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weryfikacja na Śląsku
z prac Zarządu
i Rady Miasta
wielka ściepa
publicystyka '94
IX Maraton Odrzański
05.10. W Domu Kultury „Chemik” z
posłami Dorotą Dancewicz i Janem Zaciurą spotkali się członkowie Związku
Nauczycielstwa Polskiego i nauczycie
le szkół i przedszkoli. Rozmawiano o
trudnej sytuacji polskiej oświaty, per
spektywach i teraźniejszości.
14.10. Jan Bułkowski nauczyciel SP
19 odznaczony został przez wojewodę
opolskiego Złotym Krzyżem Zasługi.
Uroczystość miała miejsce w III Li
ceum Ogólnokształcącym w Opolu. Jan
Bułkowski był jednym z dwóch nau
czycieli Opolszczyzny uhonorowanych
tym odznaczeniem.
21 -23.10. Po raz pierwszy w Kędzierzy
nie -Koźlu odbył się Ogólnopolski Fe
stiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Pu
blicystyka 94”. Krótkie sprawozdanie z
Festiwalu w środku numeru.
03.11. W województwie opolskim prze
bywała delegacja biznesmenów z Au
tonomicznego Regionu Wewnętrznego
Mongolia ChRL. W Kędzierzynie - Ko
źlu podczas spotkania z władzami mia
sta goście zapoznali się z możliwościa
mi inwestycji i wspólnych przedsię
wzięć gospodarczych w KędzierzynieKoźlu.
07.11. Decyzją Komisji Oświaty, Kul
tury i Kultury Fizycznej Rady Miasta 25
dzieci ze szkół podstawowych uhono
rowanych zostało jednorazowymi sty
pendiami za szczególne osiągnięcia w
sporcie, muzyce, plastyce i nauce. Na
stypendia przeznaczono 50.000.000 zł.

listopad 1994
11.11. Z okazji obchodów Święta Nie
podległości w DK "Chemik" odbyła się
uroczysta wieczornica poświęcona wyda
rzeniom tamtych dni. Inicjatorem spo
tkania był emerytowany nauczyciel Je
rzy Bobiński, niestrudzony propagator
polskiej tradycji niepodległościowej.
Od 21 do 24 listopada w Poznaniu trwa
ła Wystawa Gospodarcza Miast Polskich
„Invest City 94”. Swoje stoisko na tej
prestiżowej wystawie miał również Kę
dzierzyn- Koźle. "Invest City", to oka
zja do nawiązania kontaktów gospodar
czych z innymi miastami, to możliwość
przedstawienia propozycji inwestycyj
nych innym. Współgospodarzami stoi
ska były kędzierzyńsko-kozielskie fir
my: Coss, Zamkon, Mec, Kofama, ZA
"Kędzierzyn", ZCh 'Blachownia".
Rekord życiowy Stoczni Koziel
skiej. Stocznia Remontowo-Budowla
na rozpoczęła budowę 86 metrowej

NR XXV
barki- największej w historii tego za
kładu. Barka budowana jest dla kon
trahenta holenderskiego. Prace powin
ny zakończyć się w kwietniu przyszłe
go roku.
Zakłady Chemiczne „Blachownia”,
Kędzierzyńskie ,A zoty”, Węglokoks
z Katowic, Instytut Chemicznej Prze
róbki Węgla z Zabrza i firma BBM z
Krakowa to udziałowcy spółki „Brykiety
Ekologiczne”. Już niedługo w Zakła
dach Chemicznych „Blachownia” roz
pocznie się produkcja nowego paliwa
stałego- ekologicznych brykietów ,
których zastosowanie może być alterna
tywą dla koksu, i węgla, szczególnie
w terenach zagrożonych ekologicz
nie. Brykiety, których szczegółowy
skład jest starannie chroniony emitują
do atmosfery nieznaczne ilości tlenków
siarki, pyłów i dymu.

22-25.10.
W Soest (Ho
landia) przeby
wała oficjalna
delegacja Rady
Miejskiej, Urzę
du Miasta, To
warzystwa Przy
ja ź n i P olskoHolenderskiej i
KKS. Zapozna
no się z syste
mem holender
skiej
służby
zdrowia i komu
nalnego budownictwa mieszkaniowego. Omówiono zasady współpracy w dziedzi
nie kształtowania zieleni miejskiej naszego Miasta przy udziale środków pocho
dzących z Soest. Delegacja odwiedziła m. in. cmentarz żołnierzy alianckich w Ar
nhem, gdzie Prezydent Miasta Mirosław Borzym złożył symboliczną wiązankę
kwiatów.
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WERYFIKACJA POLSKIEJ
LUDNOŚCI RODZIMEJ
odczas II w ojny światowej coraz po
wszechniej kształtował się w opinio twórczych kręgach społeczeństwa
polskiego pogląd, że po zwycięskim za
kończeniu wojny do Polski pow rócą zie
mie należące przed 1939 roku do Nie
miec, a zamieszkałe przez liczne grupy lud
ności polskiej. W śród tych ziem była
również Opolszczyzna, gdzie liczbę lud
ności polskiej szacowano na około 800 ty
sięcy. Ludność ta. głównie pochodzenia
robotniczego i chłopskiego, ze względu na
świadom ość narodow ą dzieliła się ogól
nie biorąc na trzy
kategorie. Pierwszą,
liczącą około 500 tysięcy osób, two
rzyli ci m ieszkańcy Śląska O polskiego,
którzy zachow ali pełną polską św iado
mość narodową. D rugą (około) 350 ty
sięcy osób, stanowili ludzie, którzy zna
li język polski, ale nie poczuwali się do
więzi z narodem polskim, a trzecią osoby
nie znające języka polskiego, ale posia
dający polskie nazwiska lub polskie rodo
wody.
Ponieważ Niemcy, zgodnie z decy
zjami zwycięskich mocarstw, mieli być
wysiedleni z ziem przyznanych Polsce,
należało rozstrzygnąć kto spośród ludno
ści rodzimej mógł pozostać w Polsce, a
kto powinien - jako Niemiec- opuścić te
tereny. Rozstrzygnięcie to miało nastąpić w
procesie tzw. weryfikacji.
W eryfikacja polskiej ludności ro
dzimej na Opolszczyźnie prowadzona była
w latach 1945-1948. W jej przebiegu
można w yodrębnić dwa okresy: pierwszy
od marca do listopada 1945 r., i drugi od
końca 1945 r. aż do zakończenia akcji. W
województwie śląskim akcją w eryfika
cyjną kierował w ojewoda A leksander Za
wadzki wraz z wicewojewodami: Jerzym
Ziętkiem i Arkadiuszem Bożkiem. W powia
tach za przebieg weryfikacji odpowiedzial
ni byli starostowie.
Pierwsze decyzje w sprawie we
ryfikacji podjął w ojew oda Aleksander Za
wadzki 20 i 22 m arca 1945 r. M iędzy
innymi upoważnił on wówczas starostów i
prezydentów miast do wydawania „tymcza
sowych zaświadczeń”, w tym przedsta
w icielom ludności rodzim ej,
których
polskość
n ie budziła w ątpliw ości.
Zaśw iadczenia
miano wydawać
na
„pisem ny
w niosek zainteresow anego
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obywatela”
poświadczony
dokumenta
mi stwierdzającymi jego polskość, lub po
zytywnymi opiniami trzech członków by
łego Związku Polaków w Niemczech, wzglę
dnie trzech osób, „...których narodowość
polska nie budzi żadnych zastrzeżeń".
W początkach kwietnia 1945 roku
powołano gminne komisje weryfikacyjne w
celu opiniowania składanych w niosków o
w yd an ie zaśw iadczeń p o lsk o ści. Tekst
wniosku zawierał podstawowe dane perso
nalne (nazwisko i imię, datę i miejsce
urodzenia oraz adres), a także formułę: „Je
stem narodowości polskiej i proszę o wyda
nie mi zaświadczenia o przynależności do
tej narodow ości”. Form ularze tym czaso
wych zaświadczeń zawierające między in
nymi stwierdzenie, że dana osoba jest
narodowości polskiej, wydrukowane zostały
w języku polskim i rosyjskim. 10 lipca 1945
r. wojewoda śląski powołał powiatowe i
miejskie komisje weryfikacyjne. Miały one
między innymi rozpatrywać odwołania za
interesowanych osób od decyzji gm in
nych
komisji weryfikacyjnych.
Docierające
do
władz woje
wódzkich opinie o nieprawidłowościach
w przebiegu weryfikacji skłoniły wojewodę

tach potwierdzili oni doniesienia
0 licznych nieprawidłowościach
i krzywdach wyrządzonych pol
skiej ludności rodzimej w trakcie
weryfikacji. O dnotow ali oni m ię
dzy innymi fakty pomijania w skła
dach k o m isji w e ry fik a c y jn y c h
m iejscow ych Polaków , a także
wpływ prywatnych interesów nie
k tó ry ch c z ło n k ó w k o m isji na
podejm owane przez nich decyzje,
krzyw dzące osoby ubiegające się
o ich zweryfikowanie.
W tej sytuacji okazało się, że
wyznaczone poprzednio term iny zakoń
czenia prac w eryfikacyjnych przed koń
cem 1945r. są w województwie śląskim
nierealne, a pośpiech w tym zakresie jest
wysoce niekorzystny dla pow odzenia ca
łej akcji.
Wyciągając wnioski z zaistnia
łej sytuacji władze wojewódzkie podję
ły cały szereg decyzji usprawniających
przebieg weryfikacji i naprawiających,
tam gdzie to było możliwe, wyrządzone
miejscowym Polakom krzywdy. Poczyna
nia te zbiegły się z przyjęciem w dniu 28
kwietnia 1946r przez K rajow ą Radę Na
rodową ustawy nadającej zweryfikowa
nym osobom obywatelstwo polskie.
Likwidacja nieprawidłowości w
postępowaniu w ładz wobec ludności au
tochtonicznej była jednak nadal spra
w ą aktualną. Wciąż bowiem zdarzały
się przypadki odbierania ju ż zweryfi
kowanym
mieszkańcom
Opolszczy
zny
tymczasowych zaświadczeń we
ryfikacyjnych, pomijania ich w przy
działach inwentarza żywego lub martwe
go, oraz w rozdawnictwie darów rozpro
wadzanych wśród ludności. Częste
były także fakty weryfikowania ludno

do wysłania na Opolszczyznę w począt
kach października 1945 swoich
przedsta
wicieli w celu skontrolowania akcji
weryfikacyjnej. W przedłożonych rapor

ści o niewątpliwie niem ieckim pocho
dzeniu. M iędzy innymi fakt taki stwier
dzono w powiecie kozielskim, w Gościęcinie, gdzie zweryfikowano 60 rodzin nie-

mieckich wychodząc z założenia, ż e
są
to dobrzy ludzie, mieszkali tu od dawna"
Zweryfikowana ludność, aby uzy
skać obyw atelstw o polskie zobowiązana
została m iędzy innymi do podpisania
„Deklaracji wierności Narodowi i Pań
stwu Polskiem u”. Brzmienie jej było na
stępujące: "...pom ny swej polskiej przy
należności narodowej przyrzekam uroczy
ście dochow ać w ierności Narodowi i
Państwu Polskiemu oraz sumiennie wypeł
niać sw oje obow iązki w obec N arodu i
Państwa Polskiego”. Podpisywanie de
klaracji spotkało się z oporem znacznej
części zweryfikowanej ludności. Problem
ten zdołano rozwiązać dopiero w 1947r.
kiedy to odsetek osób zweryfikowanych,
które podpisały deklarację wierności osią
gnął 97%.
A kcja weryfikacyjna na Opolszczyźnie zakończyła się w zasadzie w
1946r. Potem rozpatryw an o głów nie
wnioski osób w racających z zagranicy.
Trwało to aż do połowy 1949r. Wery
fikacja w powiecie kozielskim prowa
dzona była od pierwszych
dni władzy
polskiej na tym terenie. Starosta kozielski, Franciszek Ciupka, aktywny członek
| byłego Związku Polaków w Niemczech
| rozumiał specyfikę ludnościow ą ziemii
Kozielskiej i starał się zminimalizować
działania mogące krzywdzić ludność ro
dzimą. Według danych z końca 1945r.
w powiecie kozielskim o zweryfikowanie
ubiegały się 49544 osoby, spośród których
wnioski o w eryfikację złożyły ju ż 30944
osoby. Z liczby tej zweryfikowano 29644
osoby, to je st 95,8%. Do połowy grudnia
1946 roku w p o w icie zw ery fik o w an o
36275 mieszkańców, a do końca 1947r.
50367. W połow ie 1949r. tj. po zakoń
czeniu weryfikacji, ogólna liczba zwery
fikowanych- wraz z nieletnim i- wyniosła
w powiecie kozielskim 60704 osoby.
W śród zweryfikowanych
zna
leźli
się niewątpliwie przedstawiciele
ludności niem ieckiej. Historycy osza
cowali w ielkość tej grupy na około 6,4%
ogółu zw eryfikow anych. U w zględniając
je d n a k ż e lic z b ę o só b , k tó re w la ta ch
późniejszych w yjechały do Republiki Fe
deralnej Niemiec, a także liczebność dzia
łających obecnie organizacji mniejszości
niem ieckiej m ożna założyć, że o dsetek
zweryfikowanych Niemców był większy.
W eryfikacja realizow ana była w trud
nych warunkach . Stąd nie udało się unik
nąć pomyłek niejednokrotnie bardzo przy
krych dla zainteresowanych. Pomimo tego
była ona jed n ak historycznym osiągnię
ciem państwa polskiego zmierzającego
do przyw rócenia narodow i polskiem u
tych Polaków, którzy przez wiele w ie
ków pozostając poza granicam i Polski,
przy polskości wytrwali.
Ryszard Pacułt

IV Zjazd A bsolw entów
I Liceum
O gólnokształcącego
im. H enryka Sienkiew icza
w K ędzierzynie-K oźlu

p. Wiesław Derej) postanowili doprowadzić
do kolejnego - IV Zjazdu Absolwentów Li
ceum O gólnokształcącego im . H enryka
Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu. 5 paź
dziernika z inicjatywy : obecnego seniora ab
solwentów kozielskiego Liceum - p. Roma
na Kojzara, przewodniczącego Koła A bsol
w entów przy TZK - p. E dw arda
Nycza, przy życzliwości Pani Dy
rektor I LO - p. Jarosławy Słowiak
doszło w murach Liceum do spotka
nia byłych absolwentów tej szkoły.
Zawiązał się wstępnie K om itet IV
Zjazdu Absolwentów. Na kolejnym
spotkaniu w dn. 18 października
1994 r. dokonano podziału funkcji i
zadań pomiędzy trzynastu członków
Komitetu. I tak, przewodniczącym
został w ybrany R om an P erejm a,
funkcje wiceprzewodniczących peł
nią: Roman K ojzar i Karol Stępień,
sekretarza - Ryszard Więcek, skarb
nika - Jan Szary, rzecznikiem pra
sowym jest Edward Nycz.
Organizacja tego typu im prezy wy
maga nie tylko dużego nakładu pra
cy organizacyjnej ale i w obecnej sy
tuacji szukania dobrodziejów i spo
nsorów , którzy m ogliby w różny
sposób uświetnić 50-lecie szacow
I Liceum Ogólnokształcące Fot. R.Meroń nej kozielskiej Alma Mater, jak rów
nież dopomóc samej szkole w przy
I Liceum Ogólnokształcące im. H en
gotowaniu się do tego jubileuszu. W Banku
Śląskim w Kędzierzynie-Koźlu założone zo
ryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu roz
stało konto Komitetu Organizacyjnego IV
poczęło sw ą działalność wiosną 1945 r. Utwo
Zjazdu Absolwentów I LO w Kędzierzynierzone Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum w
K oźlu licząc, iż znajdą się osoby, firmy czy
Koźlu było przez pierwsze kilka powojennych
zakłady mogące finansowo w spomóc rea
lat jed y n ą średnią szkołą ogólnokształcącą w
lizację przedstawionego przedsięwzięcia.
powiecie kozielskim.
Prosimy ju ż teraz w szystkich Ab
Szkoła znalazła miejsce w budynku,
solwentów tej szkoły o informowanie swo
który był siedzibą niemieckiej szkoły średniej
ich koleżanek, kolegów o organizującym się
„Johanneum ” (1860 r.), przekształconej na
Zjeździe. Prosimy o rozpuszczenie wici i
stępnie w Miejskie Gimnazjum Koedukacyj
zbieranie adresów, które w dalszej kolejno
ne (od 1877 r.), rozdzielonego następnie na
ści pow inny trafić do B iura Zjazdow ego
Państwowe Gimnazjum Męskie i Gimnazjum
przy Komitecie, którego siedziba znajduje
Żeńskie. 2 września 1945 r. pierwsza polska
się w Liceum Ogólnokształcącym im. H.
szkoła średnia w K o z ielsk im rozpoczęła rok
Sienkiewicza (47-200 K ędzierzyn-Koźle,
szkolny w nowej powojennej rzeczywistości.
ul. Piramowicza 36: tel. (0794) 234-74). KoWe wrześniu 1995 r. szkoła rozpocznie 50 rok
swojej nieprzerwanej działalności. Przez mury
mitet pragnie za pośrednictwem prasy i ra
dia dotrzeć do absolwentów szkoły. Listy,
tej szkoły przewinęło się ponad 5000 absol
adresy w pływające do Biura Zjazdowego
wentów. Niewiele szkół średnich na Opolświadczyć będą, iż dana osoba pragnie wziąć
szczyźnie może się poszczycić podobnym ju 
udział w IV Zjeździe Absolwentów. Prosi
bileuszem.
my o załączenie do listu (wstępnego zgło
W szkole odbyły się ju ż 3 zjazdy ab
szenia) koperty ze znaczkiem dla dalszej ko
solwentów. Ostatni zjazd miał miejsce w 1985
respondencji.
r. Jego uczestnicy postanowili, iż następny
Postaramy się informować poprzez
zjazd odbędzie się za 10 lat. Powołano rów
łam y lokalnej prasy o zaawansowaniu prac
nież Koło Absolwentów kozielskiego Liceum
związanych z organizacją IV Zjazdu Absolprzy Towarzystwie Ziemi Kozielskiej w Kę
wentów kozielskiego Liceum.
dzierzynie-Koźlu, które miało nie tylko zrze
Jubileuszow e spotkanie - będące
szać absolwentów tej szkoły, ale i stać się za
częścią Dni M iasta Kędzierzyna-Koźla w
lążkiem komitetu organizacyjnego następne
1995r. rozpocznie się rano 3 czerw ca 1995
go zjazdu. Nadmienić należy, iż spora część
roku. Ale ju ż teraz zainteresowane osoby
członków Towarzystwa Ziemi Kozielskiej to
prosimy o kontakt i zapraszamy do udziału
absolwenci kozielskiego „Sienkiewicza” . W
w Zjeździe.
czerwcu 1994 r. członkowie tego Koła (szcze
gólnie honorowy senior absolwentów liceum
Edward Nycz
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Posiedzenie Z a rząd u M iasta
z d n ia 1994-09-08
1. Zarząd nie wyraził zgody na dofinanso
w anie rem ontu placu rekreacyjnego przy
Szkole Podstawowej N r 2. Dopiero w budże
cie na rok 1995 możliwe jest finansowanie
w/w remontu.
2 .Zarząd wyraził zgodę na zakup sprzętu
dla potrzeb sportowców Klubu „ Biegacz...
Wydział Kultury zrealizuje fakturę przedło
żoną przez K lub na kwotę do 10 mln zł.
3. Zarząd Miasta nie wyraził zgody na zwol
nienie z opłat czynszowych Domów Dzien
nego Pobytu. Zarząd po zbilansowaniu do
chodów i w ydatków przez Skarbnika Gmi
ny, w yasygnuje kwotę dla M OPS-u na po
krycie kwot czynszowych.
Posiedzenie Z arząd u M iasta
z d n ia 1994-09-22
1. MZD zwrócił się do Zarządu M iasta z
wnioskiem o akceptację przeprowadzenia
przetargu na zim owe utrzymanie dróg na
okres 4 lat tj. 1994 -1998. Taka forma dzia
łania pozwoli wybranym w przetargu fir
mom zainwestować w swój rozwój, sprzęt
oraz materiały. W niosek zawierał propono
waną formę ogłoszenia przetargu, wskazów
ki dla oferentów (czyli co powinny zawie
rać oferty zainteresowanych firm), projekt
umowy. Załączniki zaw ierają ponadto wy
kaz ulic I i lI kolejności odśnieżania. Do
datkowo Zarząd wprowadził do przedłożo
nych propozycji następujące w n io sk i:
- do wykazu ulic w I kat. odśnieżania w pro
wadzić ul. Batorego i Orkana na całej dłu
g o śc i.
- w umowie wprowadzono punkt zabezpie
czający interes gminy przed odpowiedzial
nością za spowodowane przez użytkowni
ków wypadki drogowe - w przypadku gdy
powierzchnia dróg posypywana będzie je 
dynie piaskiem.
- na drogach I kolejności odśnieżania na
leży czas wykonawcy skrócić z 4 do 1,5
godz. Ponadto dopisano w tym paragrafie,
że najszybciej i najdokładniej oczyszczania
w ym agają przystanki, skrzyżowania, zatoki
itp. - w przypadku niedotrzymania przez wy
konawcę terminów robót. Zarząd Miasta ma
prawo natychm iast przekazać zadanie innej
firmie, a kosztami obciąży nieuczciwego wy
konawcę.
- ustala się w umowie termin akcji zima od
15 grudnia informując, że firma wygrywają
ca, m oże być aw aryjnie w ezw ana przez
Zarząd Dróg do oczyszczania ulic.
2. Zarząd rozpatrzył wniosek Kierownika
W ydziału Inwestycji o zgodę na zwiększe
nie zakresu zadania „M odernizacja oświe
tlenia os. Pogorzelec„ o kwotę 200 m ln ze
środków U rzędu W ojew ódzkiego. Rejon
Energetyczny zasygnalizował konieczność
wymiany kabli oświetleniowych, przed uło
żeniem tam chodnika. Zarząd jednogłośnie
wyraża zgodę na zwiększenie zakresu w/w
zadania.
3. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w
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spraw ie zasad odpłatności za w yżyw ienie
p erso n elu zatru d n io n e g o w p lacó w k ach
oświatowych prowadzonych przez gminę.
4. Zarząd zaakceptował powołanie Komisji do
przeglądu dachów placówek oświatowych w
mieście. W skład komisji weszliby przedsta
wiciele Wydziału Kultury. Wydziału Inwesty
cji oraz delegatury Kuratorium.
5 .Zarząd Miasta wyraził zgodę na nieodpłat
ne przekazanie elementów domków kampin
gowych ( po OSiR ) dla potrzeb Klubu Teni
sowego.
6. Zarząd wyraził zgodę na pokrycie kosztów
wywozu śmieci z akwenu Dębowa.
7. Zarząd Miasta na wniosek Kierownika Wy
działu Gospodarki Komunalnej wyraził zgo
dę na przeniesienie środków wysokości 70
m ln zł z działu Gospodarka W odna na zago
spodarowanie dobudowanej części cmenta
rza w Koźlu.
8.Zarząd wyraził zgodę na zainstalowanie no
wej tablicy z kamienia na pomniku w parku
kozielskim z uwagi na kradzież poprzedniej.
Posiedzenie Z a rząd u M iasta
z d n ia 1994-10-06
1.Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Rady
M iasta w sprawie nieodpłatnego przekazania
na rzecz skarbu państwa działek pod budowę
obwodnicy północnej. Zarząd jednogłośnie
zaakceptował projekt i skierował go na po
siedzenie komisji problemowych i Rady M ia
sta.
2. Zarząd zaopiniował pozytyw nie projekt
uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpie
nia do prac nad miejscowym planem zagospo
darowania przestrzennego terenów budownic
twa mieszkaniowego w rejonie ulic Synów
Pułku - Przytulna. Dodatkowo Zarząd zapro
ponow ał ująć w planie zagospodarow ania
przestrzennego teren obok, tj. drugą linię za
budowy, ul.Husarskiej.
3. Zarząd skierował na posiedzenie Rady Mia
sta, bez wnoszenia zastrzeżeń, projekt uchwa
ły w sprawie zatwierdzenia miejscowego pla
nu szczegółowego zagospodarowania prze
strzennego terenów budownictwa mieszkanio
wego jednorodzinnego - rejon ulic Piękna Astrów.
4. Zarząd zaakceptował projekt uchwały Rady
Miasta w zakresie trybu i szczegółowych wa
runków zwolnienia z podatku rolnego użyt
ków rolnych, na których zaprzestano produk
cji rolnej - na okres nie dłuższy niż 3 lata. Pro
jek t został skierowany na posiedzenie Komi
sji Finansowej i na posiedzenie Rady Miasta.
5. Zarząd przyznał kwotę wysokości 20 m ln
zł na dofinansowanie wyjazdu p. Tomasza Rubaja wicemistrza świata na Szybowcowe M i
strzostwa Świata w Nowej Zelandii.
Posiedzenie Z a rz ąd u M iasta
z dnia 1994-10-13
1. Zarząd M iasta wyraził zgodę na nieodpłat
ne udostępnianie sali gimnastycznej na Kry
tej Pływ alni dla sekcji zapaśniczej K lubu
Sportowego „Unia,,.
2. Przew odniczący Zarządu poinform ow ał

Zarząd Miasta: - o zawiązaniu się Konsor
cjum Budowy Autostrad. Jego przew odni
czącym został Dyrektor CPN w Kędzierzynie-Koźlu. - o zawiązaniu się Konsorcjum
d/s budowy Rafinerii. Dyrektorem Konsor
cjum został p. K. Chmielewski.
3. Poszczególni członkowie Zarządu M ia
sta określili tematy, którymi będą się zaj
mować z ramienia Zarządu M iasta, uczest
nicząc tym samym na posiedzeniach Komi
sji Problemowych. P. Zygmunt Derej - spra
wy gospodarki komunalnej, mieszkaniowej,
kultury i kultury fizycznej. P. Janusz Jawor
ski - sprawy inwestycji drogowych, ener
getyki cieplnej, gazownictwa, sanitarno w odne, przeciw pow odziow e. P. Bohdan
Cieślik - sprawy gospodarki komunalnej,
m ieszkaniowej, oświaty i pomocy społecz
nej. P. Józef Galla - kultura, kultura fizycz
na, zdrowie.
Posiedzenie Z a rz ą d u M iasta
z dn ia 1994-10-18
1. Zarząd przedyskutował sprawę podnie
sienia cen biletów MZK. W w yniku gloso
wania przyjęty został III w ariant propozy
cji zwyżki cen biletów - w wysokości 6.000
zł. Zarząd powyższe stanowisko przekazał
na posiedzenie Komisji Finansowo - Go
spodarczej, celem wyrażenia opinii, a na
stępnie na sesję Rady Miasta.
2. Zarząd zaakceptował wniosek Kierow
nika W ydziału Inwestycji aby kwotę 163
m ln zł zdjąć z zadania „M odernizacja uli
cy Św ierczew skiego„ i p rzek azać dla
MZK tytułem poniesionych kosztów zwią
zanych z objazdam i.
3. Zarząd podjął uchwalę w sprawie upo
ważnienia Prezydenta M iasta Kędzierzyna
-Koźla do podejm owania czynności nale
żących do kompetencji Zarządu w sprawach
nie cierpiących zwłoki i związanych z bez
pośrednim zagrożeniem interesu publicz
nego.
4. Zarząd zaakceptował przyznanie M iej
skiemu M łodzieżowemu Klubowi Sporto
wemu kwoty 175 mln zł tytułem refundacji
kosztów technicznych poniesionych przez
ten Klub.
D nia 14 paźd ziern ik a 1994 r. odbyło
się posiedzenie R ady M iasta
1.U chw ala N r IV/16/94 w sprawie odwo
łania Sekretarza Gminy K ędzierzyna -K o
źla. Rada M iejska uchwaliła, co następu
je: Na wniosek Przewodniczącego Zarządu
Miasta umotywowany złożoną w dniu 12
października 1994 r. rezygnacją - odwołać
Panią Teresę Bączkowską ze stanowiska
Sekretarza Gminy Kędzierzyn- Koźle.
2. U chw ala N r IV/31/94 w sprawie zmian
w budżecie miasta na rok 1994. Rada Miej
ska uchwaliła, co następuje: W Uchwale Nr
LV/300/94 Rady Miejskiej w KędzierzynieK oźlu z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie
uchw alenia budżetu m iasta na rok 1994
wprowadza się zmiany. D okonano podzia
łu rezerwy budżetowej na pokrycie kosztów
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utrzymania targowisk, na częściowe pokry
cie braków w funduszu w ynagrodzeń w
przedszkolach, na pokrycie zwiększonych
kosztów utrzymania Zespołu Obsługi Finan
sowo - Księgowej Przedszkoli i Żłobków, na
pokrycie braków w funduszu wynagrodzeń
pracowników żłobków, na pokrycie braków
w funduszu wynagrodzeń pracowników Do
mów Dziennego Pobytu, na uzupełnienie
fu n d u sz u w y n a g ro d z e ń p ra c o w n ik ó w
MOPS, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i
pochodnych pracow ników D ziału U sług
Opiekuńczych. Dokonano przeniesienia wy
datków budżetow ych m iędzy zadaniam i:
zmniejszono zadania pt. opracowania studialno -projektowe, a zwiększa się zadanie pt.
utrzym anie targow isk. D okonano zmian:
zmniejszono dotacje na remonty przedszko
li, a zwiększono dotację na wynagrodzenia
osobowe pracowników przedszkoli, pochod
ne od wynagrodzeń i energię.
3.U chw ala N r IV /32/94 w sprawie trybu i
szczegółowych w arunków zwolnienia z po
datku rolnego użytków rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej - na okres nie
dłuższy niż 3 lata. Rada M iejska uchwaliła,
co następuje:
1.1 Zwolnienie od podatku rolnego użytków
rolnych, na których zaprzestano produkcji
rolnej przysługuje na wniosek podatnika zło
żony w Urzędzie M iasta Kędzierzyna- Ko
źla w term inie do dnia 31 stycznia w roku,
w którym ma być zastosowane zwolnienie.
1.2 W niosek powinien zawierać:
a) numer, klasę i powierzchnię działki, na
której zaprzestano produkcji rolnej,
b) okres w yłączenia z produkcji rolnej,
c) ośw iadczenie co do braku m ożliwości
wydzierżawienia gruntów.
2. Grunt, na którym dokonywany je st zbiór
produktów rolnych lub wypas nie uważa się
za grunt podlegający zwolnieniu od podatku
rolnego.
3. Działka gruntu rolnego, na której zaprze
stano produkcji rolnej w inna być oznaczo
na tablicą informacyjną.
4. W czasie odłogowania grunt winien być
odchwaszczony co najmniej dwa razy w roku
celem uniem ożliwienia rozsiewania się na
sion chwastów i gromadzenia gryzoni ( utrzy
manie gruntu w czarnym ugorze ).
5. Zwolnienia udziela się jednorazow o na
okres nie dłuższy niż 3 lata.
6. W przypadku nie zgłoszenia wznowienia
produkcji rolnej podatnik zostanie obciążo
ny podatkiem rolnym na podstawie art. 7
ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowią
zaniach podatkowych ( Dz. U. N r 27 poz.
111 z późn. zmianami ).
7. Wykonanie powierza się Zarządowi Mia
sta.
8. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kę
dzierzyna- Koźla.
4,Uchwala Nr IV /34/94 w sprawie ustale
nia diet za udział w pracach Rady i jej orga
nów oraz zryczałtownej diety dla Przewo
dniczącego Rady Miejskiej. Rada Miasta
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uchwaliła, co następuje:
1.1 Radnym i członkom Komisji stałych nie
będących radnymi przysługują diety.
1.2 Wysokość diet oraz zryczałtowanej die
ty Przewodniczącego Rady ustalona jest pro
centowo od najniższego wynagrodzenia okre
ślonego Zarządzeniem M inistra Pracy i Poli
tyki Socjalnej w sprawie najniższego wyna
grodzenia i zmienia się wraz ze zmianą wyso
kości tego w ynagrodzenia, począw szy od
miesiąca następującego po ogłoszeniu jego
wysokości w M onitorze Polskim.
2. Za udział w sesjach, komisjach i posiedze
niach Zarządu Miasta radnym i członkom Ko
misji spoza Rady przysługują diety w wyso
kości: 25% najniższego w ynagrodzenia członkom Rady M iejskiej, 20% najniższego
w ynagrodzenia członkom Rady Miejskiej i
członkom komisji spoza Rady za udział w
Komisji, 35% najniższego wynagrodzenia Przewodniczącym stałych Komisji i Wiceprze
w odniczącym Rady w przypadku prowadze
nia obrad Komisji czy sesji Rady, 40% naj
niższego wynagrodzenia - społecznym człon
kom Zarządu Miasta.
3. Diety, o których mowa w pkt. 2 przysługują
za pełny udział w posiedzeniach sesji, komi
sji i posiedzeniu Zarządu M iasta i wypłacane
będą na podstawie listy obecności sporządzo
nej przez Biuro Rady Miejskiej z tym, że:
a) członkowie Komisji Rady Miejskiej otrzy
m ują dietę nie więcej niż za 2 posiedzenia mie
sięcznie,
b) radni społeczni członkowie Zarządu M ia
sta nie więcej niż za 4 posiedzenia miesięcz
nie,
c) przewodniczący Komisji nie więcej niż za
3 posiedzenia miesięcznie.
4. Dla Przewodniczącego Rady Miejskiej usta
la się dietę zryczałtowaną w wysokości 200%
najniższego wynagrodzenia miesięcznie.
5. W ykonanie uchwały powierza się Zarządo
wi Miasta.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1995 r.
5.Uchwala N r IV/35/94 w sprawie uzupeł
nienia składów osobowych Komisji proble
mowych o członków spoza składu Rady. Rada
M iasta uchw aliła, co następuje: uzupełnić
składy osobow e Komisji problem ow ych o
członków spoza Rady w liczbie nie przekra
czającej połowy składu Komisji. Podajemy
osoby spoza Rady, które wchodzą w skład Ko
misji problemowych:
I. K o m isja F in a n so w o - G o sp o d a rcza.
1.Wiesława Sietczyńska 2. Eugeniusz Martynowicz 3. Józef Zollich 4 . Stefan Marszewski
5, Jerzy Korecki 6 .Zofia Pokorska 7.Bogdan
Koszylowski
II. K om isja Urbanistyki, A rchitektury i
Środowiska Naturalnego.
1. W ładysław Tuman 2. Kazi mierz Działach
3. Fryderyk Filusz 4. Andrzej Andrysiak 5. Ja
cek Klim iec 6. Bogdan Tomaszek 7,Bogdan
Kolny
III. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej.
1.Stanisław B iernat 2. Piotr Moc 3.Andrzej

Krebs 4 . Bruno Kozak
IV. Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych.
1.M aria Filarska 2. Beata W ojciechowska
3. Andrzej Szczerkowski 4. Andrzej Wittek
5. Barbara Kropacz-Mrożek 6 .Elwira Urbańska-Kmieciak
V. Komisja Prawno- Administracyjna
l . Jan Szagała 2. Monika Kosiorowska 3. Je
rzy Haliniak 4. Piotr Składanowski
VI. Kom isja Rewizyjna
1.M ieczysław K udela 2 . M ałgorzata Szybowska-Albin 3. Bernard Stroka 4. Antoni
Komor.
6. Uchwala Nr IV/36/94 w sprawie uzupeł
nienia składu osobowego Komisji problemo
wych Rady Miejskiej. Rada M iejska uchwa
liła, co następuje: Na wniosek zaintereso
wanych radnych poszerzyć skład osobowy
niżej w ym ienionych K om isji problem o
wych: - Urbanistyki, Architektury i Środo
wiska Naturalnego o radnego Anatola Majchera. - Oświaty, K ultury i K ultury Fizycz
nej o radną Wacławę Susiewicz. - Zdrowia i
Spraw Socjalnych o radną Michalinę Bierówkę.

RADNY
RYSZARD MASALSKI
ZAPRASZA
na spotkanie
DOM KULTURY 'LECH'
KAŻDY PIERWSZY PONIE
DZIAŁEK
MIESIĄCA OD GODZ.
16.00-19.00

RADNY PIOTR PIETRZYK
PEŁNI DYŻURY
W KAŻDY PIERWSZY
WTOREK MIESIĄCA
OD GODZ. 16.00-17.00
W PRZEDSZKOLU NR 25
(os. Piastów)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
EMIL MATUSZYK
PRZYJMUJE W KAŻDY
PONIEDZIAŁEK MIESIĄ
CA OD 15.00 DO 17.00
POKÓJ 101
URZĘDU MIASTA
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Prezydent naszego pięknego kra
ju zmartwił mnie i kilka milionów innych
Polaków dodatkowo. Zmartwił straszli
wie ukazując krytyczną sytuację swojej
rodziny. Cała Polska dowiedziała się, że
Prezydentowi nie wystarcza do pierw
szego ! Ledwo wiąże koniec z końcem,
pożyczając po piętnastym jak my

z
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y

z

i

wszyscy, no może prawie wszyscy. Do
mowy budżet atakowany jest coraz to
większymi rachunkami za prąd, telefon
i taksówki. Nie jest prosto utrzymać tak
wielką rodzinę (cytat). Ja Panu Prezy
dentowi współczuję bardzo. To musi być
wielki stres. Miast rozwiązywać na
brzmiałe problemy rodzącej się polskiej
demokracji, kombinować trzeba komu
oddać, od kogo pożyczyć, co kupić na
obiad, by wystarczyło jeszcze na kola
cję. To po prostu uwłacza polskiej racji
stanu. Tak dalej być nie może (cytat).
Co racja, to racja. Pomyślcie pań
stwo- marne trzydzieści kilka milionów
brutto i to raz w miesiącu. Czy to są pie
niądze? Nawet jak dorzucimy służbowy
samochód i śniadanko na koszt Belwe
deru, od czasu do czasu samolocik do
Gdańska i z powrotem, to co to jest?
Żona nie pracuje, dzieci dorastają, pie
niądze się rozchodzą na prawo i lewo.
Wyobrażam sobie jakie to musi być krę
pujące. Przyjedzie do Polski Clinton Bill
z małżonką na przykład i co ? Do baru
mlecznego zaprosić na kolację?. Tram
wajem prezydentowe pojadą na zakupy?
Znowu pożyczać od ministra Wachow
skiego? Horror.
Jako lojalny obywatel Wolnej
Polski, zafrasowany poddany Prezyden
ta Wszystkich Polaków mówię: ubóstwu
głowy państwa dość! Musimy coś z tym
zrobić. Pomysłów mam kilka. Wszyst
kie dobre, niektóre lepsze. Po pierwsze
ogłaszam wielką ściepę na Prezydenta.
Nie trzeba wielkich wyrzeczeń. Wystar-
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czy przysłowiowy wdo
wi grosz. Policzmy: dwa
dzieścia milionów doro
słych Polaków odpala co
miesiąc tysiąc złotych.
Myk, myk i mamy dwa
dzieścia miliardów. Nawet po opodatko
waniu trochę jeszcze zostaje. Pieniądze
możecie Państwo wpłacać na moje kon
to, ja już się podejmę przesłać je dalej.
Będzie to jasny i bardzo wymierny do
wód zafrasowania narodu losem Szefa.
Oprócz tego Panie Prezydencie
czas wziąć swoje sprawy w swoje ręce
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r
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m

(cytat). Może jakaś umowa zlecenie po
godzinach? Wykładzik na jakiejś uczel
ni, remoncik oświetlenia u biznesmena.
Podobno pieniądze leżą na ulicy. Nie ma
co się skarżyć w telewizorze. Prawdzi
wy mężczyzna nigdy nie płacze (cy
tat). Prawdziwy mężczyzna zaciśnie
zęby i rzuci się w wir pracy. Utrzymanie
rodziny to sprawa najważniejsza. Na
pewno rozwiązanie się znajdzie. Trzeba
tylko chcieć.
Gdybym był prezydentem i tak
mamie by mi płacili, naprawdę bym się
zaczął zastanawiać, czy nie poszukać so
bie lepiej płatnej pracy. Przeglądając
prasę ogólnopolską aż roi się od ogło
szeń w stylu „Coca-Cola poszukuje
przedstawiciela regionalnego, wysokie
zarobki, nieograniczone możliwości
awansu”, „zostań akwizytorem jedynej
w świecie firmy produkującej gumowe
śrubokręty” itp. Jednym słowem nie jest
źle, zawsze może być gorzej. My po
możemy, Pan Prezydent dorzuci trochę
swojej dobrej woli, i wspólnie jakoś do
ciągniemy do końca kadencji.
A w przyszłych wyborach wybie
rze się kogoś bogatszego i po kłopocie.
Zgryzipióro trzymał Piotr Gabrysz

(P.S.Moja żona też zarabia trzydzieści
milionów- rocznie i też nie wystarcza do
pierwszego. Przyjemnie mieć te same
kłopoty co Najważniejszy w Rzeczpo
spolitej.)
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TY M R A ZEM
N A JLEPSZY
N A SZ
P R Z Y JA C IE L O B O W IĄ Z K O W O
NA SM Y C ZY

Zagadnienie dotyczące psów porusza
łem ju ż w cześniej, gdy pisałem o zjaw i
sku bezdomności w śród tych zwierząt. Po
daw ałem przykłady okrutnego traktow a
nia tych najlepszych naszych przyjaciół
przez ich „w łaścicieli”. O becnie chcę
zapoznać Czytelników a szczególnie w ła
ścicieli psów, ja k w iele przykrości i zła
m ogą w yrządzić i w yrządzają te poczci
w e stw orzenia m ieszkańcom naszego
miasta. A by się o tym przekonać, w ystar
czy przejść o każdej porze dnia ulicami
K oźla i uw ażnie obserw ow ać: chodniki,
skwery, place zabaw itd. Zobaczym y cale
grom ady psów.
Uw ażny obserw ator szybko oceni sy
tuację i stwierdzi następujące fakty:
1.Psy biegają beż żadnego opiekuna,
2. Psy biegają w pobliżu w łaścicieli,
3. Tylko nieznaczny procent psów w łaści
ciele prow adzą na smyczy. Pies jak pies.
zachow uje się różnie, jak że często agre
sywnie.
Psy biegają bez w łaściciela, chociaż w ia
domo, że nie są to psy bezdom ne. N ajbar
dziej jed n ak karygodny je st fakt, że w iele
psów agresyw nych w cale nie m a kagań
ców. W łaśnie te psy stanow ią pow ażne za
grożenie dla m ieszkańców naszego m ia
sta a szczególnie dla dzieci szkolnych i
przedszkolaków. O prócz tego psy biega
ją c e bez sm yczy są roznosicielam i nie
których chorób.
W prost wstręt budzi w idok naszych cho
dników, skwerów placów zabaw itd., które
są zanieczyszczone przez biegające b ez
pańsko psy, chociaż ja k ju ż w spom nia
łem m ają one sw ych właścicieli.
Tymczasem przepisy administracyjne i ko
deks w y kroczeń w y raźn ie z o b o w iązu ją
w łaścicieli w szystkich b ez w yjątku
psów do bezw zględnego przestrzegania
przepisów dotyczących utrzym ania tych
zwierząt. N aruszenie tych przepisów po
ciąga za sobą surowe kary adm inistracyj
ne. W m yśl tych przepisów każdy w ła
ściciel psa zobow iązany je s t z chw ilą w y
prow adzenia go z pom ieszczenia trzym ać
to zw ierzę na smyczy, ja k rów nież pod
rygorem w ysokich kar zakładać kagańce
psom agresywnym . K ażdy w łaściciel psa
zobow iązany jest posiadać aktualne św ia
dectw o szczepienia psa przeciw chorobom
w ym ienionym w tychże przepisach.
N a zakończenie chciałbym , aby w łaścicie
le psów po przeczytaniu tych kilku słów,
bardziej uw rażliwili się na przepisy doty
czące u trzy m an ia n asze g o n ajlep sz eg o
przyjaciela i co najw ażniejsze stosow ali te
przepisy na co dzień.
m gr Ludwik Śliwiński

szczędnego grzejniki ścienne, konwek
cyjne, przepływowe ogrzewacze wody,
pompy CO do wym uszania obiegu
(30% oszczędności zużycia energii cie
plnej), automatykę urządzeń grzew
czych. Wspominając gorące lato po
wiedzmy też o klimatyzatorach, które
mogą zarówno schładzać, jak i nagrze
wać pomieszczenie, dodatkowo filtru
jąc i nawilżając powietrze.
Sprzedajemy wszystko, co może być
potrzebne do eksploatacji, remontu lub
m ontażu nowej sieci elektrycznej.
Odbiorcom hurtowym sprzedajemy po
cenach fabrycznych między innymi:

WIĘCEJ ŚWIATŁA - TANIEJ
( Rozmowa z Januszem KOLASĄ właścicielem Hurtowni "ELEKTRYK")

- Zbliża się zima. Coraz szybciej za
pada zmrok. Coraz częściej włączamy
światło i zastanawiamy się jaki to po
woduje skutek w rodzinnym (i nie tyl
ko) budżecie...
- Mam propozycję, która pomoże Pań
stwu zaoszczędzić na zużyciu energii
elektrycznej. Na naszym rynku poja
wiły się nowe energooszczędne źródła
światła firmy OSRAM- sprzedawane
w cenach promocyjnych.
- W czym tkwi energooszczędność no
wej żarówki OSRAM ?
- W technologii, która pozwala na
uzyskanie takiego samego strumienia
światła przy zmniejszonym poborze
energii.
I tak na przykład żarówka OSRAM o
mocy 15 wat, daje tyle samo światła
co konwencjonalna żarówka 75 wato
wa. - Czy tego typu żarówki stosować
można uniwersalnie, na przykład przy
biurku ucznia?
- Jest to nawet wskazane, żarówki te nie
wydzielają ciepła a ich widmo jest zbli
żone do światła dziennego.
- Czy opłaca się wydawać pieniądze
na tego typu oświetlenie, zamiast ku
pić o wiele taniej zwykłą żarówkę?
- Żarówka tradycyjna świeci śre
dnio 1000 godzin a energooszczęd
na około 8000 godzin. Zużywa przy
tym pięć razy mniej energii. Ponadto
producent daje roczną gwarancję w
odróżnieniu od tradycyjnej, na które
nie ma gwarancji.

Posłużę się prostym rachunkiem udowa
dniającym, że warto:
Tradycyjna żarówka kosztuje około
6000 zł. Na osiem tysięcy godzin świe
cenia musimy mieć takich żarówek
osiem. Kosztuje to 48 OOOzł. Policzmy
zużycie energii przez 8000 godzin przy
założeniu, że żarówka pobiera 75 W. 8000
h x 75 W= 600 kWh. 600 x 1300 (koszt
jednej kilowatogodziny) = 780.000zł.
Dodajmy jeszcze 48.000zł (koszt za
kupu ośmiu żarówek) - Mamy 828.000
zł. W tym samym czasie energoo
szczędna żarówka OSRAM zużyje 120
kWh.(8000 h x 15W), co będzie nas
kosztowało 156.000zł.
Dodajmy 400.000 zł
na zakup żarówki 556.000 zł. Z porów
nania obu końcowych
wartości widać, że zaoszczędziliśmy
272.000zł.
Poza ekono
m iczną kalku lacją
nie zapominajmy o
ważnym i niewymier
nym aspekcie zdro
wotnym stosowania
źródeł światła nowej
generacji.
- Co jeszcze proponu
je hurtownia „Elek
tryk”?
Z elektrycznego
sprzętu
energoo-

rozłączniki niskiego napięcia „Spa
nielu”, osprzęt elektryczny „Apator”,
pompy z „Metrozetu”, silniki z firmy
„Besel”, oprawy oświetleniowe „Elektrim Wilkasy”, żarówki „Polam Piła”,
kable i przewody z „Bydgoskiej Fa
bryki Kabli” i osprzęt elektryczny fir
my „Faro”.
Od stycznia 1995r. zaprasza
my odbiorców hurtowych na ulicę Kłodnicką 45, do nowego biura hurtow
ni, gdzie zapewnimy sprawniejszą i wy
godniejszą dla klienta obsługę.
Dziękuję za rozmowę.
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najważniejsze wyniki IX M aratonu Odrzańskie
go w poszczególnych kategoriach wiekowych:
KLASYFIKACJA GENERALNA

MĘŻCZYŹNI
1 .S.Joudenko
2.A.Wardaszka
3 . I. Bendik

Białoruś
2.24:54
Ostrów Maz. 2.26:10
Białoruś
2.26:39

ODRZAŃSKI
N
O
T
R
A
M
IX
POD DYKTANDO BIAŁORUSINÓW
Po raz dziewiąty w niedzielę 16 października wyzna
czyli sobie spotkanie najwytrwalsi biegacze.
Na starcie biegu maratońskiego stawiło się 151 zawodników,
w tym 5 kobiet i 3 niepełnosprawnych na wózkach inwalidz
kich. Startu honorowego dokonał wicewojewoda opol
ski, Józef Kasperek.
W chwilę później przy sprzyjającej pogodzie
ruszyła grupa biegaczy niemal z całej Polski, oraz
Białorusini, którzy od początku nadawali ton walce.
Piąty kilometr jako pierwszy mija K. Jaworski z czasem
17,23 min, na dziesiątym kilometrze pierwszy jest Bia
łorusin S.Joudenko z czasem 3 5,19 min., co wskazy
wało na wynik końcowy w granicach 2.27.00.
Od piętnastego kilometra tempo podkręcił ko
lejny Białorusin A . Gordiejew i do trzydziestego kilome
tra prowadził bieg w tempie na wynik 2.23.00. Tempa
tego jednak nie wytrzym ał i ostatnie 12 km prowadził aź
do mety S. Joudenko, osiągając metę jako pierwszy w
czasie 2.24.54. Przed Białorusinem przyjechał „wózkarz”
J. Ornot z Katowic w czasie 2.12.33. Wśród kobiet z
czasem 3.00.1 4 zwyciężyła O.Joudenkowa i jest to chy
ba pierwszy przypadek, aby w jednym biegu maratońskim
zwycięstwo odniosło małżeństwo.
Na starcie stanęli też zawodnicy z Kędzierzyna- Koźla z klubu
„Spiridon”. Najlepszym z nich był C.Macała, który z czasem
2.48.33 zajął 22 miejsce.
Po raz 45 na trasę maratonu wyruszył niżej podpisany,
który z wynikiem 3.09.05 zajął 52 miejsce.
Za rok w X Maratonie Odrzańskim zamierza policzyć
swój pięćdziesiąty start. Bieg ukończyło 136 zawodników.
Zawody w opinii startujących przeprowadzone były bardzo
dobrze, co jest między innymi zasługą kierownika biura Mara
tonu Józefa Wojnara.

Janusz Mendyk
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KOBIETY
1.O.Joudenkowa
Białoruś
2.M . Zięcina
Kraków
3.T . Maszczyńska
W rocław
ZAWODNICY NA WÓZKACH
1. J. Ornot
Katowice
2.Z. Chwiłkowski
Katowice
3.T . Bednarczyk
Katowice

KATERGORIA DO 29 LAT
I.S.Joudenkow a
2.A.Wardaszka
3.I.Bendik
KATEGORIA 3 0-39 LAT
1.Cz. Miter
2.K.Jaworski
3.K.Rydzewski
KATEGORIA 4 0 -4 9 LAT
1 .A.Salsanow
2.S.Mróz
3.W.Smykowski
KATEGORIA 50-59 LAT
I.J.Tom ecki
2.E.Kisseler

3.00:14
3.15:42
3.46:39
2.12:33
2.26:09
2.37:02

Białoruś
Ostrów Maz.
Białoruś

2.24:54
2.26:10
2.26:39

Sośnica
Trzcianka
Bielawa

2.27:08
2.33:48
2.37:29

Białoruś
Nowy Sącz
Oława

2.36:18
2.40:29
2.41:44

Czeladź
Białoruś

3.01:05
3.05:18

3.T . Grzech
Tychy
3.17:46

W ielkie "Białe stopy"
doprowadziły uczest
ników i gości I
Ogólnopłskiego
Festiwalu Filmów
Nieprofesjonalnych
"Publicystyka '94" do
M iejskiego
Ośrod
ka Kultury w
Kędzierzynie-Koźlu w
dniu 21 października.

KATEGORIA
6 0-69 LAT
1.T.Andrzejewski
Warszawa
3.54:43
2.J. Niedźwiecki
Warszawa
3.56:25

rzed wejściem rozbrzmiewała muzyka śląskiej kapeli "Biera
wianie", w takt której podskakiwały rozbawione przedszkolaki.
Biuro festiwalowe "przechwytywało" przyjezdnych i miejscowych
uczestników i gości w myśl zasady - spragnionych napoić, głodnych
nakarmić... wrażeniami.
W cześniejsze przygotowania poczynione przez plastyków, operato
rów kamer i dźwięku, członków klubu filmowego "Groteska", biura
organizacyjnego - pod czujnym okiem Komisarza Festiwalu dyrek
tora Andrz eja Wróbla - zaowocowały w postaci sprawnego przebie
gu imprezy. O godzinie 11.00 zabrzmiały fanfary, nastąpiło uroczy
ste otwarcie Festiwalu przez Prezydenta M irosława Borzyma.

P

MIESZKAŃCY KĘDZIERZYNA- KOŹLA
1 Cz. Macała
Spiridion
2.48:33
2.J. Mendyk
Spiridion
3.09:04
3.A.Starostka
Spiridion
3.31:23

Bieg ukończyło 136 zawodników, 11 nie wytrzymało trudów
biegu.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować
wszystkim tym firm om , które w spom ogły M araton
finansowo i rzeczowo:
Zakładom Azotowym „Kędzierzyn”S.A.
Zakładom Chemicznym „Blachownia”
Centrali Techniczno Usługowej „Technopol”
Hurtowni „Jarand”
Przedsiębiorstwu „Arkol”
Hurtowni „Elektryk”
Sklepowi Motoryzacyjnemu „Motozbyt”
Spółce „Alprem”
Spółce „1X0”
Spółce „Satcom”
Firmie „Dom i Ogród”
Wydziałowi Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
Firmie „Drożdżyński i Syn”.
Wydział Kultury Oświaty i Sportu oraz Klub Sportowy „Unia”
dziękują za pomoc w organizacji Krytej Pływalni, Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury i Spółce „Unitron”.

W ju ry zasiedli: Jerzy Trunkwalter - krytyk filmowy (na zdjęciu);
Janusz Skwara - publicysta, autor książek o filmie; prof. Andrzej
Jurga - rektor Wyższej Szkoły Telewizyjnej w Katowicach; Stani
sław Puls - v-ce przewodniczący "UNICA"; Waldemar Zamczewski
- przedstawiciel filmowców amatorów (na zdjęciu).
Obejrzano 37 filmów spośród 58 nadesłanych, które zostały przez
Komisję zakwalifikowane do Festiwalu. Ich poziom został ogólnie
określony jako wysoki. W czasie jaw nych obrad w dniu 22 paź
dziernika jury dokonało kolejnej selekcji materiału filmowego do
dalszej dyskusji w obradach tajnych. Ogólnie kryteria oceny doty
czyły trafności w yboru tematu, konsekwencji w sposobie realizacji
(m.in. poprzez formę, obraz, dźwięk, komentarz), wartości dramaturgiczej, czytelości symboliki, jasności pointy.
23 dzień października ujaw nił, który z filmów, według jury, spełnia
ły szczególnie powyższe wymagania.
W ogólnej uroczystej atmosferze, nie pozbawionej dreszczyku emocji
ogłoszone zostały wyniki obrad:
GRAND PRIX Festiwalu otrzym ał film "IRONMAN" autor
stwa Leona Daniela i Ireneusza Radzia z NKF "Groteska” z
Kędzierzyna-Koźla.
I NAGRODĘ otrzym ał film "KRWAWE ŚLADY W GALI
CJI" w realizacji Józefa Czerskiego z AKF "Boarius" z W oło
wa.
Dwiema drugim i nagrodam i uhonorow ano film: "KRÓTKI
FILM O SZTUCE" Anety Gutkowskiej z AKF "Sawa" W -wa i
"CORRIDA" autorstw a W ojciecha W ikarka z ZRV K W K
"Piast" z Bierunia.
III NAGRODĘ otrzym ały filmy: "FOTEL" autorstwa Henry
ka Lehnerta z AKF "Chemik" Oświęcim, "POSTSCRIPTUM "

c.d. str.14
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nych procedur związanych z akceptacją przez bank innego zabezpieczenia.
Jeśli faktycznie mamy problem ze spływami należności, a zobowiązania
rosną, warto mieć rezerwową gotówkę ulokow aną w formie aktywów płyn
nych. Stanowi ona bardzo dobre zabezpieczenie dla banku, szybciej otrzy
mamy kredyt, a przy okazji pieniądze ulokowane w banku procentują, co
znacznie obniża koszt kredytu.
Oczywiście możemy postawić sobie pytanie - po co brać kredyt skoro
mamy środki pieniężne, aby zapłacić te zobowiązania ?
Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, jednakże finansowanie środ
kami obcymi może okazać się opłacalne i może dać znakomite efekty eko
nomiczne. Warto przeprowadzić własną kalkulację.
Banki na naszym terenie oferują oprocentowanie depozytów stałe lub zmienne.
Cechą pozytyw ną lokat o stałym oprocentowaniu jest to, że oprocentowanie nie zmienia się
mimo spadającej inflacji. Jest to korzystna forma ulokowania środków pieniężnych, szcze
gólnie dla firm, które charakteryzują się okresową nadpłynnością finansową, bądź m ają wy
dłużone w czasie terminy płatności.
W związku z powyższym na uwagę zasługują możliwości lokowania pieniędzy np. w Banku
Polska Kasa Opieki SA (Pekao SA).
Szczególnie atrakcyjne są w nim lokaty krótkoterminowe o stałym oprocentowaniu, bank ten
oferuje rzeczywiście szerokie możliwości tych produktów. Trudno nie w spomnieć o pro
gresywnie rosnącym oprocentowaniu na rachunku bieżącym i pomocniczym w zależności
od wysokości salda dziennego (od 5,5% do 12,5%).
M ając to wszystko na względzie warto się zastanowić nad bankiem, w którym chcemy ulo
kować pieniądze firmy.

Czy wa r t o
oszczędzać w firmie ?
C
zęsto zarządzający środkami pie
niężnymi ma nie lada kłopot - co
zrobić aby zachować płynność fi
nansową?. Z jednej strony ma pilne płatno
ści, z drugiej strony brak gotówki dla ich
realizacji.
Oczywiście może skorzystać z usług ban
ku i starać się o kredyt. Jednakże tu spo
tkać go może kolejne zaskoczenie związa
ne z zabezpieczeniem kredytu.
N ajlepszym zabezpieczeniem dla banku z
reguły jest blokada środków na rachunku
bankowym lub lokacie. I warto o tym pa
miętać, gdy się chce uniknąć czasochłon

Bankier

Realna a nominalna stopa
procentowa w warunkach inflacji

nflacja w iąże się z kosztem, bowiem
trudno j ą przewidzieć. Warto również
zauważyć, że nasz system podatko
wy nie widzi różnicy między nom inalną a
realną stopą procentową.
Fiskus po prostu pobiera podatki od nom i
nalnej stopy procentowej niezależnie od tego
jak a je st realna stopa procentowa. W arto
przedstawić sobie te zależności, aby zro
zumieć jakie niebezpieczeństwa niesie dla nas źle przewidzia
na stopa inflacji.
W celu określenia tego możemy posłużyć się przykładem. Nale
ży przy tym zauważyć, że dane będą przykładowe i odnosić się
będą do w arunków względnie niskiej inflacji i raczej do warun
ków gospodarki zachodniej. Celem tego przykładu będzie
zasygnalizowanie problemu związanego z realną i nom inalną stopą
procentową, która jest tak samo ważna w naszej ząbkującej
gospodarce rynkowej, jak i w dojrzałej gospodarce Europy
Zachodniej. Z pew nością w polskich warunkach jest ona
trudniejsza do przewidzenia.
W związku z tym , że nasze banki zaczęły udzielać pożyczek i
kredytów o stałym oprocentowaniu (jest to charakterystyczne dla
zachodniego systemu finansowego) warto się zastanowić jaka
będzie realna i nominalna stopa procentowa w sytuacji gdy nie
mamy do czynienia ze zmienną stopą procentową, która jest
niezłym zabezpieczeniem dla pożyczkodawcy (kredytodawcy) w
przypadku rosnącej inflacji. Co się stanie kiedy inflacja jest w pełni
przewidywalna przez strony pożyczające pieniądze?
Przypuśćmy, że Firma A pożycza Firm ie B 100 mln zł na jeden
rok, obie strony zgadzają się, że w związku ze spodziewaną 6%
inflacją podpiszą umowę na 9% o stałym oprocentowaniu rocznie,
tj. 3% jako odsetki o które zwiększa się siła nabywcza (dochód),
które Firma B płaci Firmie A i 6% jak o rekompensata za
spodziewaną inflację. W przypadku, gdy inflacja rocznie wyniesie
6%, obie strony będą zadowolone, osiągną efekt określony umową.
Przykład ten przedstaw ia generalną zasadę. Trzyprocentowy wzrost
w sile nabywczej pieniądza, który Firma B zgadza się ponieść na
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rzecz Firmy A jest określany jako realn a stopa pro cen to w a procentowy wzrost w sile nabywczej, który pożyczkobiorca płaci
pożyczkodawcy za pożyczkę. Wskazuje ona wzrastające możliwo
ści zakupu towarów i usług, przez pożyczkodawcę w związku z
3% zarobkiem na odsetkach (w podanym przykładzie).
Dziewięcioprocentowa wynegocjowana stopa procentowa po
życzki określona jest jak o n o m in aln a stopa p ro cen to w a - pro
cent, który przekracza kwotę pożyczki przy zwrocie nie zakła
dający dostosowania w związku ze spadkiem siły nabywczej
pieniądza będącej wynikiem inflacji.
Oczywiście można zauważyć, że przy nominalnej stopie założyli
śmy spodziewaną stopę inflacji, jednak są to tylko nasze założenia,
które mogą się różnić w rzeczywistości.
Jak zdążyliśmy zauważyć n o m in aln a stopa pro cen to w a po
wstała w wyniku dodania do realnej stopy procentowej spodziewa
nej stopy inflacyjnej, która jest rekom pensatą dla pożyczkodawcy w
związku z utratą siły nabywczej pieniądza.
W związku z tym, że ekonomiści m ają duże trudności w określe
niu przyszłej stopy inflacji, szeroko potępia się j ą jako
niepożądaną.
M ając to na wzglądzie można sobie postawić pytania nawiązujące
do naszego przykładu: Kto straci jeśli inflacja będzie wynosiła 4%
zamiast 6%, którą Firma A i B się spodziewa ? Co się stanie jeśli
stopa inflacji wyniesie 8% ? Odpowiadając sobie na te pytania
zrozumiemy jakie niebezpieczeństwo wiąże się ze źle zaplanowa
ną inflacją
Bankier

został zaufaniem społecznym.
Ci pełnomocnicy to owoce,
z d ro w e o w o c e zd ro w y ch
stru k tu r. To k a n d y d a c i na
urzędy magistratury miejskiej
/o tym napiszę w następnym
odcinku/ dlatego kierow ane
przez Nich placówki funkcjo
nowały tak ja k mogły najle
_____
Ryszard Masalski_____________________
piej albowiem od jakość ich
pracy zależało poparcie oby
a k ie g o
m ia sta ja k K ę d z ie 
Przypatrzm y
się
kędzierzyńskowatelskie w corocznych wyborach na wy
rzyn- K oźle nie ma nigdzie na świę kozielskim szkołom podstawowym i ośrod
ższe urzędy.
cie. Z iem ia choć taka sam a ja k kom zdrow ia. - Jedne są w iększe inne
K ę d z ie rz y ń sk o -k o z ie lsk ie
szko ły
wszędzie, niepodobna jest do żadnego in
mniejsze, ale obie strefy działalności bory
podstawowe są obiektami raczej niedo
nego zakątka. Ludzie żyjący tutaj od wie
kają się z problemami, z którymi same
stępnymi dla obywateli, wciąż proszą
ków, dziesiątek lat tw orzą mieszankę chcia
sobie nie poradzą. Jest to zrozum iałe i
cymi o pieniądze, ale nie o rady, pro
łoby się rzec piorunującą- o niespotykanym
normalne zjawisko w przypadku, gdy oby
szącym i o w yrozum iałość lecz niedopupotencjale. W ystarczy tylko jednej iskry,
w atele sobie, szkoły sobie, ośrodki
szczającymi do kreowania przez rodzi
aby kolos (K ędzierzyn- K oźle to duża
zdrowia sobie. Środowisko oświatowe, tak
ców uczących się dzieci atmosfery i rzeczy
gmina) na pozór ociężały, leniwy i nieujak opieki zdrowotnej żyje w oderwaniu
w istości p rzyszkolnej. Tak sam o je s t z
daczny zerwał się się na nogi i pokazał ca
od społeczeństwa. Pozornie wszystko jest
ośrodkami zdrowia. Błędne kolo wciąż
łem u światu na co Go napraw dę stać. Tą
w porządku: młodzież uczy się, nauczy
trwa. Obywatele oczekują niewiadomo ja 
iskrą impulsem wyzwalającym chęć i moż
ciele wykładają, raz czy dwa razy w roku
kich usług ze strony szkoły i służby zdro
liwości działania to świadomość obywatespotykają się z rodzicami dzieci uczę
wia. Środowisko nauczycielskie i lekar
j li miasta, że stanowią niewyobrażalną siłę
szczających do szkoły. W szyscy chodzą
skie ogarnięte jest niem ocą w ynikającą ze
| o ile w spółpracują w rytm zdrowych struk
do swoich lekarzy, którzy w ypisują recep
słabości społeczeństw a, a rozdrażnienie
tur. Widzę tutaj pew ną analogię do czasów,
ty, a pielęgniarki wykonują dziesiątki za
tych pierwszych, drugich, trzecich potęgu
o których dzisiaj niewielu rozmyśla.
biegów. Można by rzec, że wszystko gra
je się przez krańcowo różne potrzeby wszy
Kiedy Rzym rodził się w roku 753
tylko kasa pusta. Tak się nieszczęśliwie
stkich z osobna.
p.n.e jego obywatele pochodzący stąd i stam
składa iż instytucje wymyślone z myślą
Brak Nam współpracy partnerskiej
tąd i jeszcze z miejsc odleglejszych żyli. we
o potrzebach społeczeństwa tak jakby żyły
w celu rozwiązywania problemów, które
dług współczesnych Im wzorców. Bory
w łasnym życiem same dla siebie. Odnosi
były, są i będą. Brakuje Nam tego Czegoś
kali się z perturb acjam i mającym i swoje
się wrażenie jakby owe instytucje zapomnia
w czego posiadaniu byli ludzie z epoki
źródło w sposobie zorganizowania społecz
ły, że dla ludzi zostały powołane i dzięki
starorzymskiej. To Coś wyzwalało w czło
nego do czasu, gdy dokonali zmian struktu
ludziom funkcjonują. Obywatele natomiast
w ieku potężną siłę, obdarowywało ogromną
nie interesują się i nie m ając możliwości
ralnych, które wyzwoliły w Nich entuzjazm,
mocą. Trudno jest w to uwierzyć, a je 
zapał, energię. To była iskra, która z ludzi
pom ocy wyżej w ym ienionym „ciałom ”
szcze trudniej dostarczyć przekonyw ują
prawie sobie nie znanych i obcych, skłóco
boleją nad ich niem ocą, rozczulają się
cych dowodów. Niestety! Cała infra
nych o różne rzeczy uczyniła mocarzami spo
nad sobą i wściekają, gdy nie w idzą szans
struktura antyczna uległa zagładzie /nie
na poprawę, płaczą kiedy osobiście odczu
łecznymi, kolosem regionu i czasu.
m iejsce tutaj na opisywanie tragedii naj
w ają skutki rzeczywistości.
K ędzierzyn-Koźle w zasadzie dopiero
w iększej na św iecie/.-Teraźniejszość się
j
się narodził /rok 1975/, aczkolwiek po
W epoce starożytności rzymskiej szkol
wywyższa, ale gdybyś swoim umysłem
nictwo podstawowe i ośrodki zdrowia były
szczególne dzielnice są mądre wiekiem i
spróbował przedrzeć się przez szarzyznę,
elementem struktur każdego miasta i w żad
uszlachetnione przeszłością. Obywatele na
kłopoty i zmęczenie ku obszarowi, gdzie
nym
przypadku
nie były zagrożone
szego miasta pochodzą stąd i stamtąd i z
króluje prawda obiektywna zobaczyłbyś
utratą środków przeznaczonych na ich funk
miejsc jeszcze odleglejszych (tak jak w po
tw arz Kędzierzyna-Koźla .Ja ją zobaczy
cjonowanie w wielkości wypracowanej przez
czątkach Rzymu). Żyjemy według współ
łem! Jest zimna, bez wyrazu, obojętna,
obywateli i przez nich samych ustalonej. czesnych Nam wzorców. Borykamy się z
wyrafinowana, cwana, pewna siebie. To
problemami mającymi swoje źródło w spo
Każde miasto podzielone było na obwody
pozory! Tak naprawdę jest przestraszo
sobie zorganizowania społecznego (tak jak
obyw atelskie /kurie/, o których pisałem
na, zagubiona, szukająca oparcia. M ów ią o
poprzednio. Dziesięć obwodów obywatel
w początkach Rzymu).
tym oczy rozbiegane, szeroko otwarte, go
skich tworzyło okręg dzielnicy /centurię/, a
Kędzierzyn-Koźle podobny jest do
rączkowo pragnące przyjaciół. Ze zmar
pięć okręgów dzielnicy stanowiło jed n ą dziel
Rzymu z pierwszych dziesięcioleci jego
szczonego czoła, zaciśniętych brwi i wy
nicę /tribus/. Na czele każdej z tych ko
istnienia. Struktura organizacyjna Naszego
tężonego wzroku wnioskuję, że Kędzie
miasta nie odbiega od struktur Opola, Nysy,
mórek organizacyjnych stał wybrany przez
rzyn-Koźle zapatrzone jest w przeszłość.
obywateli pełnomocnik przy czym obowią
Strzelec Opolskich, K luczborka, Gogolina,
Patrzy, patrzy, patrzy. Szkoda, że inte
tak jak Rzym nie różnił się od Alby Longi,
zywał przepis, że wszystkie urzędy są jednoresuje go tylko przyszłość. Lecz spójrz!
roczne i nie można było kandydować na peł
Antium, Lawinium , Gabii, Andrei. Jest rze
W tym samym obszarze prawdy obiektyw
czą oczywistą i pewną, że gdybyśmy prze
nomocnika okręgu dzielnicy nie będąc wcze
nej jest i inna twarz-twarz antyku. Patrzę
śniej pełnomocnikiem obwodu obywatel
skakując etapy rozwojowe rzymskiej for
się, patrzę się i napatrzeć się nie mogę. Z
skiego, a na pełnomocnika dzielnicy, gdy
macji organizacyjnej najpierw przypatrzyli
czoła emanuje powaga i mądrość, a z brwi
się je j, a potem przyjęli za własną, daro
nie było się wcześniej pełnomocnikiem
szlachetna łagodność. Oczy stanowcze,
okręgu dzielnicy. Pełnomocnik obwodu
wane byłyby N am lata, dziesiątki, setki lat
le c z p o z b a w io n e w d z ię k u , p o lic z k i
obywatelskiego /kurion/ realizował wolę
pracy nad osiągnięciem stanu powszechnej
uśmiechnięte. Nos prom ieniuje siłą, usta
członków tej komórki organizacyjnej, a peł
pomyślności. - Tak! Tylko, że Rzymianie
szczerością i wykwintnością. Broda tańczy
nomocnik okręgu dzielnicy /centurion/ kie
kochali ziemię, na której przyszło Im żyć.
w rytm mówienia, śmieje się i cieszy się
rował życiem organizacyjnym okręgowej
Bardziej myśleli o sukcesie wszystkich,
z życia. Cóż za rozkosz! Cóż za spokój!
szkoły podstawowej, realizował jej zobowią
niż o zw ycięstwie jednostki. Dla nich
Jakież niewyobrażalne dobro płynące z Tej
zania finansowe /nie miejsce tutaj na szcze
liczyło się dobro obywatelskie i świetność
twarzy...
gółowy opis źródeł, zasad i sposobów/, po
miasta. Nikt nie myślał kategoriami indy
Rzeczywistość Kędzierzyna-Koźla jest
woływał złożone z obywateli rotacyjne ko
w idualnym i, aczkolw iek zdaw ano sobie
nudna, dla wielu tragiczna, dla wszystkich
legia doradczo -opiniująco -kontrolne. Z kolei
sprawę, że kierownikami przedsięwzięć i
uciążliwa. W pojedynkę nie zmieni tego nikt,
różnych instytucji m uszą być konkretne pełnom ocnik dzielnicy czynił to samo jako
lecz gdybyśmy poszli ramię przy ram ie
kierownik dzielnicowego ośrodka zdrowia.
osoby. Dzięki tem u publiczne urządzenia
niu, obywatel przy obywatelu, bez wywyż
Gdy czytasz o pełnomocniku okręgu dziel
typu: drogi, place handlowe, targowe i oby
szania się jednych i poniżania drugich,
nicy /centurionie/ czy pełnomocniku dziel
watelskie, kom pleksy rekreacyjno - higie
N asze Miasto, w krótkim czasie stało
nicy /tribusie/ pamiętać należy, że ten
niczno -kulturalne, szkoły i ośrodki zdro
by się miejscem najpiękniejszym na
pierwszy był ju ż pełnom ocnikiem obwodu
wia były m iejscam i najw iększego Ich
świecie, najbardziej fu nkcjonalnym i
obywatelskiego /kurionem/ i przez rok cza
zachwytu i podziwu, które rozmiłowywanajpraktyczniejszym, a ludzie Tu mieszka
su dał się poznać środowisku skąd się wy
ły obyw ateli w m ieście gdzie m ieszkali,
jący z dum ą mówić będą: jestem z Kędzie
które w ydawały się głośno mówić i krzy
wodził jak o urzędnik o doskonałych wyni
rzyna-Koźla!
czeć z radości za dnia, a szeptać czule w
kach działalności na rzecz Tych co Go wy
Ryszard Masalski 2 1 . 0 9 . 1 9 9 4 r. K-K
nocy.
brali, a ten drugi ju ż po raz trzeci obdarzony

RAZEM MOŻNA ZROBIĆ WSZYSTKO,
A W POJEDYNKĘ NIEWIELE

T

SERWUS 25/

listopad

1994

11

Z A K Ł A D

T

Pogrążonym w sm utku i żało b ie

U S Ł U G OWY
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WYKONUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
N A PRA W S PR ZĘ T U R T V
</ TELEWIZORY
</ MAGNETOWIDY
</ RADIOODBIORNIKI
</ TUNERYSAT
</ NAPRA W INNEGO ELEKTRONICZNEGO
SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
PRZYJMOWANIE ZLECEŃ:
TELEFONICZNIE POD NUMEREM: 327-09

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Tadeusz Felsztyńskiego

AUTORYZOWANA STAC JA
USŁUGOWO-H AN OLO W A CPN

zapewnia załatwianie wszelkich formalności
związanych z organizacją pogrzebu
w kraju i za granicą
KĘDZIERZYN, ul.Głowackiego 24,
tel. 354-53
KOŹLE, ul. 24 kwietnia 9,
tel. 241-41
TEL. domowy - całą dobę - 341-84

Kędzierzyn-Koźle, ul. K o zie lsk a 36
DZIAŁ O B S Ł U G I K LIE N T A 334-86. K IE R O W N IK S T A C J I 342-08.
M AG AZYN 320-41. fa x 334-86. telex 039365, czynn e 7.00-17.00

'm

m

z m

s m

0

O F E R U JE M Y ZA C O T O W K Ę , NA R A T Y O R A Z W L E A S IN G U
O P E R A C Y JN Y M S A M O C H O D Y O S O B O W E
ZAPEWNIAMY
PRZEGLĄDY
NAPRAWY GWARANCYJNE
I POGWARANCYJNE
SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH,
AKCESORII I AUTO KOSMETYKÓW

P O N A D T O
MONTUJEMY AUTOALARM Y
ZNAKUJEMY SAM O CH O DY
REJESTRUJEMY PO JA ZD Y
KO N SERW U JEM Y METOD/\ R U ST -C H EC K

MIEJSKI ZAKŁAD CMENTARNY
ul. Bałtycka 2
47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE
TEL. 340-76 w godz. 7.00-16.00
TEL. 355-41 w godz. 16.00-7.00
PRZEWOZY ZWŁOK W KRAJU
I ZAGRANICĄ

PEUGEOT

PEUGEOT

FIAT UNO

B tn u o

FIAT TIPO

Cinquecento

FIAT TEMPRA
FIAT 126
CINQUECENTO
3

B f I N - E I R T

Kodak

ul. Świerczewskiego 4
(O R BIS) tel. 332-89
ul. Reja 9
(Pawilon "PO G O RZELEC")
ul.Krzywoustego 16 A
Dom Towarowy "CHEMIK"
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FIRMA HANDLOWA
- EKSPRESOWE USŁUGI FOTOGRAFICZNE
- A K C E S O R IA FOTOGRAFICZNE
- ART. PAPIERNICZ0- FOTOGRAFICZNE
-USŁUGI VIDEO

ïwojE z d jp w i\ę 1qodziNy
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z a p r a s z a c o d z ie n n ie
od 1 4 .0 0 d o 2 2 .0 0
V

Dr n. med. Pawet KOPEĆ

K a w ia r n ia S k a r b o w a

..........
D . K ” K o ź l e " S k a r b o w a 10

(j

LECZENIE

i\

)

CHORÓB

SERCA

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul.Pionierów 2D/3
Przyjęcia:
- każdy czwartek od 16.00 do 18.00
tel. 358-46, tel. gab. 359-39

MOK w Kędzierzynie-Koźlu
28.11. godz. 18.00
W M O K w K ędzierzynie-K oźlu odbywały się spotkania Samo
rządów Szkół Ponadpodstawow ych w sprawie ustalenia regula
minu i konkurencji II Turnieju Kultury Szkół. Ustalono, iż konku
rencji będzie mniej niż poprzednio ale bardziej ambitne. W ra
mach przyszłego roku będziemy świadkami zmagań teatralnych,
piosenkarskich, dziennikarskich i radiowych. Kto zwycięży?

Ballada jako gatunek literacki (dla szkół śre
dnich)
29.11. godz. 8 .00,10.00 "Tekst na wesoło" Im preza dla młodzieży.
6.12. godz. 17.00
M ikołajki.Im preza dobroczynna dla dzieci.
10.12. godz. 17.00
Powarsztatowa prezentacja najlepszych ka
baretów. Występ kabaretu "Potem"

Kino "Chemik”
M O K w K ędzierzynie-K oźlu zaprasza do udziału w zespołach i
kołach zainteresowań:
- K lub P lastyka A m ato ra,
- Dziecięce i m łodzieżow e kola plastyczne,
- M łodzieżow y T e a tr W izji i R uchu,
- Śląska K ap ela L udow a "B ie raw ian ie"
- K lub T ańca T ow arzyskiego,
- K u rsy T ań ca T ow arzyskiego,
- R ytm ika dla dzieci,
- M łodzieżow e zespoły m uzyczne,
- M łodzieżow y K lu b T urystyk i "W rzo s",
- N ieprofesjonalny K lu b Film ow y "G ro te sk a ",
- K urs obsługi k a m e r video
- K urs jęz. niem ieckiego.

zaprasza w listopadzie na seanse filmowe:

M O K zaprasza m łodzież szkolną na koncerty F ilh arm o n ii O pol
skiej w sali kina "Chemik".
Terminarz w Domu Kultury.

W najbliższym czasie (29.11.1994r.) zapraszamy na wieczór ka
baretowy Cezarego Pazury.
02.12. godz. 19.00 H erbatka Pana Radka m.in. Wariant R.
06.12. dodz. 16.00 Im preza mikołajkowa dla dzieci.
08.12. godz. 10.00 M iędzyszkolny konkurs poezji i prozy dziecięcej
pn. Opowiem ci bajkę"
09.-10.12. ZSR Kom om o. M łodzieżowe warsztaty kabaretowe

W dniach 11-20 listopada w MOK Kędzierzyn-Koźle
trwała M iędzyokręgow a W ystaw a Filatelistyczna
pn. "E kologia ziem n ad o d rza ń sk ic h ".
Wystawiono 305 zbiorów.

24-27,17.30 "Kiedy M ężczyzna Kocha Kobietę" dramat, USA,
od 15 lat, 30.000 zł
25-04.12,20.00 "Forrest Gump" obyczajowy, USA, od 12 lat, 35tys.
Propozycje na grudzień
"Szeryf EARP" wyst. K.Costner
"Stan Zagrożenia" wyst. Harrison Ford
"RAPA NUI" wyst. Jason Scott Lee
"WOLF" wyst. J. Nikolson i M. Pfeiffer
"Proces" wyst. wyst. A. Hopkins

D.K . "K oźle" ul.S k arb ow a 10

Lek. med. S ła w om ira MUSIAŁ
0 R T 0 P E D A - T R A U M A T 0 L 0 G

PROPONUJE:
- leczenie i profilaktykę
ięcych stawów
biodrowych
- leczenie zespołów ból fyfch kręgosłupa
- wykonywanie blokad i z Mzyków dostawowych

24.10 na zaproszenie Miejskiej Biblioteki
Publicznej do Kędzierzyna- Koźla na spotkanie
autorskie przyjechała Hanna Krall
- znakomita dziennikarka i pisarka.

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałki, piątki - 17.0(j 9.00
KĘDZIERZYN-KOŹLE, ul. onierów 2 D/3
tel.: gab. 3 5 6 -3 9 , dom . 3! ,-46
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no werdykt jury. Oto on:
wia (obowiązki uniemożliwiły mu w tym
V II P rzegląd Piosenki T u ry 
I
n
a
g
ro
d
a
J
a
k
u
b
K
usz
(Nieledew)
roku u d ział w p racach ju r y ), K rz y sz to f
stycznej i Poezji Ś piew anej „ W rzo 
II n ag ro d a - „S trych D ziadka H iero n im a”
„Pum a” Piasecki i długo oklaskiwany i „wysow isko 94” trad y cy jn ie zorg an izo w a
(Jędrzejów )
bisowany do cna” zespół „Trzy Dni Tylem "
ny przez M łodzieżow y K lub T u ry sty cz
III n a g ro d a - B enedykt W ęgrzyn (Dobra
z
Legionowa. Śpiewano i muzykowano do
ny „W rzos”, g ru p ę W a rian t R o raz Miej
koło Limanowej)
rana. Niezapomniane będzie niew ątpliw ie
ski O śro d ek K u ltu ry w K ędzierzynieWyróżnienia
pół godziny śpiewania najpopularniejszych
K oźlu rozpoczął się jak zawsze w sobotę
„M
iłośnicy
Pieców
K
aflow
ych”Komań
piosenek
Wolnej Grupy Bukowiny i innych
w kozielskim domu kultury. Od godz. 14.00
cza
standardów, na stojąco - na scenie dwudzie
dwadzieścia zespołów i solistów stanęło
„E jow cy”- Tychy
stka wykonawców,, a naprzeciw nich tań
do boju o najlepsze miejsce przed wyso
Ł ukasz M rzyglód - Andrychów
cząca widownia - wszyscy razem w je d 
ko postawionym jury, w którym zasiada
nym kręgu w jednej ro
1
1
li: Maria Brenczewska
dzinie. O statni um ilkli
z W rocławia, Jerzy Ja
dop iero około siódm ej
nicki z Legnicy, Jerzy
Paweł Duda z Gorzowa,
Rozeszli się widzowie,
Maciej Służała z War
ro zjechali w ykonaw cy,
szawy i Piotr Żywina
„Szybki L opez”- Gliwice
ale
wszyscy
obiecali,
że wrócą za rok do domu
z Wodzisławia. Walczono też o najważ
D o ro tk a O sińska z zespołu „Do Czasu”kultury w Koźlu.
niejsze trofeum- nagrodę publiczności. Ca
W rocław
łość konkursu nadzorował nasz stały gość
Ponadto zaproszono do koncertu laureatów
Zapraszamy!
z Gdyni- Marek Skowronek- znany orga
grupę „B aha" z Milicza i „W pełnym skła
nizator wielu festiwali.
dzie” z Tarnowskich Gór.
Sponsorzy W rzosow iska 94 ":
Konkurs zakończył się po piątej re
N agrodę publiczności o trzy m ał „S trych
- Urząd Miasta Kędzierzyn- Koźle; - Unitra citalem zespołu „No Name Band” z Gli
D ziadka H iero n im a” i on rozpoczął kon
Koźle; - Fotolab „K & M "; - Radio Park; wic prezentującego muzykę irlandzką,
cert laureatów.
Cukierenka
„Tęcza”; - PHU „M usie Tact";
szkocką i amerykańską, owacyjnie przyję
Płynęły piosenki, wręczano nagrody, a po
- Księgarnia „Pod Arkadami”; - Księgarnia
tą przez zgromadzonych. Jury udało się na
między nie wciskały się poważne skecze o
turystyczna „U P iotra” G liw ice; - PTTK
obrady a publiczność do galerii, aby zo
muzyce poważnej, niepoważne o taternic
odział Ziemi Kozielskiej; - Studenckie Kolo
b aczyć w ystaw ę z działaln o śc i M K T
twie, sala śpiewała „Hej ho, hej ho...” i tak
Przewodników Górskich „Harnasie”; - Gliwi
"W rzos” w ostatnim roku, posłuchać pro
pow staw ała charakterystyczna atm osfera
ce-sklep indyjski „Lakshmi"; - sklep kosme
pozycji nowopowstałej W spólnoty Ludzi
tyczny „Tina”; - Galeria Sztuki Nieprofesjo
„W rzosowiska”.
Daru „Aes Dana”, kupić wydawnictwa i
Potem nastąpił koncert zaproszonych
nalnej .A lb a”; - cukiernia Bogdana Głuszczukasety i rozprostować kości przed koncer
gości: „Past” z Gliwic, „Krążek” z W arsza
ka; - cukiernia Romana Cichonia.
tem nocnym. Ten rozpoczął się z trady
wy, Joanna Pieczara z Gliwic (zwyciężczyni
oraz
anonimowi darczyńcy.
cyjnym opóźnieniem recitalem gospoda
I „W rzosowiska”), Leszek Kopeć z Wrocła
D ziękujem y !
rzy- grupy „W ariant R ”, a potem odczyta

„WRZOSOWISKO 94”

PUBLICYSTY K A , 94 c.d. ze str. 9

lokalnej, dzięki której impreza była znakomicie nagłośniona oraz
miała charakter prestiżowy.
Podjęto również bardzo w ażną decyzję, że im preza pn. " O gólno
polski Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych - PUBLICYSTYKA"
-wchodzi na stałe w kalendarz imprez w naszym mieście. Należy
zaznaczyć, że tematykę publicystyczną podjęliśmy ja k o jedyni w
Polsce.
Sądząc po nastrojach panujących wśród uczestników i zaproszo
nych gości "PUBLICYSTYKA ’95" zgromadzi w iększą ilość fil
mów i autorów.
Serdecznie zapraszam y w p rzyszłym roku.

zrealizow any przez J a n a B artoszka, A nato la F ilipiuka, M ark a
Ja ra w k ę , W itolda B ogdziew icza z N K F "G ro te sk a " z K ędzie
rzyna-K oźla, "PA ST O R A Ł K A " W ojciecha W ik ark a, W ładysła
w a B ąka, R o m an a W olfa z ZRV K W K " P ia st" z B ierunia. J u ry
przyznało rów nież n ag ro d y specjalne: za film o tem atyce ekolo
gicznej otrzym ał film "P R Z E S T R O G A " au to rstw a Genowefy Da
niel z N K F "G ro te sk a " z K ędzierzyna-K oźla.
Za film o tem atyce propagującej dobrosąsiedzkie współistnienie Po
laków i Niemców otr zymał film: "JA K IŚ N IE P O K Ó J W IS IA Ł W
P O W IE T R Z U " zrealizowany przez Leona Daniela i Ire n e -______
usza Radzia z N K F "Groteska" z Kędzierzyna-Koźla.
Nagrodę specjalną otrzymał również film "M IE JS C E N IE 
B IA Ń SK IE G O S P O K O JU ", Łucji Lech z AKF "Mini Film" z Legnicy. Nagrody rzeczowe: "Kronikę Ziemi" ufun
dowane przez "UVE-EKO" otrzymał film "ENKLAWA" zre
alizowany przez Jana Bartoszka i A natola Filipiuka z NKF
"Groteska" z Kędzierzyna-Koźla,
"Historię świata" ufundowaną przez Klub HDK otrzymał film
"M A R A T O Ń C Z Y C Y " a u to rstw a Leona D aniela i Irene
usza Radzia z N KF "Groteska" z K ędzierzyna-Koźla, "Hi
storię Sztuki" ufundow aną przez K lub HDK otrzymał film
" J U L IA " zrealizow any przez A netę G utkow ską z AKF
"Sawa" W-wa.
Wręczono również dyplomy oraz medale okolicznościowe wy
konane przez plastyków M O K.
Jury w końcowej części protokołu wyraziło również uznanie
dla wysokiego poziomu prezentowanych filmów, podzięko
w anie za wzorowe przeprowadzenie imprez. Podziękowało
również wszystkim sponsorom i fundatorom nagród za życz
liwy stosunek do filmowej twórczości nieprofesjonalnej. Orga
nizator rów nież w yraża serdeczne i ciepłe podziękow ania O d lewej: A licja Gorgowicz, wiceprezydent H a n n a A dam ow icz, Ireneusz
wszystkim sponsorom, środkom masowego przekazu, prasie Radź, L eon D aniel w chw ili wręczania nagrody G rand P rix Festiwalu.
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Zarząd Towarzystwa Ziemi
Kozielskiej w Kędzierzynie- Koźlu,
ul. Kraszewskiego 6, uprzejmie in
form uje, że w pierwszej połowie
1995 r. ukaże się V tom „Szkiców
Kędzierzyńsko- Kozielskich”.
Publikacja ta, poświęcona
historii i współczesności ziemi ko
zielskiej, dociera do głównych bi
bliotek w naszym kraju, a przede
wszystkim rozprowadzana jest w
najbliższym regionie.
P ro p o n u jem y Państw u z a m ie 
szczenie w „S zkicach” reklam y
swojego przedsiębiorstwa.
Zainteresowanych prosimy
o przesłanie do końca grudnia br.
krótkiej informacji o zakładzie wraz
ze znakiem firm ow ym oraz w pła
cenie na konto Towarzystwa Zie
mi Kozielskiej- PKO KędzierzynKoźle nr 5 3 6 3 1 -1 4 1 4 -1 3 2 kwoty
3 milionów zł za 1/2 strony rekla
my, lub 5 milionów zł za 1 stronę
reklamy.

SERWUS

Rozpoczęła się kolejna edycja za
wodów strzeleckich z broni pneuma
tycznej „Liga Szkół”. W zawodach
udział biorą czteroosobowe zespoły
chłopców i dziewcząt z poszczegól
nych szkół. Strzelania odbywają się na
strzelnicy sportowej KS ’’Sparta” w
Sławięcicach. Wszelkich informacji
udziela kierownik Klubu mgr inż. An
drzej Starostka w siedzibie klubu w
poniedziałki i czwartki w godzinach od
15.00 do 17.00
29 - 30. 10. DOBRY START SIAT
KARZY
Dwa zdecydowane zwycięstwa na
własnym parkiecie odnieśli mierzący
w awans do serii A ekstraklasy siatka
rze Mostostalu - Z. W sobotę wystar
czyło 60 minut, aby wygrać z AZS Resovią Rzeszów 3:0 (15:2, 15:9, 15:11).
Rewanż trwał niespełna 40 minut i po
nownie zakończył się łatwym sukce
sem Kędzierzynian 3:0 (15:1, 15:3,
15:7). Oby tak dalej w następnych me
czach ligowych. Mostostal - Z grał w
składzie: Makarski, Kwasowski, Dembończyk, Minculewicz, Szarek, Paluch
i Woliński. Trenerzy: L. Milewski i A.
Kubacki.
DOBRA PASSA FUTBOLISTÓW
"UNII"
Coraz lepiej wiedzie się piłkarzom
trenowanym przez Zygfr yda Blauta na
boiskach ligii międzywojewódzkiej. W
13 kolejce rundy jesiennej (30.10)
wygrali wysoko z Zawiszą Pajęczno.
Dwa gole zdobył Wieczorek a po jed
nym Niciejewski i Stobrawe (obaj z
rzutów karnych). Nasza drużyna jest
aktualnie na czwartym miejscu w ta
beli mając 16 punktów.
GORZEJ W OKRĘGOWEJ
Nie wiedzie się zespołom w lidze
okręgowej. Odra CPN Koźle poniosła
kolejną porażkę, tym razem w Grod
kowie 1:3 (bramkę honorową strzelił
Hliwa). Z pracy w klubie zrezy
gnow ał dotychczasow y
trener

SERWUS
H.Świętek a zajęcia aktualnie prowa
dzi bramkarz R.Kasperski. Kozielski
zespół po 12 kolejkach rundy jesiennej
jest 13 w tabeli z 8 punktami na koncie.
Futboliści Górnika Kłodnica przegrali
minimalnie i po wyrównanej grze z
Victorią Cisek 0:1. Niestety po tym
meczu Kłodniczanie spadli na ostatnią
pozycję, mając jak na razie tylko 4 punk

ty
ROSNĄ NASTĘPCY (9.10.)
W małym memoriale im. Janusza Kusocińskiego, rozegranym w Poznaniu
startowali lekkoatleci urodzeni w la
tach 1980-81. Najlepiej z nich spisał się
Przemysław Gnielka ("Unia" Kędzie
rzyn- Koźle), który z rezultatem 16,85
zajął trzecie miejsce w biegu na 110
m przez płotki. Anna Żak z „Unii”
była piąta w finale biegu na 110 m ppł
z wynikiem 16,30.
RATOWNICY NA TOPIE
Jolanta Szczęśniak (WOPR Kędzie
rzyn- Koźle) została trzeci raz mistrzy
nią Polski w ratownictwie wodnym,
zwyciężając na zawodach w Legionowie. Trzecie miejsce zajęła Agnieszka
Wolff, Elżbieta Wilk była siódma a
Anna Bajor dziewiąta. Wszystkie pre
zentowały barwy naszego Miasta.
W śród m ężczyzn kędzierzynianin
Krzysztof Więckiewicz uplasował się
na czwartej pozycji. J. Szczęśniak, A.
Wolff, K Więckiewicz zakwalifiko
wani zostali na zawody o Puchar Euro
py, które odbędą się w listopadzie w
Niemczech.
SUKCESY ZAPAŚNIKÓW
2.10. Trzech podopiecznych Mariana
Balona, zapaśników „Unii” startowa
ło w Ogólnopolskim Turnieju Kade
tów o „Złoty Pas „ (Jelenia Góra).
Wszyscy wrócili z medalami: w wa
dze 50 kg Dariusz Paszek zdobył złoto,
w wadze 58 kg Dariusz Onyszkiewicz
był drugi a Tomasz Brzoski wywalczył
trzecie miejsce. W zawodach brało
udział 156 zawodników z całego kraju.

MIEJSKI SERWIS INFORMACYJY KĘDZIERZYNA - KOŹLA

Wydawca: W ydział Kultury, Oświaty i Sportu Urzędu Miasta. Telefon Redakcji - 212-28
Opracowanie całości: PIOTR GABRYSZ
RYSZARD PACUŁT (historia), ZBIGNIEW TOKARSKI (sport), Bank Pekao SA (biznes serwus), MACIEJ BARĆ (Rada,
Zarząd), MARIOLLA MOTYL (opracowanie techniczne i graficzne) IWONA PIONTEK, D.N., Rafał Meroń (zdjęcia)
LISTY: Urząd Miasta,Wydział Kultury, Oświaty i Sportu, Kędzierzyn-Koźle u l. Piramowicza 32.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę zamieszczonych reklam
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Bank BPH
B a n k P r z e m y sł o w o -H
Szanowni

andlo w y sa

Państwo,

chcielibyśmy przybliżyć Państwu nasz Bank, abyście mieli świadomość z kim współpracujecie
oraz uświadomili sobie, jaki popełniacie błąd nie korzystając z naszych usług.
Wyłoniliśmy się w 1989 r. z Narodowego Banku Polskiego- posiadamy gwarancję Skarbu
Państwa.
Już wkrótce nasze akcje będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Współpracujemy z ponad 100 Bankami na całym świecie.
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. to laureat Złotego Grosza i Złotego Lauru. Zostaliśmy także
wyróżnieni przez Business Center Club złotą statuetką Lidera Polskiego Business ’u. Jesteśmy
gotowi służyć Państwu pomocą we wszystkich realizowanych przedsięwzięciach, stawiając do
dyspozycji naszych specjalistów.
Oferujemy ponad 80 produktów, dziś przedstawiamy:

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWY tzw.
KONTO OSOBISTE, służy ono jego posiadaczowi do:
• gromadzenia oszczędności na bieżące wydatki, oprocentowane
w wysokości 18 % p.a..
• przeprowadzania rozliczeń bezgotówkowych.
• zaciągania kredytu w ramach przyznanego limitu (bez
poręczycieli).
ROR ponadto daje możliwość realizowania stałych zleceń płatniczych
bez pobierania przez Bank prowizji (opłaty za gaz,energię i telefon).
Czeki ROR BPH S.A. można realizować w Urzędach Pocztowych na
terenie całej Polski, we wszystkich Oddziałach BGŻ, Banku
Spółdzielczego oraz w Oddziałach największych Banków w Polsce.
Z a p ra sza m y do skorzystania z oferty w O dziale B P H S.A.
w K ędzierzynie -K oźlu ul. Św ierczew skiego 7, tel.350- 41,
oraz do f i li i ul. K orfantego 21, tel 383-31.

BANK BPH TO TWÓJ BANK
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Druk: Drukarnia Akcydensowa S.C. Krapkowice

