Poselskiego, Prasy, Radia i Telewizji.

/.../ Podpisy mieszkańców

SYMBOLE POLSKIEGO POMNIKA W 
KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Dla zbudowania pomnika w Koźlu przy ul. 
Piastowskiej wysiłkiem społecznym, wydane 
zostały trzy rodzaje cegiełek o nominałach:
10.000,-zł z podobizną księdza J. Szafranka
50.000,-zł z podobizną A. Zgrzebnioka
100.000,-zł z podobizną Wł. Planetorza. 
Władysław Planetorz - 1910-1944. Urodził 
się w Cisku. Jego ojciec Józef, robotnik, 
należał do wybitnych działaczy narodowych 
i społecznych. Władysław Planetorz w 
1935 złożył egzamin dojrzałości w  Polskim 
Gimnazjum w Bytomiu, podejmując walkę 
o polskość. Studiował na Uniwersytecie w 
Królewcu i Wrocławiu. W 1939 usunięty z 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Wcielony do 
armii niemieckiej, następnie zwolniony i 
2.IV.1941 aresztowany, przewieziony do 
Oświęcimia a następnie Mauthausen- 
Gusen. 24.111.1943 skazany na trzy lata 
twierdzy. Skatowany, osadzony został w 
twierdzy w Kłodzku, gdzie zmarł 16.11.1944. 
Wybitny działacz harcerski. Cześć ich 
p am ięci!- C ześć  i ch w ała , w ielu  nie  
wymienionym działaczom, bohaterom Ziemi 
Kozielskiej.
R od ło-zn ak  Z w iązku  P olaków  w  
Niemczech- symbol Wisły z Krakowem. 
“ Wiara ojców naszych jest wiarą naszych 
dzieci”-to  druga Prawda Związku Polaków 
w Niemczech.
Komitet Budowy Pomnika, uprzejmie 
informuje, że bliższych informacji i nabycie 
cegiełek można uzyskać w siedzibie Komitetu 
w Domu Kultury w Koźlu ul. Skarbowa 
10 w  każdy piątek w godzinach 16.00-18.00. 
NR KONTA - 953292-1528-132-3.
Cegiełki nabywać można indywidualnie dla 
siebie lub pobierać za pokwitowaniem do 
rozprowadzenia wśród znajomych, zakła
dach pracy, organizacjach.
Komitet Budowy Pomnika w Kędzierzynie-
K oź lu ______________________________
Przedstawiamy ostatnią z trzech postaci, 
których portrety znajdują się na "cegiełkach " 
rozprowadzanych przez K om itet Budowy  
Pomnika.
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KH ZHP im. WŁADKA PLANETORZA 
W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU K ę d z i e r z y n  9 3

Przedwyborcze uniki

Wrzesień dla wszystkich Polaków był miesiącem wyjątkowym. Ostre 
starcia polityków oglądanych przez nas w telewizorach obiecujących złote góry 
i setki plakatów na ulicach to w naszym kraju już zwykła walka wyborcza. 
Przed nami także perspektywa wyborów. 2 października Zjazd Hufca i 
wybory nowych władz, w listopadzie Zjazd Chorągwi a w dniach 9-12 
grudnia wybory władz naczelnych ZHP. Gorąco się powinno robić. Nic z 
tych rzeczy.
Komendant Hufca druh phm Filip Żydek wraz ze swoją komendą spokojnie 
podsumowują swoją pracę. Podobnie wygląda sytuacja w Hufcowej Komisji 
Rewizyjnej prowadzonej przez druha hm Józefa Malajka. Wszyscy ze spokojem 
oceniają swoją 18-miesięczną kadencję. Wydawałoby się, że wszystko biegnie 
swoim zwykłym nurtem...

1,5 roku pracy - jednym się może wydać to mało innym dużo. W środowisku 
głównie młodych instruktorów Komendant Hufca wiele razy miał okazję 
stwierdzić, że nie jest to wcale tak mało. Powstrzymywanie naszych młodych 
temperamentów, które chciały nie tylko przenosić góry ale także ludzi, nie 
należy wcale do łatwych zadań. Niewątpliwym sukcesem jest to, że nie 
pozagryzaliśmy się nawzajem.
W czasie minionej kadencji wiele zmieniło się na lepsze. Przede wszystkim 
wzrosła ilość drużyn, a kadra stale poglębiała swoją wiedzę  poprzez zdobywanie 
stopni instruktorskich i szkolenie na kursach w  Centralnej Szkole Instruktorskiej. 
Nie brakowało też imprez, które dawały okazję na zintegrowanie stale 
powiększającego się środowiska. Jak co roku organizowane były obozy letnie 
i zimowiska. Cieszącym jest również fakt nawiązania ściślejszej współpracy z 
Urzędem Miasta, który za sprawą Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji i dzięki 
przychylności Pana Daniela Nurzyńskiego, bardzo nam pomógł finansowo w 
działalności programowej hufca /20% budżetu hufca pochodziła z UM/. 
Rokującym nadzieję jest również nawiązywana współpraca z Radiem Park. 
Oczywiście nie na samych sukcesach świat stoi. Zintegrowanie hufca daje 
wiele do życzenia, stąd też wybuchające tu i ówdzie konflikty, które nie zawsze 
kontrolowane były przez komendanta /studiuje wOpolu/. Gospodarka finansowa 
a w szczególności pozyskiwanie nowych sponsorów sprawiało nam także duże 
problemy. Niestety nie potrafimy się jeszcze sprzedać /tylko 5% budżetu 
pochodziło od sponsorów/.

Wiele do zrobienia jest przed nowym Komendantem Hufca, którego 
wybierzemy 2 października. Wydaje Wam się pewnie, że instruktorzy “ zabijają 
się” o władzę na samym szczycie w  hufcu. Nic z tego. Trójka ludzi przebąkiwuje, 
iż ewentualnie oni, ale tylko wtedy gdy nikogo innego nie będzie. Nie będę 
jednak przed Szanownymi Czytelnikami ukrywał kto to i naskarżę na nich i o 
nich poniżej:
II Druh Andrzej Chołuj podharcmistrz lat 23. Pracownik Komendy Hufca - 
kwatermistrz oraz właściciel prywatnej firmy handlowej. W nadchodzącym 
roku zdawać będzie maturę w Średnim Studium Kolejowym dla pracujących w 
Kędzierzynie-Koźlu. Plany na przyszłość bliżej redakcji nie znane. Staż harcerski: 
były drużynowy 26 KSDH “ MARABUT” -/88-93/. Kolejno instruktor 
Komendy Hufca, Kwatermistrz i z-ca Komendanta Hufca, Instruktor 
Chorągwianej Komisji Rewizyjnej/od 92/.
21 Druh Dariusz Kosakowski przewodnik lat 19 Uczeń Technikum 
Energetycznego w Blachow ni -przewodniczący tejże szkoły i vice 
przewodniczący Miejskiej Rady Młodzieżowej. Po zdaniu matury planuje 
studia prawdopodobnie na WSI w  Opolu. Staż harcerski: Drużynowy 16 DH/ 
od 91/ były instruktor Komendy Hufca /92-93/.
3/ Druh Artur Ośko podharcmistrz lat 20. Właściciel prywatnej agencji 
Usługowo-handlowej. Uczeń ostatniej klasy LO dla Pracujących w Opolu. Po 
zdaniu matury planuje studia zaoczne na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 
Staż harcerski: Były drużynowy 7 SDH “ DONAT”  /89-93/. Komendant 
Kręgu Kadry Kształcącej /92-93/.Instruktor Hufcowej Komisji Stopni 
Instruktorskich /93/. Społeczny Instruktor Wykładowca w Centralnej Szkole 
Instruktorskiej /od 92/.

Zjazd tuż, tuż. Który z powyższych kandydatów zdecyduje się na jawne 
kandydowanie i który zostanie wybrany trudno w tej chwili powiedzieć. Każdy 
z nich jest liderem w środowisku. Przed nami rok wytężonej pracy harcerskiej

CZUWAJ!

Można jeszcze oglądać efekty XIV Spotkań 
Kędzierzyńskich Artystów Plastyków, które 
odbywały się w  dniach 30.05- 13.06 br.
Na wystawę, której wernisaż odbył się 22.08. 
zaprasza Klub NOT przy ul. Wojska Polskiego. 
W Plenerze udział wzięło osiemnastu artystów 
plastyków z kraju i zagranicy o krańcowo 
różnym podejściu do malarskiego przetwarzania 
rzeczywistości.
W ystawę widzieliśmy. Polecamy

W ernisaż wystawy poplenerowej. Fot. D.N.

Z inicjatywy kozielskich Romów odbywają się zawody w
szachach i warcabach o Nagrodę Nany. Ich współorganizatorem 
jest”  Majowa Jutrzenka “ . Pomysłodawcy marzą, aby to była 
impreza powtarzająca się co roku, w  przyszłości wzbogacona o dalsze 
sportowo- rekreacyjne dyscypliny. Na zwycięzców obu konkurencji 
czekają nagrody. Zawody będą trwać do końca roku. Spotkania 
odbywają się w restauracji “ Oaza” . W czasie gier nadawana jest 
nastrojowa muzyka cygańska, odtwarzana z nagrań zespołu 
folklorystycznego “ Gipsy Boys”  z Kędzierzyna- Koźla.
Informacji o imprezie udziela kierownik lokalu Pan Roman Zadrożny 
w godzinach 9.00- 20.00 pod numerem telefonu 239-10.

(j-aw)

Z okazji zbliżającej się 75 rocznicy 
Odzyskania N iepodległości pr/c/. Państwo Polskie 

oraz Swię ta Edukacji Narodowej

lO paź<lzicniika 1993 o goclz. 11.00

w Koście lc pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny 
w Kędzierzynie-Koźlu ul.W.Czerwińskiego 

odbędzie się uroczysta Msza Święta 
w intencji żyjncych i zmarłych 

Nauczycieli i Ich Rodzin
cN»

Na t(; uroczystą koncelebrację

C  «e rdec i f t l e
Wszystkich Wychowawców i Wychowanków 
kędzierzyńsko-kozielskich szkól oraz swoich 
O f ia r o d a w c ó w  i L u d z i  D o b r e j  W o li

BANK SERC "JUTRZENKA"
W Kędzierzynie-Koźlu i

12.10.93 w 75 rocznicę urodzin zmarłej przed trzema laty ś.p. Janiny 
M iśków, nauczycielki z  Lwowa,odbędzie się poświęcenie Jej nagrobka 
ufundowanego przez Bank Serc “ Jutrzenka”  w Kędzierzynie- 
Koźlu. Uroczystość żałobna rozpocznie się o godzinie 11.00 na 
Cmentarzu Komunalnym (os. Kuźniczka ).
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LISTY, POLEMIKI

P O M N IK , KOGO?
Pragniemy poinformować, że z dużą uwagą 
śledzimy polemikę, jaka toczy się na łamach 
czasopisma “ Serwus”  wokół sprawy budowy 
pomnika na placu kolo Urzędu Miejskiego w 
dzielnicy Stare Miasto w Kędzierzynie-Koźlu. 
Z prawdziwym zadowoleniem zapoznaliśmy 
się z listem Pana Stanisława Śmigielskiego, 
zamieszczonym w Nr 14 “ Serwusa” . Pan 
Stanisław Śmigielski wykazał się dużą 
znajomością realiów naszego miasta i specyfiki 
jego społeczeństwa, w tym również wnikliwą 
znajomością historii Śląska.
Chwała Jemu oraz osobom Jemu podobnym, 
w tym również zdecydowanej większości 
radnych naszego miasta, którzy wyróżniają się 
tolerancją, rozsądkiem oraz rzetelną znajomością 
historii miasta i w oparciu o te kryteria wyrażają 
swoje sądy oraz podejmują decyzje. Na tym tle 
niekorzystnie odróżniają się osoby, a 
właściwie jeden mieszkaniec naszego miasta, 
który mimo wykształcenia predysponującego 
go do znajomości historii Śląska i historii 
Kędzierzyna-Koźla, zdaje się tę historię znać 
jedynie wybiórczo - tę  z lat 1919-1921 i  z  la t po 
II wojnie światowej.
Jako Zarząd Koła Towarzystwa Społeczno- 
Kulturalnego Niemców Na Śląsku Opolskim 
pragniemy włączyć się do dyskusji na temat 
kwestii: “ Pomnik, kogo?” .
Z aprobatą odnosim y się do propozycji 
dotyczącej postawienia na miejscu dawnego 
pomnika naszych tzw. “ Wyzwolicieli” - 
pomnika Fryderyka Chopina, postaci znanej 
na wszystkich kontynentach świata.
Do rozważenia byłby również powrót do 
fontanny, jaka w tym miejscu znajdowała się 
przed laty.
Jednak naszym zdaniem najbardziej trafna 
byłaby propozycja, wysunięta przez członków 
naszego koła zamieszkujących od pokoleń ziemię 
śląską, a mianowicie propozycja wybudowania 
pomnika orędownika pojednania Polaków i 
Niemców- świętej Jadwigi Śląskiej.
Niech ta Święta, kuta w kamieniu lub odlana z 
metalu, stojąca na cokole pomnika, będzie 
łączyła wschodni i zachodni brzeg Odry i Nysy 
Łużyckiej. N iech w szystkim osobom 
przechodzącym obok pomnika każe wnikliwie 
na siebie spojrzeć i zastanowić się nad 
teraźniejszością i przeszłością tej ziemi, naszej 
małej ojczyzny.
Niech św. Jadwiga Śląska każe im przemyśleć 
ich poczynania i uznać oczywistą prawdę, że 
wszyscy ludzie są  siostrami i braćmi, są 
chrześcijanami, bez względu na którym brzegu 
Odry mieszkają. Papież Jan Paweł II w czasie II 
pielgrzymki do Polski przemawiając w dniu 
21.06.1983 r. we Wrocławiu powiedział:

"W  dziejach Polski i w dziejach Europy stoi 
święta Jadwiga Śląska jakby postać graniczna, 
która łączy ze sobą dwa narody: naród niemiecki 
i naród polski. Łączy na przestrzeni wielu 
wieków historii, która była trudna i bolesna. 
Święta Jadwiga, wśród wszystkich dziejowych 
doświadczeń, pozostając przez siedem ju ż  stuleci 
orędowniczką wzajemnego zrozum ienia i 
pojednania.
Święta Jadwiga, która zarzuca most pomiędzy 

 Polakami i Niemcami, stanowiłaby zatem 
najbardziej właściwą postać, jaka mogłaby 
stanąć na cokole pomnika w naszym mieście, 
szczycącym się ponad 800-letnią historią. 
Stanowiłoby to również uhonorowanie 750- 
lecia śmierci Świętej, przypadające w tym 
roku. Jest to uzasadnione, gdyż Św. Jadwiga 
Śląska jest obok Św. Zygmunta, drugą patronką 
naszego kościoła parafialnego w Koźlu, co 
znajduje wyraźne odzwierciedlenie w  archiwum 
parafialnym. Tak pomyślana idea pomnika w 
naszym mieście stanie się w oczach przyszłych 
pokoleń, niewątpliwie pomnikiem naszych 
mądrych przemyśleń i decyzji.
W samym zamyśle budowy pomników winna 

 stać chęć służenia nie tylko jednej grupie 
społecznej lub jednemu pokoleniu, żyjącemu 
w krótkim okresie. W związku z tym idee i 
wartości, jakie wyrażają pomniki, winne być 
uniwersalne, ciągle aktualne i zrozumiałe dla 
każdego człowieka, niezależnie od okresu i 
miejsca, w  którym on żyje.
Wartości, które sobą wyrażała Św. Jadwiga 
Śląska, są i będą aktualne, a zatem są i będą 
zrozumiałe zarówno dla nas, żyjących obecnie, 
jak i dla potomnych.
W ten sposób zaangażowanie społeczne, 
niewątpliwie związane z budową tego pomnika, 
będzie miało swój sens i będzie w pełni 
uzasadnione, a trud z tym związany nie będzie 
zmarnowany.

Z wyrazami szacunku 
T ow arzystw o Społeczno - K u ltu ra lne  
Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim 
Koło Koźle.

Czy rzeczywiście spisek 
"Koźla względem 

Kędzierzyna"
W 6 numerze NAK dr Edward Nycz 

opublikował swoje uwagi o  Kędzierzynie-Koźlu 
do których pretekstem stał się końcowy frag
ment mojego artykułu “  Kędzierzyn- Koźle 
istnieje prawie 18 la t"  ( Serwus n r lO ). Dla 
przypomnienia zainteresowanym czytelnikom 
przytaczam ten fragment w całości. “ (...) Coraz 

"częściej używa się, nawet w oficjalnych

wystąpieniach nazwy Koźle lub Kędzierzyn, a 
nie Kędzierzyn- Koźle. Ta długa i trochę trudna 
nazwa skłania wielu mieszkańców do wysuwania 
propozycji, żeby przy okazji powiatów uprościć 
nazwę miasta i nazwać go Koźle. Wówczas 
osiedle Śródmieście mogłoby zmienić narwę na 
Kędzierzyn. Byłoby to zgodne z faktyczną  
term inologią , używ aną p rze z  w iększość  
mieszkańców.(...) "

D r Nycz odczytał z tekstu  to co 
potwierdza wysuniętą przez Niego efektowną 
tezę, że jestem wyrazicielem ‘ ‘ spiskowej teorii 
dziejów Koźla względem Kędzierzyna ‘ Sądzę, 
że mieszkańcy dawnego Kędzierzyna nie muszą 
obawiać się z mojej strony żadnych spisków. 
Nie zachodzi też potrzeba przypominania, ‘ ‘że  o 
Kędzierzynie napisano ju ż  parę książek i 
p a rę d z ie s ią t a rtyku łów  p rasow ych  i 
naukowych ”, bo to nie zwiększa rangi tej części 
miasta, lecz w ogóle podnosi prestiż całego 
Kędzierzyna- Koźla. Oczywiście przyjmując 
tok całego rozumowania dra Nycza mógłbym 
zacytować kilkadziesiąt tytułów książek i kilkaset 
artykułów traktujących o Koźlu. Ale chyba nie 
o to chodzi.

Faktem jest, że nadana utworzonemu w 
1975 roku miastu nazwa Kędzierzyn-Koźle jest 
niefortunna. Stąd napisałem “  długa i trochę 
trudna nazwa skłania wielu mieszkańców do 
wysuwania propozycji żeby, przy okazji budowy 
powiatów uprościć nazwę miasta i nazwać go 
Koźle Oczywiście mogą być i  inne propozycje. 
Niegdyś i ja  byłem zwolennikiem takiej zmiany. 
Dzisiaj już nie, bo byłaby to operacja droga i 
kłopotliw a. Nazwa nie pow inna być ju ż  
zmieniana. Natomiast nazwa powiatu powinna 
brzmieć “ powiat kozielski “ . Przemawiają za 
tym racje historyczne i, których jestem gotów 
bronić, nawet jeśli dr Nycz ponownie przypisze 
mi tezę o wyznawaniu spiskowej teorii dziejów. 
Będę się także upierać, że na określenie miasta 
na leży  używ ać je g o  o fic ja lne j nazw y 
“ Kędzierzyn- Koźle”  a nie nazwy “ Koźle” 
lub “ Kędzierzyn” , bo takich miast obecnie nie 
ma. Inna sprawa, że powszechne używanie tych 
nazw  pow inno spow odow ać korek tę  
nazewnictwa osiedli miejskich. Dzisiaj nie ma 
już obaw, że osłabi to integrację miasta. Moim 
zdaniem można połączyć osiedla dawnego Koźla, 
tj. Stare Miasto i Zachód, i nazwać je  Koźle, a 
osiedle Śródm ieście nazw ać K ędzierzyn. 
Wówczas nazwy wszystkich osiedli miejskich 
będą zgodne z nazwami miejscowości, które 
weszły w skład Kędzierzyna- Koźla. Takie 
decyzje mogłyby zostać podjęte jeszcze przed 
przewidzianymi na przyszły rok wyborami 
samorządowymi. Sądzę także, że odpowiednie 
władze powinny przejawiać większą troskę o 
s ta ranne  określan ie  nazw  “ o sied li 
spółdzielczych ’ Razi bowiem użycie na tablicy 
z planem “ osiedla Piastów “  nazwy “ Piasty” . 
Nazwa osiedla wywodzi się od nazwy dynastii 
Piastów i zniekształcać jej w ten sposób nie 
wolno, Dr Edward Nycz interesująco pisze o 
“ ryw alizacji historycznego K oźla z (...)” 
Kędzierzynem Wydaje mi się, że raczej było 
odwrotnie. To niektórzy reprezentanci władz 
Kędzierzyna dążyli do uzyskania przez to miasto 
rangi m iasta  w ydzielonego  z pow iatu  
kozielskiego. Poczynania takie niekorzystnie 
odbiły się na rozwoju wszystkich miejscowości 
dzisiejszego Kędzierzyna-Kożla, czego pewnym 
wyrazem jest obecny kształt urbanistyczny 
m iasta. M am nadzieję, że w tej sprawie 
wypowiedzieć się zechcą ludzie, którzy niegdyś 
decydowali o losach naszego dzisiejszego miasta.

Ryszard Pacułt __
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Rostrzygnięty został konkurs literacki dla twórców nieprofesjonalnych 
"K RAJO BRA ZY  SŁOW A "

\J
Konkurs został zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną 

w  Kędzierzynie-Koźlu z  okazji jej 45-lecia. W konkursie udział wzięło 
12 osób, które nadesłały 75 prac. Oceny prac konkursowych dokonało 
jury w składzie: '
1. Krystyna Soszyńska-Supron - redaktor “ Życia Blachowni”
2. Jan Goczoł - poeta
3. Piotr Kowalski - prawnik naukowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 
Opolu.
Z ramienia organizatorów w posiedzeniu komisji konkursowej 
uczestniczyli:
1. Helena Bulanda -dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej wK-Koźlu
2. Piotr Gabrysz - pracownik Wydziału Oświaty, Kultury i Rekreacji 
Urzędu Miasta w K-Koźlu. Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
- Leszek Łuczyn - I miejsce w dziedzinie p rozy . Nagroda w  wysokości
2.5 mln zł za opowiadanie “ Mały chłopiec na skrzyżowaniu”
- Bartłom iej M ączyński - 1 miejsce w dziedzinie poezji. Nagroda w 
wysokości 2 mln zł za zbiór nadesłanych utworów
- A leksandra Białek - II miejsce w dziedzinie poezji. Nagroda w 
wysokości 1.5 mln zł za zbiór nadesłanych utworów
- D ariusz Kasiński - wyróżnienie w dziedzinie poezji w wysokości 
1 mln zł za zbiór nadesłanych utworów
- W ładysław  Litwin - wyróżnienie w dziedzinie prozy w wysokości
1 mln zł za opowiadania “ Felek z ptasiej doliny”  oraz “ Jutro też będzie 
wieczór”
- Ryszard H aja - wyróżnienie w wysokości 1 mln zł za prozę poetycką 
“ Jeszcze jedna historia”
- Beata D olińczyk -wyróżnienie w dziedzinie poezji w wysokości 1 mln 
zł za utwór “ Mam szkatułkę” .
Postanowiono również opublikować nagrodzone utwory. W dziedzinie 
prozy jury nie przyznało II i III miejsca, a w dziedzinie poezji III. Nagrody 
pieniężne ufundowane zostały przez Miejską Bibliotekę Publiczną i 
Wydział Oświaty, Kultury i Rekreacji Urzędu Miasta. Spotkanie 
uczestników konkursu z  jurorami i organizatorami oraz wręczenie nagród 
odbędzie się w dniu 7 października 1993r. w  Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY 
Dom Kultury “ CHEMIK”

Z apraszam y do naszych kółek zainteresowań:

-W  każdy poniedziałek  o godz. 16.30 ma swoje spotkanie Koło Wędkarskie
- W  poniedziałki i czwartki:
godz. 16.00 Kurs tańca dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych /kurs 
rozpoczął się 13.09.93 r./ instruktor: Jan Bogdanowicz 
godz. 18.00 Kurs tańca dla dorosłych i młodzieży /kurs rozpoczął się
13.09.93 r./ instruktor: Jan Bogdanowicz
- W  każdy w torek i piątek:
godz. 16.00 Dziecięcy Zespół Tańca Towarzyskiego /grupa wiekowa 7-14 
lat/, kontynuacja wakacyjnego kursu tańca, tańce standardowe i ameryki 
łacińskiej; instruktor: Beata Komola
godz. 17.15 Szkoła Tańca “ ORIAN-SHOW” ; instruktor: Piotr Orian 
godz. 18.45 Dziecięca Formacja Taneczna /odpłatność: 20.000,- zł 
miesięcznie/, instruktor: Piotr Orian i Anna Gieża
- W  każdy w torek i środę:
godz. 16.30 Kółko plastyczne dla dzieci /odpłatność: 15.000,-miesięcznie/ 
rysować i ty możesz, rysuj z nami, możesz nauczyć się wiele!!! instruktor: 
Róża Maria Świątek-Kozieł
- W  każdy w torek i czwartek:
godz. 16.00 Studio Piosenki, bez ograniczeń wiekowych /odpłatność:
15.000,- miesięcznie/, spróbuj swych sił, każdy głos jest dobry, sprawdź 
swe możliwości!!! instruktorzy: Roman Kruk i Jerzy Daciów

- W  każdą środę:
godz. 16.30 Rytmika dla dzieci młodszych /grupa wiekowa 5-8 lat, 
odpłatność 20.000,- miesięcznie/, wyczucie rytmu, umuzylalnienie, 
ćwiczenie głosu; instruktorzy: Czesława Okuła i Melchior Jochem
- W  każdy czwartek:
godz. 16.00 ma swoje spotkanie Koło Filatelistyczne
- W  każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 18.00 ma swoje spotkanie Klub 
Turystyki Kolarskiej. Zainteresowani mogą kontaktować się bezpośrednio 
z instruktorami w dniach zajęć.

IMPREZY
05.10.93 r.godz. 10.00 i 12.15 Teatr “ Zagłębie”  z Sosnowca zaprasza na 
spektakl “ Śpiąca K rólew na”
08.10.93 r. godz. 20.00 Dom Kultury “ Chemik”  jest organizatorem 
koncertu niemieckiego zespołu “ BLUESDOGS” , który odbędzie się w 
kawiarni “ Athena”  ul. Świerczewskiego 27
14.10.93 r. godz. 10.00 w sali kinowej DK “ Chemik”  uroczysty koncert 
z okazji Dnia E dukacji Narodowej
16.10.93 r. godz.20.00 Wielki Koncert Kabaretu “ O T T O ” , (Nowy 
Powyborczy Program), przyjdź będzie fajnie!!!
17.10.93 r. godz. 10.00 otwarcie M IĘDZYNARODOW EJ WYSTAWY 
FILA TELISTY C ZN EJ z okazji 5 rocznicy zawarcia porozumienia o 
współpracy między SOEST (Holandia) a Kędzierzynem-Koźlem.
19.10.93 r. godz. 08.30 Filharmonia Opolska zaprasza na koncert pt. 
“ M uzyka P rogram ow a”  (Dźwięki i Wyobraźnia, Pory roku).

 —

Kino “ Chemik” zaprasza /październik ’93/

  -- —
02-04 godz. 17.30; 19.30 “ KŁOPOTY Z FACETAMI” - prod. USA, 
komedia, od lat 12, cena biletu: 20.000,-
06-07 godz. 17.30; 19.30 “ DRAKULA” - prod. USA, horror, od lat 15, 
cena biletu: 20.000,-
09-12 godz. 17.30; 19.30 “ OBCY WŚRÓD NAS” - prod. USA, dramat 
sensacyjny, od lat 14, cena biletu: 20.000,-
13-14 godz. 17.30; 19.30 ‘ ‘MROKI MIASTA’ ’- prod. USA, sensacyjny, 
od lat 14, cena biletu: 20.000,-
16-18 godz. 17.00; 19.30 “ ZAPACH KOBIETY” - prod. USA, dramat 
psychologiczny, od lat 15, cena biletu: 20.000,- 
19-21 godz. 17.30; 19.30 “ KOLEJNOŚĆ UCZUĆ” - prod. polskiej, 
obyczajowy, od lat 15, cena biletu: 20.000,-
23-25 godz. 17.30; 19.30 “ HOMO FABER” -prod. niem.-franc.-grecka, 
dramat, od lat 14, cena biletu: 20.000,-
26-28 godz. 17.00; 19.30 “ KOLUMB ODKRYWCA” - prod. USA, 
dramat historyczny, od lat 12, bena biletu: 20.000,- 
30-31 godz. 17.30; 19.30 “ TRUJĄCY BLUSZCZ”  - prod. USA,thiller, 
od lat 14, cena biletu: 20.000,-

W  miesiącu październiku i listopadzie ze względu na m odernizację 
sieci centralnego ogrzewania Dom K ultury “ Koźle’ ’ będzie nieczynny, 
wszystkie im prezy przeniesione zostają do Domu K ultury  “ C hem ik” 
ul. Świerczewskiego 27.
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ORGANIZATOR - 

CEL IMPREZY - 

TERMIN - 

T R A SA -

UCZESTNICTWO - 

OPŁATA STARTOW A

ZGŁOSZENIA -

REZERWACJA  
NOCLEGÓW -

NAGRODY -

BIURO ZAWODOW

VIII M ARATON O D RZAŃ SK I 
K ĘDZIER ZY N  - K O ŹLE '93

REGULAMIN BIEGU
URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE KOŹLU, 
KLUB SPORTOWY "CHEMIK".

Popularyzacja biegów długodystansowych jako czynnej formy wypo-czynku. Stworzenie możliwości osobom 
biegającym sprawdzenia umiejętności sportowo-rekreacyjnych.

24.10.1993 godz. I I 00. Start i meta przy Hali Sportowej ul.. Świerczewskiego 27 w Kędzierzynie-Koźlu.

Płaska o nawierzchni asfaltowej, posiada atest PZLA. Na dystans 42.195 m składa się 5 pętli 
( 1 x 4.559 m + 4 x 9.409 ).

prawo startu w biegu mają wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i posiadają aktualne badania lekarskie.

Koszty organizacyjne ponosi organizator. Koszty osobowe ponoszą uczestnicy, bądź organizacje delegujące. 
Opłata startowa wynosi 50tys. zl

Przyjmowane będą do 22.10.93 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Sekcja LA KS "CHEMIK" 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Świerczewskiego 27.

Prosimy o bezpośredni kontakt z Hotelem "POLONIA", ul.Ligonia 5, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Maraton, otrzymują medal, dyplom i komunikat końcowy.
Zdobywcy I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują nagrody rzeczowe.

Czynne w dniu 23.10.93 r. w godz. 1500-2200, w dniu startu 800-1030 i mieścić się będzie w Klubie Sportowym  
"CHEMIK" ul.Świerczewskiego 27 w Kędzierzynie-Koźlu.
Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZLA oraz Centralnego Klubu Biegacza.

KOŁO FILATELISTYCZN E N R  15
przy M iejsk im  O środku K ultury "CHEMIK" 

w  K ędzierzynie-K oźlu

o r g a n i z u j e

OKRĘGOWA 
BILATERALNĄ W YSTAW Ę 

F I L A T E L I S T Y C Z N Ą
" 1 - W SZA  R O C Z N IC A  W SPÓ Ł PR A C Y  

K Ó Ł  FII^A TELISTY CZN Y CH  "

W y staw a  odbędzie s ię  w  
M ie js k im  O środku  K u ltu ry  "C H E M IK ’ 

w  K ę d z ie rzy n ie -K o ź lu
przy u l.Ś w ierczew sk iego  27  

w  d n ia ch  1 7 - 2 4  p a źd z ie rn ik a  1 9 9 3  r.
W ystaw a będzie czynna w  dniach:

17 X (n iedzie la) od godz. 12.00 - 18.00
23 X (sobota) od godz. 10.00 - 18.00
24 X (n iedzie la) od godz. 10.00 - 15.00 

W pozostałych dniach od godz. 16.00 - 20.00
Dla szkół i wycieczek w godzinach dopołudniowych 

po uzgodnieniu (zgłoszeniu).

Komitet Organizacyjny Wystawy

Informator oraz Album 
" Kędzierzyn-Koźle 93 " 

już do nabycia!
Informacji udziela Dom Kultury 

"Chemik” ul.Świerczewskiego 27 (tel. 
340-57), Dom Kultury ul.Skarbowa 10 

(tel. 235-69) oraz Wydział Oświaty, 
Kultury i Rekreacji Urzędu Miasta

ul.Piramowicza 32 (tel.212-28).
In F o rm a to r: cena 40.000,' z l

/ZAWIERA plAN MiASTA/

ALbuM: cena 100.000,'z t
/ZAwiERA 24 koloROWE 

REpRodukcjE/
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SPORT SERWUS
 Piłkarze już grają 

Z pew nym  opóźnien iem  przedstaw iam y 
te rm inarze  rozgryw ek naszych  drużyn  
futbolowych, które już  rozpoczęły walkę o 
punkty. Serdecznie przepraszam y stałych 
czytelników i sympatyków “ kopanej” , ale 
wynikło to z wakacyjnego cyklu wydania gazety. 
Na arenach ligi międzywojewódzkiej w sezonie 
1993/94 mamy tylko jednego przedstawiciela 
naszego miasta- “ Chemika’ ’ Kędzierzyn-Koźle, 
któremu pozostały do rozegrania następujące 
mecze:
02.10.93. godz. 14.00 Stal Brzeg- Chemik
09.10.93. godz. 14.00 Chemik- Piast Cieszyn
17.10.93. godz. 14.00 Lot Konopiska- Chemik
23 .10 .93 . g o d z .14.00 C hem ik- B esk id  
Andrychów
30.10.93. godz. 13.00 Skra Częstochowa- 
Chemik
06.11.93. godz.13.00 Chem ik- M orcinek 
Kaczyce
W lidze wojewódzkiej Kędzierzyn- Koźle 
reprezentują w tegorocznych rozgrywkach dwa 
zespoły a mianowicie “ Odra’ ’ Koźle i “ Górnik’ ’ 
Kłodnica. Te drużyny mają przed sobą jeszcze 
osiem spotkań mistrzowskich, wniżej podanych 
terminach:
02.10.93 godz.14.00- Odra- Górnik- derby 
miasta
09.10.93 godz.14.00- Śląsk Łubniany- Odra, 
Górnik- Naprzód Niezdrowice
17.10.93. godz 14.00- O dra- N aprzód  
Niezdrowice, KKS Kluczbork- Górnik
23.10.93. godz. 14.00- F ortuna Głogówek- Odra, 
Górnik- Polonia Nysa
30.10..93. godz. 14.00- Odra- KKS Kluczbork, 
EL- KON Goświnowice- Górnik
06.11.93 godz. 13.00- Pogoń Łosiów- Odra, 
Górnik- Orzeł Branice
14.11.93. godz. 13.00- Odra- Polonia Nysa, 
LZS Knurów- Górnik
20.11.93. godz.13.00- Czarni Węża-Nysa II- 
Odra, Górnik- Victoria Cisek
Życzymy zatem udanych występów naszym 
jedenastkom , a kibicom wielu sportowych 
emocji.

Nauka kopania

Szkółka p iłk a rsk a  p rzy  KS “ C h em ik ”  
K ędzierzyn- Koźle ogłasza zapisy chłopców z 
klas I,II,III,FV, i V. Chętnych do upraw iania 
piłki nożnej p rzy jm u ją  szkoleniow cy w 
poniedziałki i środy od godziny 16.30 oraz w 
soboty  o godzin ie  9.30. Z ap isy  w hali 
“ C hem ika”  przy ulicy Świerczewskiego 27.

 Bieg po złote runo 
Na Mistrzostwach Makroregionu Śląskiego 
M łodzików w Lekkiej Atletyce (25.09.93 
Bielsko- Biała ) złote medale do Kędzierzyna 
przywieźli:
Ewa Sikorska ( 600 m )
Tomasz Banaszkiewicz ( 300 )
Marcin Miraszewski, Tomasz Banaszkiewicz, 
Dariusz Klima, Wojciech Latacz (sztafeta 4x100 
m ) .

Wojciech Latacz był drugi w konkursie skoku w 
dal.
Cała drużyna wystąpi 10.10 br. na Mistrzostwach 
Polski wŁodzi. Trenerami ¡opiekunami młodych 
mistrzów Królowej Sportu są J. Bułkowski i 
J.Szymura. Gratulujemy i
trzymamy kciuki

NOWY SEZON, 
NOWE NADZIEJE

Dziewiątego października zainaugurują swoje 
występy na ligowych parkietach siatkarze 
"C hem ika". U bieg ło roczne sukcesy  
organizacyjne i sportowe w finale Pucharu Polski 
zobowiązują do jeszcze lepszej postawy w 
nadchodzących rozgrywkach. Wiele zmian 
zaszło w przerwie letniej, zarówno w samym 
zespole, jak  i wśród działaczy. Kazimierz 
Pietrzyk od niedawna został szefem sekcji piłki 
sia tkow ej. L eonard  M aziarz  nadal je s t 
kierownikiem drużyny. Pieczę szkoleniową po 
zakończeniu ubiegłych rozgrywek powierzono 
Leszkowi Milewskiemu (dawniej Gwardia 
Wrocław), któremu pomaga Mirosław Biolik. 
Oblicze zespołu uległo pewnym retuszom. 
P rzyby li M ariusz P odolak  i B ogusław  
Mienculewicz z "Chełmca" Wałbrzych oraz

Materiały publikowane w rubryce "Listy, 
polemiki" nie zawsze są odzwierciedleniem 
poglądów redakcji. Za treść formę i skutki 
opublikowanych listów redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności.

Grzegorz Makarski (AZS Gdańsk). Powrócił do 
gry po ciężkiej kontuzji i operacji kręgosłupa 
Adam Wójcik. ZrezygnowanozusługAleksieja 
Baraniczenki, a Piotr Winnicki zakończył czynną 
karierę sportową. Poza tym w kadrze "Chemika" 
znajdująsięznanizubiegłorocznych występów: 
Roi and Dembończy k, Janusz B aranowsk i, Piotr 
Szpak, Tomasz Szarek, Andrzej Lach. Wojciech 
Woliński, KrzysztofHarupa i Dariusz Rudnicki. 
Zawodnicy pracowicie przygotowywali się do 
sezonu. Dwa tygodniesierpnia spędzili naobozie 
kondycyjno-szkoleniowym w Świnoujściu. Po 
powrocie rozegrali dwumecz towarzyski ze Stalą 
Nysa, dwukrotnie wygrywając po 3:1. Kiedy 
piszę ten tekst, "Chemicy" przebywają na 
kolejnym zgrupowaniu w Brennej, gdzie szlifują 
formę, rozgrywając jednocześnie turnieje w 
Nysie i Jastrzębi u - Zdrój u. Trzy dni po powrocie 
z Brennej staną do walki o pierwszoligowe 
punkty zResoviąRzeszów, we własnej hali przy 
ulicy Świerczewskiego. Życzymy udanego 
sezonu, który został przez władze siatkówki 
przedłużony aż do maja 94. Będzie więc sporo 
emocji, a my mamy nadzieję, że "Chemik" 
włączy się do rywalizacji o awans do serii A I 
ligi.

Powodzenia.

Przedstaw iam y sym patykom siatkówki w 
naszym mieście terminarz gier "Chemika": 
9-10.10.93- Chemik- Resovia Rzeszów 
16-17.10.93- Bzura Ozorków- Chemik 
23-24.10.93- Chemik- Chemik Bydgoszcz 
27.-28.11.93- Jastrzębie Borynia- Chemik 
11 -12.12.93- Chemik- Morze Szczecin ( dawna 
Stal Stocznia)
18-19.12.93- Legia Warszawa- Chemik 
15-16.01.94- Chemik- Górnik Radlin 
Są to m ecze I rundy rozgryw ek. Druga 
rozpoczyna się 22 -23 .01 .94  spotkaniem  
w yjazdow ym  w R zeszow ie. P rzerw y w 
terminarzu wykorzystane będą na rozegranie 
spotkań w Pucharze Polski. Jeden z półfinałów 
odbędzie się w Kędzierzynie- Koźlu, a o 
dokładnym terminieoczywiściepoinfomiujemy 
naszych czytelników.

____________________________________________ _ MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY 
S E R W U S _______ KĘDZIERZYNA - KOŹLA_________

Wydawca: Wydział Oświaty, Kultury i Rekreacji — —— — -—
URZĘDU MIASTA tel. 212-28 
Opracowanie całości: Piotr Gabrysz 
Współpraca: Ryszard Pacułt (historia), Zbigniew Tokarski (sport),
Bank Pekao S.A. (business serwus), Mariolla Motyl (skład IBM ^
PC)
Listy: URZĄD MIASTA, Wydział Oświaty, Kultury i Rekreacji,
Kędzierzyn - Koźle ul.Piramowicza 32.


