
W Dzienniku Pstaw PRL er 
35, a dokładanie w Rozporządze-
niu Ministra Administracji, Go-
spodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 15 paździer-
nika 1975 roku, czytamy: W wo-
jewództwie o p o l s k i m włącza 
się do miasta Kędzierzyna ob-
szar miast: Kłodnica, Koźle i 
Sławięcice oraz obszar gminy 
Sławięcice (dla wyjaśnienia do-
dajmy, w gminie były: Cisowa, 
Lenartowice I Miejsce Kłodnlc-
kie). Wieś Blachownia Śl. zosta-
ła już wcześniej przyłączona do 
Kędzierzyna). 

Monitor Polski z 3 listopada 
1975 r. przynosi kolejne posta-
nowienie: z m i e n i a s ię n a z w ę 
Kędzierzyna w woj. opolskim 
na KĘDZIERZYN-KOŹLE. 

„CO NAM DAŁO POŁĄCZENIE" 

Oficer statków handlowych 
(na urlopie): - Nic nie dało, wszy-
stko wzięło. Przed tym sztucznym 
Połączeniem mieliśmy wszędzie 
blisko. Teraz załatwienie każdej, 
najdrobniejszej sprawy urzędo-
wej, urasta do prawie całodzien-

Z TYM KUPOM 

nej wyprawy. Zamiast połączenia 
i integracji dwóch miast, wyraźnie 
zarysowały się różnice między 
nimi. Nawet jeżeli chodzi o ich 
wygląd. Moim zdaniem, Koźle jest 
coraz ładniejsze, a tzw. centrum 
Kędzierzyna - odwrotnie. Widać 
to szczególnie w momencie po-
wrotu do rodzinnego miasta, po 
długim okresie nieobecności. 
Mam nadzieję, że kiedy znowu 
przypłynę z rejsu, zastanę wiele 
pozytywnych zmian i będę mógł 
znowu pójść do najlepszego kie-
dyś kina w mieście - „HEL". 

Technik budowlaniec: - Dwa 
w jednym - myślę, że jest to do-
bre określenie. Nawet jeśli władze 
miejskie będą się starać o scalenie 
K-K, dodatkową infrastrukturą," 
będzie to jeszcze długo trwało. 
Wydaje się, że nawet ślepy widzi 
różnice pomiędzy Kędzierzynem, 
a Koźlem. W środku miasta wio-
ska i pola uprawne. Trudno po-
wstrzymać się od śmiechu. Koźle 
to miasto nad Odrą z ponad 830 
letnią tradycją, historią, a Kędzie-rzyn... ^ m ^ ^ m ^ ^ ^ ^ m 
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„ G d y coś takiego dzieje sie 
w m i e ś c i e , w p r z e d e d n i u ko-
munal izacl i , to co będzie gdy 
to j u ż nastąpi?" - zastanawia się 
Janusz Kmieciak prezes Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik". 

Na prośbę mieszkańców 
marznących przez dwa tygod-
nie w swoich domach, w Koźlu 
zwołano radę osiedla. „Dyspo-
nuję taśmą z nagranym prze-
biegiem tego spotkania, ale 
to naprawdę nie nadaje się 
do publ ikacj i . Ludzie byli 
bardzo zdesperowani, krzy-
czeli" - mówi prezes. 

Przypomnijmy, że RSM Che-
mik jako pierwsza na Opol-
szczyźnie wystąpiła do WPEC-u 
z prośbą o rozpoczęcie sezonu 
grzewczego już we wrześniu. 721 
mieszkań w rejonie Starego Mia-
sta i ul. Piastowskiej było poz-
bawionych dopływu ciepła ze 
względu na prowadzone prace 

modernizacyjne sieci grzewczej. 
W tym czasie spadła akurat dra-
stycznie temperatura. Pierwsze 
kroki RSM Chemik skierował do 
nadzorcy projektu inwestycji 
WPEC. Przedsiębiorstwo niefor-
tunny termin prac uzasadnia 
przeciągającymi się negocjacjami 
z Zarządem Miasta. Ostateczne 
porozumienie, i to z niewielkimi 
poprawkami, jak twierdzi WPEC 
- zostało zawarte 7 sierpnia. To 
przesądziło o terminie całkowite-
go zakończenia prac - 15 paź-
dziernika, czyli zgodnie z usta-
wowym czasem rozpoczęcia se-
zonu grzewczego. 

Nikt jednak nie przewidział, 
że pogoda tak szybko i gwałtow-

nie się pogorszy - to zdanie pod-
kreślają zgodnie wszyscy moi 
rozmówcy. 

Na początku października 
do Rady Miasta wpłynęła uch-
wała Rady Nadzorczej RSM Che-
mik, z prośbą o wskazanie osób 
odpowiedzialnych za prowadze-
nie negocjacji w tej sprawie.' 
Krzysztof Szczukocki kie-
rownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej: - Wysoce niezro-
zumiałym jest to, że spółdziel-
nia próbuje po stronie miasta 
szukać winnych za fakt niedo-
grzewania kilkuset mieszkań. 
Bez względu na to jak inwesty-
cja kuleję, inwestor powinien 
pamiętać o tym, że zbliża się 
sezon grzewczy i tak prowadzić 
proces inwestycyjny, żeby nie 
kolidował z rozpoczęciem se-
zonu. Z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska WPEC wy-
negocjował 2 proc. kosztów za-
dania. Chcieli zwiększyć dotacje 
lecz budżet gminy nie przewi-
dywał większych środków na 
takie zadania. R M M H 
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Na łopatkach 
W hali przy Świerczewskiego 

odbyły się zawody zapaśnicze o 
mistrzostwo województwa w sty-
lu klasycznym. W zawodach wzię-
ło udział 79 zawodników z 4-ech 
klubów Opolszczyzny w trzech ka-
tegoriach wiekowych: dzieci, kade-
ci i juniorzy młodsi. 

Zawody przebiegały bardzo 
sprawnie, a jedynym zgrzytem 
były pretensje trenera ZKS Góraż-
dże do sędziów. Szkoda tylko, że 
używał przy tym bardzo niecenzu-
ralnych wyrażeń, a temu wszyst-
kiemu przyglądali się jego wycho-
wankowie. W trakcie dekoracji 

ZKS). Waga do 66 kg: 1. Roman 
Góreczny (UNIA), 2. Piotr Sozan-
ski (ZKS), 3. Sebastian Malinow-
ski (UNIA). 

KADECI: waga do 40 kg: 1. Ad-
rian Fik (Orzeł), 2. Leszek Bugaj, 
3. Patryk Karcz (obaj ZKS). Waga 
do 43 kg: 1. Krystian Brzozowski 
(Orzeł), 2. Patryk Zajączkowski 
(Ruch). Waga do 47 kg: 1. Grze-
gorz Btfgaj, 2. Witold Żurawiec-
ki (obaj ZKS). Waga do 51 kg: 1. 
Krzysztof Szwarcbach (Ruch), 2. 
Sławomir Tomczuk (ZKS). Wa-
ga do 55 kg: 1. Michał Momot 
(Ruch), 2. Tomasz Suchan (ZKS), 

Paweł Sozański (ZKS) i Roman Góreczny (Unia) - zwycięzca w ka-
tegorii dzieci do 66 kg. 

nastąpił też bardzo miły moment, 
gdy wręczono złote i srebrne 
odznaki Polskiego Związku Zapa-
sów. Otrzymali je: złote - Bro-
nisław Gołąbek, Marian Macie-
jewski, Jacek Seń, Bogusław 
Ziomkowski, Ludwik Zych, a sre-
brne - Dariusz Statkiewicz, Jaro-
sław Miller i Janusz Malinowski. 

Zawodnicy walczyli z T?zębem", 
większość walk była zacięta, choć 
zdarzały się i 15-to sekundowe. W 
poszczególnych kategoriach wie-
kowych i wagowych wygrywali: 
DZIECI: waga do 27 kg: 1. Łukasz 
Pawlak (Orzeł Namysłów), 2. 
Marcin Pawlak (Orzeł), 3. Dawid 
Łapszynski (ZKS Górażdże), 4. 
Kamil Zimoń (Unia Kędzierzyn -
Koźle). Waga do 30 kg: 1. Rado-
sław Marcinkiewicz (Orzeł), 2. 
Janusz Mocny (Ruch Zdzieszowi-
ce), 3. Marcin Szczepanik (ZKS), 
4. Michał Piasecki (UNIA). Waga 
do 33 kg: 1. Sylwester Gołda 
(Unia), 2. Łukasz Flis, 3. Marcin 
Krajcer (obaj ZKS). Waga do 37 kg: 
1. Łukasz Gońda (Orzeł), 2. Da-
mian Szparada, 3. Roman Bugat 
(obaj ZKS), 4. Michał Mąka, 6. 
Dawid Gawron, 9. Rafał Boruta 
(wszyscy Unia). Waga do 41 kg: 1. 
Łukasz Wiechna (Orzeł), 2. Ka-
rol Stranz (ZKS), 3.Mariusz Sza-
gała (UNIA). Waga do 45 kg: 1. 
Piotr Kosicki (ZKS), 2. Tomasz 
Dempniak (Orzeł), 3. Rafał Bajor-
ski (Unia). Waga do 50 kg: 1. Szy-
mon Krasowski, 2. Marek Kopeć. 
Waga do 60 kg: 1. Grzegorz Bugaj-
ski, 2. Piotr Janoszka (wszyscy 

3. Arkadiusz Carzyński (Ruch). 
Waga do 60 kg: 1. Dariusz Bonk, 
2. Wojciech Konefał, 3. Rafał 
Szelwach (wszyscz ZKS), 4. Ire-
neusz Owsiany (UNIA). Waga do 
65 kg: 1. Jacek Struś (UNIA), i . 
Tomasz Namięcki (ZKS). 

JUNIORZY MŁODSI: waga do 
50 kg: 1. Krzysztof Jasiński 
(UNIA), 2. Dariusz Rodak (ZKS). 
Waga do 54 kg: 1. Adrian Śliwa, 
2. Dariusz Rudner (obaj UNIA). 
Waga do 58 kg: 1. Arkadiusz 
Szewczyk (Ruch), 2. Damian Jur-
czak (UNIA), 3. Marian Bieledz-
ki (ZKS). Waga do 63 kg: 1. Da-
riusz Onyszkiewicz (UNIA), 2. 
Mariusz Nesterowicz, 3. Tomasz 
Bugaj (obaj ZKS). Waga do 68 kg: 
1. Jarosław Kita (UNIA), 2. Zyg-
munt Walaszek (Ruch). Waga do 
74 kg: 1. Łukasz Bogdan (ZKS), 2. 
Sebastian Maciejewski (Unia). 
Waga do 81 kg: 1. Marcin Pierow-
ski, 2. Tomasz Niewiadomski, 3. 
Tomasz Kopton. Waga do 88 kg: 
1. Marcin Bieńkowski, 2. Jacek 
Sady. Waga do 115 kg: 1. Andrzej 
Gajewski, 2. Sebastian Jaworski 
(wszyscy Ruch). 

W klasyfikacji zaspołowej wy-
grali zawodnicy ZKS Górażdże -
230 pkt, przed Unią K-K - 125 pkt, 
Ruchem Zdzieszowice - 113 pkt i 
Orłem Namysłów - 68 pkt. 

Sędzią głównym zawodów był 
Antoni Gągalski, a nad zdrowiem 
zawodników czuwał Michał Wą-
tróbski. 

Tekst i zdjęcie: 
Piotr Warner 

W rewanżowym meczu siat-
karskiego pucharu Polski kędzie-
rzynianie pokonali Chełmca Wał-
brzych awansując do finałowej 
czwórki. MOSTOSTAL ZA Kędzie-
rzyn - Koźle - Chełmiec Wał-
brzych 3:0 (15:5, 15:3, 15:7). 
Pierwszy mecz 3:2. 

Mostostal ZA - Gerymski, 
Musielak, Panas, Solski, Papkę, 
Mienculewicz - Makarski, 
Dembończyk. Trener Le-
szek Milewski. Chełmiec -
Ratajczak, Kmoch, Jas-
kólski, Olczyk, Ratajczyk, 
Kocik - Szczurek, Igna-
czak, Rykała. Trener Ja-
nusz Ignaczak. 

Nim rozpoczęło się spo-
tkanie, obecny na meczu 
były prezes OZPS Mariusz 
Gołub, został uhonorowany pa-
miątkowym pucharem. Otrzyma-
li je także wraz z kwiatami i gorą-
cymi brawami dwaj medaliści 
Mistrzostw Europy Juniorów -
Robert Szczerbaniuk oraz Paweł 
Papkę. Najgorętszymi oklaskami 
nagrodzono jednak Tomasza 

Szarka, zawodnika który roz-
począł karierę siatkarską przed 16 
laty i grał nieprzerwanie w zespo-
le kędzierzyńskim do końca ubie-
głego sezonu. Otrzymał prezenty, 
kwiaty i życzenia od kolegów z 
boiska, a publiczność odśpiewała 
„Sto lat" na stojąco. 

Mecz rozpoczął, się od szyb-
kiego prowadzenia naszych 5:0, 

Sety do 
pucharu 

lecz po regulaminowej przerwie 
goście zdobyli pierwszy punkt. 
Jednak dobra postawa naszego 
bloku oraz skuteczne ataki Pana-
sa i Papkego zakończyły set w 20 
min. W drugim, prowadziliśmy 
już 8:0 i mimo zmian w zespole 
Chełmca nasi wygrali seta do 3. 

Dopiero w trzecim, goście podjęli 
wyrównaną walkę, doprowadza-
jąc do remisu 1:1, 4:4, 6:6. Wtedy 
asem serwisowym popisał się Ge-
rymski, podrywając ponownie 
zespół do walki. Przy stanie 14:7 
Gerymski doznał lekkiej kontuzji 
i został zmieniony przez Makar-
skiego. On też zdobył skutecznym 
atakiem ostatni punkt w spotka-

niu. Cały mecz trwał niewie-
le ponad godzinę, a przewa-
ga naszych siatkarzy była 
przygniatająca. 

W pozostałych spotka-
niach uzyskano wyniki: 

CZARNI RADOM - AZS 
Olsztyn 3:0 (15:12, 15:6, 
15:9). Pierwsze spotkanie 
3:1. Górnik Radlin - YAWAL 
AZS CZĘSTOCHOWA 1:3 

(16:14, 11:15, 8:15, 4:15). Pierw-
szy mecz 3:0. Kazimierz Płomień 
Sosnowiec - STILON GORZÓW 
0:3 (13:15, 7:15, 10:15). Pierwsze 
spotkanie 2:2. Zespoły, które 
awansowały zaznaczono dużymi 
literami. 

R W. 

SZKOLNE POTYCZKI 
W Toruniu 

H Ł odbywał się III 
^ O g ó l n o p o l s k i 

Turniej Sprawno-
ści Fizycznej i 
Wiedzy o Kultu-
rze. Startowało 14 

zespołów z całej Polski i 2 zespo-
ły zagraniczne. 

Województwo opolskie repre-
zentowała drużyna z I LO w Ko-
źlu w składzie: Ania Wołowska, 
Aleksandra Kasperska, Ewa 
Kuraś. 

Opiekunką drużyny była mgr 
Joanna Urych. Poziom zawodów 
był bardzo wysoki, a nasze dziew-
częta zaprezentowały się bardzo 
dobrze. 

Test wiedzy o kulturze najle-
piej napisała Aleksandra Kasper-
ska, a w zawodach lekkoatletycz-
nych w biegu na 400 m i w biegu 
na 1 km bezkonkurencyjna była 
Ania Wołowska. 

Drużynowo ekipa z Koźla za-
jęła VI miejsce. 

W sobotę, 5 
października, na 

J p m stadionie na Kuź-
niczce odbyły się 
zawody woje-

wódzkie szkół ponadpodstawo-
wych w lekkiej atletyce. Oto cie-
kawsze wyniki jakie uzyskali na 
tych zawodach uczniowie kędzie-
rzyńsko - kozielskich szkół śre-
dnich. 

Dziewczęta: pchnięcie kulą: -
Agnieszka Baradziej 9,40, Doro-
ta Cieślak 9,20, obie II LO w Kę-
dzierzynie: skok wzwyż - Agata 

Olkowicz 150 cm, II LO Kędzie-
rzyn • oszczep - Katarzyna Pie-
chaczek 35,76,1 LO Koźle * 400 
m Anna Wołowska - 1.01.6,1 LO 
Koźle. 

Chłopcy: 200 m - Darek Kli-
ma 23,4 s • 100 m - Marcin Mi-
raszewski 11,4, Tomasz Bana-
szkiewicz 11,5 • 800 m - Zbi-
gniew \Malczak 2.00,3, Tomasz 
Pyrdoł 2.01,3 • 1500 m - Robert 
Pewiński4.13,0 • 3000 m-Prze-
mysław Osi wała 9.08,2 • pchnię-
cie kulą - Grzegorz Niewiadom-
ski 12,52 m. (wszyscy chłopcy są 
uczniami Techn. Żeglugi Śródlą-
dowej) • oszczep-Dawid Murek 
46,50 ZST. 

Drużynowo. Startowało 10 
zespołów kobiecych i 11 męskich. 

Dzięwczęta: 1. Zespół Szkół 
Ekonomicznych - Nysa 735 pkt, 
2. II LO Kędzierzyn 648,3. Zespół 
Szkół Mechanicznych - Nysa 625. 

Chłopcy: 1. Zespół Szkół Że-
glugi Śródlądowej K - K 947,2. Ze-
spół Szkół Technicznych - Nysa 
793, 3. Zespół Szkół Mechanicz-
nych 782. 

Organizatorem zawodów był 
Zbigniew Urych koordynator im-
prez sportowych szkół ponadpod-
stawowych. 

* * * 
W piątek, 27 września, na sta-

dionie na Kuźniczce odbyły się 
bardzo sympatyczne zawody. Po 
raz pierwszy w poważnych zawo-

dach lekkoatletycznych wystarto-
wali uczniowie klas IV i V szkół 
podstawowych. Prowadzona była 
punktacja drużynowa dla najlep-
szej szkoły oraz punktacja indy-
widualna dziewcząt i chłopców. 

Każda dziewczynka miała do 
zaliczenia bieg na 60 m, rzut pi-
łeczką palantową oraz bieg na 600 
m, a chłopcy bieg na 1000 m. 

Wszyscy którzy ukończyli te 
zawody zasługują na duże brawa, 
ale jak to w sporcie jest, trzeba 
było wybrać tych najlepszych, 
którym organizatorzy wręczyli 
medale, na pewno pierwsze w 
nich życiu. 

W kategorii dziewcząt naj-
lepsze były: Iwona Tomtała SP 
11, 2. Monika Jamocha SP 8, 
Dominika Gach SP 11, a wśród 
chłopców: Mariusz Świniarski 
SP 5, Artur Kurne SP - 5, Krzy-
sztof Pyć SP 6. 

W punktacji szkół najlepiej 
wypadły w kategorii dziewcząt: 1. 
SP 5 - opiekunka Ewa Buclmo-
wicz 2. SP 11 - opiekunka Barba-
ra Bednarczyk, 3. SP 11 - opie-
kunka Beata Nowak. W kategorii 
chłopców: 1. SP 19 - opiekun Ja-
nosz Buiłkowskl, SP 5 - opiekun 
Jaouasz Cfiechasiowska, SP 11 -
opiekun Wojtek Zyskowski 

Wśród szkół jednociągowych 
w kategorii dziewcząt i chłopców 
najlepsza okazała się SP 18 - opie-
kunka Dorota Szafarczyk. 

Zaczynają drugą dychę 
Maratoński upór 

W niedzielę 20 października 
odbędzie się XI Maraton Odrzań-
ski. Organizatorem jest Wydział 
Inicjatyw Miejskich UM. Prawo 
startu w tfiegu mają wszyscy, 
którzy ukończyli 18 lat (rocznik 
1978) i posiadają aktualne bada-
nia lekarskie. 

Trasa płaska o nawierzchni 
asfaltowej prowadzi ulicami mia-
sta. Stafbimeta obok krytej pły-

walni przy ul. Świerczewskiego. 
Pierwsza pętla wielkości 4559 m 
prowadzi ul. Wojska Polskiego, 
Aleją Lisa, ul. Krzywoustego, 
Królowej Jadwigi. Pętle, od drugiej 
do piątej, wytyczono ulicami 
Świerczewskiego, Grunwaldzką, 
Brzechwy, Nałkowskiej, Nowo-
wiejską. Trasa posiada atest PZLA. 

Pula nagród dla najlepszych 
wynosi 12.000 zł. Wszyscy, którzy 

ukończą bieg otrzymają medal, 
koszulkę, dyplom i komunikat 
końcowy (zostanie dosłany). 

Przez minionych 10 lat w ma-
ratonie startowało ok. 2,5 tys. za-
wodników. Spora grupa z zagrani-
cy. Byli Czesi, Białorusini, Słowacy. 

Dyrektorem zawodów jest zna-
ny i doświadczony biegacz Janusz 
Mendyk. 

W poprzednim, X Maratonie 
najlepiej pobiegli: Siergiej leu-
denko z Białorusi i Wioletta Ury-
ga z Polkowic. Najlepszym zawo-
dnikiem z K-K był Mieczysław 
Majer. Już wkrótce poznamy tego-
rocznych zwycięzców. (z) 

W ubiegłym 
tygodniu na bois-
kach naszego mia-
sta odbywały się 
mecze eliminacyj-
ne szkół podsta-

wowych w piłce nożnej. W elimi-

nacjach brało udział 16 drużyn. 
Do finału miejskiego, który roze-
grany zostanie 18 października na 
stadionie w Kłodnicy zakwalifiko-
wały się reprezentacje SP 6, SP 15, 
SP 19 i SP 2. 

Zenona Kuś 
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Aktywnie międzynarodowo 
Owa dni trwał w RSM „Che-

mik" turniej szachów aktyw-
nych o Puchar TECHNOPOLU. 

Wystartowało w nim 92 zawo-
dników i zawodniczek z Polski, 
Ukrainy, Białorusi, Łotwy i Czech. 
Grano 11 rund systemem szwaj-
carskim, w czasie 30 minut dla 
każdego zawodnika na zakończe-
nie partii. 

W turnieju wystartowali bar-
dzo znani zawodnicy, między in-
nymi arcymistrz z Łotwy Aivars 
Gipslis, który w 1967 roku był 
uczestnikiem 7 turnieju między-
strefowego rozgrywek o szachową 
koronę. Turniej odbywał się w 

Sousse (Tunezja), a Gipslis zajął 
w nim 13 miejsce, remisując z ta-
kimi asami jak Korcznoj, Re-
shewski, Hort. Grał w Kędzierzy-
nie też reprezentant kraju na 
Olimpiadzie Szachowej w Erewa-
niu - mistrz międzynarodowy To-
masz Markowski. Ogólnie w tur-
nieju wystąpił 1 arcymistrz, 12 
mistrzów międzynarodowych, 11 
mistrzów federacji oraz 29 kandy-
datów. W tak mocnej stawce wy-
stąpiło też 12 zawodników z Kę-
dzierzyna - Koźla. 

Pierwszego dnia rozegrano 6 
rund. W ciekawszych spotkaniach 
mm Tomasz Markowski przegrał 

Bezmyślność, 
głupota, 
wandalizm! 

Tymi przymiotnikami określić 
można zjawiska, które obserwu-
jemy w różnych punktach nasze-
go miasta. 

U wylotu ulic Filtrowej, Wasi-
lewskiej i Krasińskiego (dzielnica 
Zachód) znajduje się spory teren, 
który upatrzyl i sobie młodzi 
mieszkańcy sąsiadujących ulic. 
Urządzili tam sobie boisko. Już 
wczesną wiosną rozgrywane były 
mecze piłkarskie. 

Po głośnych sukcesach ligi 
NBA, wielu transmisjach telewi-
zyjnych meczów koszykówki i u 
nas zapanowała moda na rzuca-
nie piłką do kosza. Na boisku za-
instalowano dwa kosze do gry. 
Piłkarze przekwalifikowali się na 
koszykarzy i niemal codziennie, 
w okresie wakacji, do późnego 
wieczora grano tam w koszyków-

kę. Co bardziej „szpanerscy" gra-
cze wzorem telewizyjnych gwiaz-
dorów NBA, po celnych rzutach 

"wieszali się rękami na obręczy ko-
sza. Na efekty nie trzeba było dłu-
go czekać. Dzisiaj kosz stoi jak 
wyrzut sumienia, z połamaną i 
pogiętą konstrukcją, z nisko po-
chyloną do ziemi tablicą. 

Niestety nie wiadomo co stało 
się z drugim koszem. Po prostu 
zniknął. Prawdopodobnie metalo-
wa rura i kilka desek były komuś 
potrzebne. Ale nie ma co rozpa-
czać. Na wiosnę przyszłego roku 
ustawi się nowe kosze. Dzieciaki 
znowu będą miały frajdę. Szkoda 
tylko, że na to znowu wydane 
będą nasze - podatników, pienią-
dze. 

Tekst i zdjęcie: 
Bogusław Rogowski 

N i e p o k o n a ł a 
W lidze międzywojewódzkiej 

Kędzierzyńsko - Kozielska Unia 
pokonała swą imienniczkę z Oś-
więcimia 3:0 i zajmuje 6 lokatę z 
dorobkiem 19 pkt. (bramki 21-19) 
liderem nadal jest Włókniarz 
Kietrz (2:1 w Cieszynie z Piastem) 
mający 33 pkt. 

W lidze okręgowej ODRA CPN 
K-K urządziła sobie ostre strzela-
nie w Sidzinie, gdzie miejscowe-

mu Góralowi zaaplikowała 5 bra-
mek, tracąc tylko jedną. Łupem 
bramkowym podzielili się: Mira-
szewki, Turek, Sulima. A. Sto-
brawę i Grześkowiak. Koźlanie 
nadal okupują 5 lokatę (20 pkt., 
bramki 30 - 13). Prowadzi skal-
nik Tarnów Op. (28pkt.) przed 
Willichem - Fortuna Walce (26 
pkt. - 3:1 w Opolu z Odrą II). Vic-
toria Cisek jest 11 (10 pkt. - 2:2 z 
ELKON-em Goświnowice). 

E Witoń 

z mm Pawłem Jaraczem, am Gi-
pslis zremisował z Wjaczesła-
wem Gorjaczkinem. Z naszych 
zawodników Aleksander Hny-
diuk wygrał z wyżej notowanym 
(o 100 pkt rankingu ELO) Le-
szkiem Węglarzem, Jacek 
Żurek wygrał z mającym prawie 
o 200 pkt ELO lepszy ranking Ro-
bertem Tustanowskim. Doszło 
też do kilku pojedynków bratobój-
czych. Hnydiuk wygrał z Roma-
nem Cristofolim, Marian Sefeld 
pokonał Zdzisława Grucę i Ro-
mana Pietruczuka. Pietruczuk 
pokonał Antoniego Prokopczu-
ka. Cristofoli wygrał z Andrzejem 
Kopciem, a Kopeć pokonał Ry-
szarda Dziankowskiego. 

Po pierwszym dniu prowadził 
Jacek Gdański przed Gipslisem, 
Jaraczem - wszyscy po 5 pkt. Nasi 
zawodnicy zajmowali miejsca: 17. 
Hnydiuk (4 pkt), 36. Żurek, 38. 
Sefeld (obaj po 3,5 pkt), 40. Wi-
told Kocoń, 51. Andrzej Klimiec 
(obaj po 3 pkt), 52. Pietruczuk, 63. 
Cristofoli (obaj po 2,5 pkt), 84. 
Prokopczuk (1,5 pkt), 86. Kopeć, 
87. Ludwik Dembiński (po 1 pkt). 

Drugiego dnia również nie 
brakowało ciekawych rozstrzy-
gnięć. Markowski znowu prze-
grał, tym razem z Gdańskim, 
Hnydiuk wygrał z-mm Arturem 
Pieniążkiem, a Sefeld zremisował 
z mm Natalią Kisielewą. Nie naj-
lepiej świadczy natomiast o zawo-
dnikach zdarzenie mające miejsce 
w 10 rundzie, w parti pomiędzy 
Markiem Oliwą, a Wjaczesła-
wem Gorjaczkinem. Zawodnicy 
tak zaciekle się kłócili, że sędzia 
główny zawodów Halina Fojcik, 
nie została dopuszczona do gło-
su. Marek Oliwa nie potrafił po-
godzić się z nieprzychylnym wer-
dyktem. Na szczęście, była to 

jedyna nieprzyjemna chwila w 
turnieju. 

Przed ostatnią rundą, na pro-
wadzeniu była szóstka graczy: 
Orest Gricak, mm Dominik Pę-
dzich, mm Oleg Kalinin, Jacek 
Gdański, Wjaczesław Gorjacz-

z Klimcem, Dziankowski z Dem-
bińskim, a Dembiński z Kopciem. 

Ostatecznie turniej wygrał 
mm Paweł Jaracz - 8,5 pkt, przed 
mm Jackiem Gdańskim i am Ai-
varsem Gipslisem - obaj po 8 pkt. 
Olimpijczyk mm Tomasz Mar-
kowski - 7 pkt, był dopiero 13-sty. 
Najlepszą kobietą była mm Nata-
lia Kisielewą - 6,5 pkt (26 miejsce). 
Wśród juniorów triumfował Ale-
ksander Hnydiuk - 7 pkt (16 miej-
sce). Najmłoszą uczestniczką za-
wodów była niespełna 7-letnia 
Ania Nawrot z Wrocławia. Zawo-

Jacek Żurek (z lewej) najlepszy z szachistów K-K. 

kin i Paweł Jaracz. W końcowej 
rundzie Gdański zremisował z 
Gricakiem, a Gorjaczkin z Pędzi-
chem. Natomiast wygraną z Kali-
ninem, Jaracz zapewnił sobie 
zwycięstwo w turnieju. 

Nasi zawodnicy w drugim 
dniu turnieju grali w kratkę. 
Świetnie grał Gruca, odnosząc 4 
kolejne zwycięstwa. W ostatniej 
partii grał z Markowskim. Wypra-
cował sobie lekką przewagę pozy-
cyjną, lecz niestety zabrakło cza-
su aby ją zrealizować i partię 
przegrał. Odbyły się też trzy bra-
tobójcze pojedynki: Sefeld wygrał 

dnicy z Kędzierzyna - Koźla zaję-
li miejsca: 34. Żurek, 42. Gruca -
po 6 pkt, 54. Sefeld, 57. Klimiec -
po 5 pkt, 63. Kocoń, 69. Pietru-
czuk - po 4,5 pkt, 78. Dziankow-
ski - 4 pkt, 79. Cristofoli, 80. 
Prokopczuk - po 3,5 pkt. 84. Dem-
biński, 85. Kopeć - po 3 pkt. 

Puchar oraz nagrody pienięż-
ne (w sumie ponad 5 tys. złotych) 
wręczał szef TECHNOPOLU Wie-
sław Dołżański, który zaprosił 
zawodników na następny, III tur-
niej. Na co Antoni Prokopczuk, 
organizator turnieju, powiedział: 
„Będzie kasa, będzie turniej". 

Tekst i zdj: Piotr Warner 

KOPANA W PODOKRĘGU K-K 
KI. A-juniorów 

ODRA II CPN K-K - Rolnik 
Urbanowice 2:5 (0:2). 

ODRA II CPN: Dominik - Ni-
klejewski (od 41 min Palemka), 
Masłoń, Kucharczyk, Hatgas 
(41 min. Pruszkowski), Nowak, 
Dzumek, Sadowski, Bednarski, 
Ast, Woźniak. 

Rolnik Urbanowice: Koło-
dziejczyk - P. Nizicki (51 min. 
Bolcek), Niewiadomski, Kaczor, 
Klosek, Niewiadomski, Bur-
czyk, Zmarzły, Staroń, A. Nizic-
ki, Mozek. Sędziował Włady-
sław Mazgaj (Kędz.-Koźle) 0:1 -
17 min Zmarzły, 0:2 - 19 min, A. 
Nizicki, 0:3 - 45 min. A. Nizicki, 
0:4 - 56 min. Niewiadomski, 0:5 -
57 min. Nowak, 1:5-61 min. Sa-
dowski, 2:5 - 67 min. 

Prawdziwy „lodowaty pry-
sznic" urządzili goście gospoda-
rzom w tym spotkaniu. Obnażyli 
w bezlitosny sposób wszystkie ich 
słabe punkty. Od początku meczu 
przejęli inicjatywę, atakując zde-
cydowanie bramkę Dominika. 
Odra pierwszą groźną akcję prze-
prowadziła dopiero w 8 min, uzy-
skując tylko rzut rożny. Wśród 
gospodarzy raziła niecelność po-
dań, spóźniony start do piłki, efek-
tem tego dwa gole dla Rolnika. 

Druga odsłona, to duży napór 
gości, którzy w przeciągu 5 min 
zdobyli aż trzy gole, prowadząc 
już 5:0. Od tego momentu koźla-
nie zaczęli grać tak jak należy i 

zdobywając dwie bramki, zmniej-
szyli nieco dystans. Jednak mimo 
ich ambitnej walki dalsze bramki 
dla nich niestety nie padały. W 
drużynie Odry CPN dobrze spisy-
wał się bramkarz Dominik, który 
odważnie bronił w trudnych sy-
tuacjach. W zespole Odry wystę-
powało kilku piłkarzy, którzy je-
szcze niedawno występowali w 
kategorii trampkarzy, ale żywimy 
nadzieję, że ich awans do wyższej 
kategorii wiekowej zacznie przy-
nosić efekty w niedalekiej przy-
szłości. Jeżeli chodzi o drużynę 
gości przypuszczamy, że będą 
mieć wiele do powiedzenia w wal-
ce o czołowe lokaty w tej klasie 
rozgrywkowej. 

KI. B 
LZS Gierałtowice -Victoria 

Łany 1:4, Rolnik Urbanowice - KS 
Cisowa 2:1, Ruch Steblów - Śląsk 
Reńska Wieś 2:3, Odrzanka Dzier-
gowice - LZS Pawłowiczki 2:0, 
LZS Poborszów - LZS Lubieszów 
4:1, LZS Pokrzywnica - LZS Stare 
Koźle 5:3. LZS Stare Koźle- LZS 
Gierałtowice 6:1, LZS Lubieszów 
- LZS Pokrzywnica 1:7, LZS Paw-
łowiczki - LZS Poborszów 5:0, 
Śląsk Reńska Wieś - Odrzanka 
Dziergowice 1:2, KS Cisowa -
Ruch Steblów 2:1, Victoria Łany -
Rolnik Urbanowice 4:1. 
1. Odrzanka Dziergowice 9 25 27 - 6 
2. LZS Pokrzywnica 9 19 35 - 1 3 
3. Victoria Łany 9 19 28 - 1 1 
4. LZS Pawłowiczki 8 15 15 - 1 3 

5.LZS Gierałtowice 9 14 19 - 1 9 
6.Ruch Steblów 8 13 22 - 1 2 
7.KS Cisowa 9 13 15 - 1 7 
8.Śląsk Reńska Wieś 9 13 15 - 1 7 
9.LZS Stare Koźle 9 8 1 7 - 1 9 
10-Rolnik Urbanowice 9 7 1 2 - 2 3 
11. LZS Poborszów 9 6 9 - 34 
12. LZS Lubieszów 9 3 6 - 37 

KL.C 
„Ostre" strzelanie urządziły 

sobie zespoły przewodzące w tej 
klasie tj. LZS Kobylice, KS Sławię-
cice, TKKF Blachowianka. Oto 
komplet rezultatów. 

Fortuna Ostrożnica - Naprzód 
Długomiłowice 1:6, LZS Maciowa-
krze r LZS PORAWIE Większyce 
0:1, LZS Kobylice - Odrzanka 
Miejsce Odrzańskie 7:1, Inter 
Mechnica - KS Sławięcice 0:5. 

KS Sławięcice - Fortuna Os-
trożnica 9:1, Odrzanka Miejsce 
Kłodnickie - Inter Mechnica 2:2, 
LZS PORAWIE Większyce - LZS 
Kobylice 1:3, TKKF Blachowianka 
- LZS Maciowakrze 5:3. 
1. LZS Kobylice 6 16 27 - 6 
2. KS Sławięcice 6 15 34 - 5 
3.TKKF Blachowianka 6 13 19 - 1 2 
4. Inter Mechnica 6 10 10 - 1 6 
5. LZS PORAWIE Większ. 6 9 1 4 - 1 2 
6. Naprzód Długomiłow. 6 5 1 1 - 1 4 
7.Fortuna Ostrożnica 7 5 1 6 - 2 8 
8. Odrzanka Miejsce Odrz. 6 3 6 - 2 1 
9. LZS Maciowakrze 7 1 6 - 2 9 . 

E Witoń 
P.S. Uwaga sympatycy klasy A ju-

niorów: w poprzednim numerze błę-
dnie podaliśmy wynik spotkania LZS 
Pawłowiczki - Śląsk Reńska Wieś -
powinno być 7:2 dla gospodarzy, a nie 
1:6. Zainteresowanych przepraszamy. 
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Pytan ie : j ak i j ub i leusz obchodz i ł Zespó ł 
Szkó ł Chem. w K - K (S ławięc ice) , szuka j w Nr 4 z 9 X 96 

s i e c T k o p o t e r o w e 
Projektowanie.. . 

Instalacja... 
Sieci kompute rowych 

(Skrętka ek ranowana kat. 5; Świa t łowody) 

Obs ługa kompute ra K C J R S Y 
KOMPUTEROWE 

A u t o C A D 
W i n d o w s 3.11 PL 
W i n d o w s 95 PL 

Joden komputer jedna osoba II! E x c e l 5 . 0 
Czynne codziennie 

N i e m c z e c h 

M P ^ I O B I E T I w w i e k u o d 2 5 d o 30 lat, 

^ ^ p o t r z e b n a d@ p r a c y w r e s t a u r a c j i 

w M i e m c z e c h k / M o r a a c h i u m . . 

na ®kres 3 miesięcy ^ ^ 
Pisemne oferty można składać w redakcji . g ^ M 

Jest NASZA GAZETA tei M I M . j f ^ H f W 

SPRZEDAŻ 
Komputerów.. Monitorów.. Drukarek . . 

Ploterów.. 
Urządzeń peryfery jnych 

Meter ia łów eksp loa tacy jnych 
Kas fiskalnych 

WSPOMfKifłNIE 
PROJ EKTO WfS NłH Szko len ie . . . 

Sprzedaż 
Tworzenie sys temów C A D 

Pro jek towan ie i sprzedaż s y s t e m ó w G IS 
47-220 Kędzierzyn-Koźle 

ul. Kazimierza Wielkiego 7 (Piasty) 
Zamówienia na telefon z dostawą. 

POSIADACZ 1 O KUPONÓW 
WYCIĘTYCH Z OPAKOWAŃ 

NA PIZZĘ! 
- O T R Z Y M A -

GRATIS PIZZĘ 
"RUSTICANA" ŚREDNIĄ 

^ / y ^ S Z T V X , Y 

DO NASZE,GO ODDZIAŁU W K Ę D Z I E R Z Y N I E - K O Ź L U 
UL. Ś W I E R C Z E W S K I E G O 7, TEL 83 5 0 4 1 w i l l 

oraz do FILII przy UL. K O R F A N T E G O 21, T E L . 83 83 30 

ny jest ryczałtem co miesiąc i nie może miesięcznie przekroczyć 1/6 śre-
dniego wynagrodzenia. 

Okres kredytowania wynosi maksymalnie 7 lat i składa się z: 
- okresu wykorzystania kredytu tzn. okresu wypłacania przez Bank po-

szczególnych transz (części kredytu) w trakcie trwania nauki, który nie 
może być dłuższy niż 5 lat, 

- okres spłaty kredytu, który rozpoczyna się nie później niż po upływie 3 
miesięcy od terminowego ukończenia nauki. 

Spłata kredytu i odsetek: 
- spłata kredytu następuje na bieżąco lub po zakończeniu wykorzystania 
kredytu, 

- spłata odsetek następuje na bieżąco (dotyczy studentów/słuchaczy pra-
cujących i rodziców/opiekunów) lub po okresie wykorzystania kredytu 
(Bank nalicza odsetki na bieżąco, nie podlegają kapitalizacji a ich spłata 
następuje wraz z odsetkami bieżącymi) w przypadku studentów/uczniów 
niepracujących. ą I J s jg | I j S j j J I \ i[|!v 1 I L C S i I l A j [ L X : | i r v i I N ? i l £ S | i i s 

Zabezpieczenie kredytu: 
- poręczenie rodziców lub osób trzecich, 
- poręczenie zakładu pracy zatrudniającego studenta/słuchacza, 
- poręczenie firmy gwarantującej zatrudnienie studenta/słuchacza, 
- inne formy uzgodnione z Bankiem. 

Kredyt wypłacany jest jednorazowo w przypadku gdy, przeznaczony był 
na zakup sprzętu dydaktycznego lub w transzach dostosowanych do cyklu 
nauki. 

Od udzielonego kredytu pobierana jest prowizja w wysokości 0,5% liczona 
od kwoty kredytu jednorazowo w przypadku wypłaty jednorazowej lub przy 
każdorazowym uruchamianiu transz. 

Kredyt oprocentowany jest wg stawki zmiennej: 
- w okresie wykorzystania kredytu oprocentowanie ustalane jest w relacji 

0,9 do kredytu lombardowego NBP, którego wysokość aktualnie wynosi 
25% plus 1 punkt marży, czyli oprocentowanie kredytu w okresie wyko-
rzystania obecnie wynosiłoby 23,50%, 

- w okresie spłaty marża wynosi 2 punkty, stąd oprocentowanie wynosiło-
by 25%x0,9+2=24,50%. 

Bank Przemysłowo-Handlowy SA uprzejmie informuje o wprowadzeniu 
nowej usługi „kredytu edukacyjnego". 
Swoją ofertę kierujemy do studentów, słuchaczy i uczniów. 
Kredyt edukacyjny przeznaczony jest na sfinansowanie nauki w szkołach 
wyższych, pomaturalnych, na studiach doktoranckich oraz innych form 
kształcenia a w szczególności: 

- opłacenie czesnego, 
- opłacenie miejsca w domu akademickim (internacie) lub wynajem mie-

szkania, 
- zakup podręczników, sprzętu dydaktycznego np. komputera, instrumen-

tu muzycznego..., 
- opłacenie usług dydaktycznych np. kursy kształcenia korespondencyjne-

go, kursy językowe, 
- opłacenie wyżywienia, 
oraz na inne cele związane z nuką. 

O kredyt mogą ubiegać się: 
' i l K i y ^ l I h c H a ^ Ł l i ^ S i A a S M i t t J S l A f c ł S t f e Z S ! M h i Imm^L 1. studenci/uczniowie, 

- którym do ukończenia nauki pozostał okres nie dłuższy niż 3 lata, 
- z końcem nauki (studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych) uzyskują 

dyplom magisterski, inżynierski, lekarski lub licencjata, 
- zaliczyli w terminie wszystkie semestry poprzedzające okres kredytowa-

2. rodzice, opiekunowie prawni, jeśli przeznaczą go na sfinansowanie ce-
lów określonych powyżej dla: 
- studentów/słuchaczy I i II - go roku,; f jJS^f f g ^ f [ y ^ l iKJj I I 
- dzieci i młodzieży uczącej się. 

Maksymalna wysokość kredytu dla: 
- studentów/słuchaczy niepracujących wynosi 12-krotność średniego mie-

sięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za kwartał poprze-
dzający udzielenie kredytu 
(w II kwartale br. wynosiło 855,35 zł a więc maksymalna kwota wynosi-
łaby 10.264,20 zł) 

- studentów/słuchaczy pracujących 15-krotność średniego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Kredyt na wyżywienie ustala-

TRESC OGŁOSZENIA (do 15 słów) 

MOZESZ ZAMIESCIC OGŁOSZENIE ZA JEDNĄ ZŁOTÓWKĘ. Jeśli chcesz sprzedać 
kupić, zamienić: - wypełnij kupon - opłać w BIURZE REKLAM (Kędzierzyn-Koźle, 
tri. Wyzwolenia 7, Hotel "LECH" p. 313, lub na poczcie (Konto Bank Śląski, 
Katowice SA, Oddział Krapkowice, Filia Kędzierzyn-Koźle, Nr 315234-1094-132), 
- dowód wpłaty i treść ogłoszeniana kuponiewyślij pod adres redakcji. SKORZYSTAJ! TO SIĘ OPŁACI! 
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Do wygrania atrakcyjne nagrody: 
© Nowa 3-drzwiowa Corsa Swing Top 
© Nowa 5-drzwiowa Corsa Swing 
© 15 radioodtwarzaczy Philips 

Poszukujemy 
kolporterów 
tygodnika 
KONTAKT Redakcja Gazety 

ZAPRASZAMY 
DO PUNKTU SERWISOWEGO ORAZ SKLEPU - WYKONUJEMY WSZYSTKIE NAPRAWY MECHANICZNE ; DIAGNOSTYCZNE ; KOMPUTEROWE SPRAWDZANIE 
Janus & Ru smak GEOMETRII, WSZYSTKIE cząśc i IOO% ORYGINALNE. Janus & Ru smak 
47-200 Kędz^erz^yn-Koźle GM OPEL-DEALER PL-026 ul. T ^ g g ™ 

tel./fax 82 55 58 Auto-Salon Sp. z O.O. tel/fax 74 77 29 

> O 

< co 

ZD < 

> oo 

o 

co < 
cc 
CL. 

3 . 

nmm mwrnik 
@9EłiA SAMOOHOOiWA 

ZAPRASZA W SOBOTY 
I W NIEDZIELE 
Od 8 0 0 do 1500 

Przyjmujemy w komis 
samochody 

47-223 Brzeźce 
ul. Gliwicka 1 a 

tel. (077) 83 58 00 

FAMA 

HURTOWNIA PAPIERNICZA 

U S Ł U G I TRANSPORTOWE u . ir 
( Marian USOWIEC § 
4 7 - 2 2 5 K ę d z i e r z y n - K o ź l e 

ul . T u w i m a 1 0 / 3 , t e l . 8 3 6 1 6 6 

47-225 Kędzierzyn-Koźle^ 
ul. Broniewskiego 15 
(Dzielnica Blachownia) 
Tel. 83 63 75 

U s ł u g i K i A W i l C K I E 
i z z n M ^ Z L NIEMIEC 

47-220 Kedzierzyn-Koźle 
ul. Pionierów 5c/9 

CZYNNE:WTOREK,PIĄTEK QO Al ~7CZ\ 
od 1000-1900 l e i . OO ^O ( O) 

TTREMDM© P A M I Ę C I 
Są jeszcze wolne miejsca na 

treningach pamięci, prowadzo-
nych metodą Wojakowskich. 

W grupach 11 ,12 ,13 
i więcej lat. 

Zajęcia odbywają się w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Koźlu. 

Kontakt telefoniczny i zapisy 
tylko pod nr. 8 2 - 1 5 = 8 8 

Zamówienia telefoniczne-
dostawy naszym transportem 

Z A P R A S Z A M Y : ^ T K"-
P R O W A D Z I M Y K O M P L E K S O W E 

Z A O P A T R Z E N I E BIUR I U R Z Ę D Ó W 

KASY 
FISKALNE 

^ELECTRONIC? 
GCy^SY 

KASJERÓW! ECAS FISKALNYCH 
KOMPUTEROWE 

KAS FISKALNYCH fl0(j2 
* KftMPnTPBnKłvrHSYSTFMÓW ^ H . ' W i KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW A B R ™ 

WSPOMAGANIA SPRZEDAŻY 
c b 2 t y g o d n i e w e w t o r k i 

2 2 X , 5 X I , 1 9 X I , 3 XI I , 1 7 XII 

s e r w i s , s p u z e p ^ i 
KAS FISKALNYCH 
KOMPUTERÓW, OPROGRAMOWANIA 
ROLEK PAPIEROWYCH DO EfAS 

k o n c e p t KĘDZIERZYN-KOŹLE 
UL.ŚWIERC2EWSKIEGO 36 
TEL/FAX 077 838-044,838-372 

t i O M D C A G E N C J A O B R O T U N I E R U C H O M O Ś C I A M I DOMIX ^ f ą i # v 4 7 ^ 2 2 0 K E D Z S E R Z Y W = K 0 Ź L E , UL. ŚWiERCZEWSKBEGO 
Tel.(077) 81 82 18, tel. kom. 090351647 

MIESZKANIA: 
K.-Koźle, 3pok. I piętro, pow. 100 m.kw. - cena 35 tys. zł, 
Kędzierzyn, 1 pok. parter, pow. 36 m.kw. - cena 32 tys. zł, 
Kędzierzyn, 1 pok. parter, pow. 36 m.kw. - cena 34 tys. zł, 
Kędzierzyn, 1 pok. IV piętro, pow. 25 m.kw. - cena 22 tys. zł, 
Kędzierzyn, 1 pok. VII piętro, pow. 33 m.kw. - cena 30 tys. zł, 
Kędzierzyn, 2 pok. III piętro, pow. 52 m.kw. - cena 45 tys. zł, 
Kędzierzyn, 2 pok. II piętro, pow. 36 m.kw. - cena 34 tys. zł, 
Kędzierzyn, 2 pok. IV piętro, pow. 37 m.kw. - cena 32 tys.zł, 
Kędzierzyn, 2 pok. parter, pow. 48 m.kw. -cena 40 tys. zł, 
Kędzierzyn, 3 pok. IX piętro, pow. 48 m.kw. - cena 40 tys. zł, 
Kędzierzyn, 3 pok. parter, pow. 65 m.kw. - cena 65 tys. zł, 
Kędzierzyn, 3 pok. IV piętro, pow. 65 m. kw. - cena 63 tys.zł, 
Kędzierzyn, 3 pok. III piętro, pow. 49 m. kw. - cena 50 tys.zł, 
Kędzierzyn, 3 pok. IV piętro, pow. 62 m. kw. - cena 57 tys.zł, 
Kędzierzyn, 4 pok. II piętro, pow. 96 m.kw. - cena 75 tys. zł, 
Kędzierzyn, 4 pok. I piętro, pow. 80 m. kw. podwyższony 
standard - cena 85 tys.zł, 
Kędzierzyn, 5 pok. I piętro, pow. 100 m. kw. - cena 50 tys.zł, 
Koźle, 3 pok. III piętro, pow. 60 m.kw. - zamienię na 2 pok., 
Koźle, 4 pok. Iii piętro, pow. 150 m.kw. - cena 65 tys.zł, 
Koźle, 4 pok. parter, pow. 59 m.kw. - cena 48 tys.zł, 
DOMY: 
K.-Koźle, 5 pok. kawiarnia, pow. 280 m.kw. - cena 350 tys.zł, 

K.-Koźle, 4 pok.pow. 170 m.kw. działka 5.94a, - cena 60 tys. zł, 
K.-Koźle, 8 pok. pow. 280 m.kw. działka 5.0 a, - cena 65 tys. zł, 
Kędzierzyn, 4 pok. pow. 120 m.kw. działka 5.5 a, 3 garaże, tel. 
- cena 95 tys.zł, 
Kędzierzyn, 4 pok. pow. 200 m.kw. d.prosp. „PUB", działka 10 a, -
cena 200 tys.zł, 
Kędzierzyn, 6 pok. pow. 250 m.kw. działka 8 a, garaż, - cena 170 tys.zł, 
Kędzierzyn, 6 pok. pow. 250 m.kw. działka 4.0 a, garaż, szereg, 
peł.uzbroj. - cena 170 tys.zł, 
Kędzierzyn, 6 pok. pow. 280 m.kw. działka 2.2 a, garaż, szereg, 
peł.uzbroj.-cena 140 tys.zł, 
Koźle, 4 pok. pow. 180 m.kw. działka 5.3 a, peł.uzbroj. garaż, - cena 
95 tys.zł, 
Koźle, 6 pok. komfort, pow. 180 m.kw. garaż, działka 6 a, - cena 150 
tys.zł, 
Koźle, 2 domy, pow. 250 m.kw. i 350 m.kw. na wspól.działce, - cena 
340 tys.zł, 
Koźle Rogi, 3 pok. pow. 80 m.kw. działka 40 a, - cena 36 tys.zł, 
Koźle Rogi, 4 pok. pow. 100 m.kw. działka 6 a, - cena 33 tys.zł, 
pod Koźlem, 6 pok. pow. 300 m.kw. działka 8 a, - cena 120 tys.zł, 
Głogówek, 3 pok. 110 m.kw. działka 14a, basen, warszt. pow. 85 m.kw. 
-cena 100 tys.zł, 
K.-Koźle (7km) 4 pok. pow. 220 m.kw. dod. obiekt na dział, działka 
10a,-cena 95 tys.zł, 
Leśnica, 5 pok. pow. 160 m.kw. działka 4.5a, - cena 95 tys.zł, 

K.-Koźle (15km), 5 pok. pow. 150 m.kw. działka 40a, 2 garaże, -
cena 25 tys.zł, 
k./K.-Koźla (4km) działka 9.6a warszt sam. pow. 170 m.kw. - cena 
80 tys.zł, 
k./K.-Koźla (12km), 6 pok. pow. 660 m.kw. działka 1 ha, dworek 
stuletni,-cena 175 tys.zł, 
k./K.-Koźla (14km), 4 pok. tuczarnia o pow. 800 m.kw. - cena 250 
tys.zł, 
k./K.-Koźla (4km), 5 pok. pow. 120 m.kw. działka 11 a, - cena 45 
tys.zł, 
Opole, 6 pok. pow. 250 m.kw. działka 7 a, 3 łazienki, - cena 160 
tys.zł, 
Racławice Śl. 6 pok. pow. 220 m.kw. działka 15a, zab.gosp. sad, -
cena 40 tys.zł, 
DZIAŁKI BUDOWLANE: 
Kędzierzyn, pow. 7a, - cena 8 tys.zł, 
Kędzierzyn, pow. 6a, bliźniak, fund. - cena 25 tys.zł, 
k./K.-Koźla (1km), pow. 12a, - cena 12 tys.zł, 
K.-Koźle, pow. 7.98 a, - cena 8 tys.zł, 
K.-Koźle, pow. 20a, pod zab. usł.-rzem. - cena 16 tys.zł. 
K.-Koźle, pow. 19.80a, fund. - cena 15 tys.zł, 
Sławięcice-Ujazd, pow. 135a, pod zab.mieszk.-rzem. - cena do 
uzgod. 
Kędzierzyn, pow. 1.76 ha, grunt bud. przy obwodnicy, - cena do 
uzgod. 

DOMIX Agencja DOMIX świadczy swoje usługi w zakresie wyceny nieruchomości, 
pomocy w zawieraniu umów kupna - sprzedaży, dzierżawy nieruchomości. 

Zapewniamy pełną obsługę prawną i notarialną. 

SZYBKIE KREDYTY MIESZKANIOWE BEZ PORĘCZYCIELI 
DOMIX 
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Z pełną satysfakcją informujemy Państwa, że 
według najnowszych badań Radio PARK FM 

zajęło pierwsze miejsce wśród rozgłośni 
komercyjnych na Opolszczyźnie. 

Źródło: badania agencji^Estymator"^opublikowane 
miesięczniku "Radio Lider" ' 

Lista przebojów 
Notowanie 150 z dnia 12.10.1996 r. 

1. C. DION - „Because You Loved Me" - niepodzielny numer jeden 
2. S. VEGA - „Caramel" - oczko do góry 
3. J. OSBORNE - „St. Teresa" - oczko w dół 
4. MYSLOVITZ - „Z twarzą Marylin Monroe" - jedyny polski „rodzy-
nek" w pierwszej dziesiątce 
5. B. ADAMS - „Lets Make A Night To Remember" 
6. OASIS - „Wonderwall" 
7. M. KNOPFLER - „Cannibals" 
8. G. Michael - „Fast Love" 
9. The Fugees - „Killing Me Softly" 
10. T. TURNER - „On Silent Wings" 

Wśród 30 utworów, w aktualnym notowaniu, 22 piosenki wyko-
nawców zagranicznych i tylko 8 polskich. Kolejne wydania listy prze-
bojów Radia Park FM ukazują się w każdą sobotę pomiędzy 19 a 22 na 
częstotliwościach 67, 37 i 101,8 FM. 

Na listę można głosować na kartkach pocztowych bądź telefonicz-
nie, podając dziesięć swoich propozycji, spośród utworów słyszanych 
na antenie Radia Park. Tel. 82-12-12, K-K, ul. Złotnicza 12 a. 

Adam Oronowicz 

Bezpańskie drzewo 
Przypominam sobie rozmo-

wę z moją przyjaciółką sprzed 
około miesiąca, podczas nasze-
go powrotu do domu. 

„Brr... ależ zimno! - stwierdzi-
ła koleżanka, przyśpieszając kro-
ku. 

„Nie martw się, już niedługo 
zagrzejesz się w swoich czterech 
kątach" - próbowałam ją pocie-
szyć. Okazało się jednak, że moja 
przyjaciółka, po powrocie z pra-
cy, nie zastanie ciepłego mie-
szkanka. 

Sytuacja ta powtarza się od 
wielu lat. Dwa razy w roku, na 
przełomie września i początku 
maja. Jest to czas poprzedzający 
początek sezonu grzewczego i 
występujący bezpośrednio po jego 
zakończeniu. Przewrotnie bardzo 
często panują wówczas niekorzy-
stne warunki atmosferyczne (ni-
skie temperatury, wilgoć). Brakuje 
wtedy przede wszystkim dosta-
tecznej ilości promieni słonecz-
nych, które tak kojąco wpływają 
na nasze samopoczucie, a co za 
tym idzie - na relacje z innymi 
ludźmi. 

Najbardziej poszkodowani są 
w tych warunkach mieszkańcy 
posesji na parterze, tak jak moja 

przyjaciółka. Przez nisko umie-
szczone okna nie dociera zbyt 
wiele światła, zwłaszcza jeśli 
przysłonięte one są przez gęste 
gałęzie drzew. Wspomniana zna-
joma corocznie wczesną wiosną i 
jesienią odwiedza administrację 
osiedla nr 1 i RSM oraz MZBK. 
Nikt nie chce podjąć się przycię-
cia gałęzi skutecznie kumulują-
cych światło. Jest to niezrozu-
miałe tym bardziej, że przy pozo-
stałych klatkach bloku wiosną br. 
wręcz ogołocono drzewa z więk-
szości starszych pędów. 

Dodatkowo sprawę kompliku-
je fakt, że żadna z administracji 
nie chce się przyznać do terenu, 
na którym stoi opisywane przeze 
mnie drzewo. Mąż mojej znajo-
mej sam zadeklarował się wyko-
nać czyszczące cięcie, ale chcąc 
uniknąć płacenia wysokiej kary 
jeszcze się tego nie podjął. Wycię-
cie drzewa, czy przycięcie wyma-
ga bowiem uzyskania odpo-
wiedniego zezwolenia. Czy w 
mieście, w którym zieleni nigdy 
dość, nikogo nie obchodzi los kil-
kunastoletniego drzewa? 

Obserwatorka przyrody 

O D D Z I A Ł SPÓŁKI C P N SA 
INFORMUJE, Ź E P R Z E m i m 
SIEDZĘ NA UL. WOJSKA POLSKIE?-: 

w m m 
L ' TELSi:: 

u m 

M s m u s m o m d m i m 

m i E i M j m j E s m m 

BANK WSPÓŁPRACYREGIONM: 
1 ' - TEL. S n ; 

K Ę D Z I E R Z Y N - K O Z 1 E 

Włoskie Stowarzyszenie Dawców 
Krwi AVIS z własnych funduszy opłaca 
działalność socjalną, medyczną, labo-
ratoryjną, marketing, transport i czynsz. 
By uzupełnić ten ciąg dodajmy, że AVIS 
wspiera finansowo także... służbę zdro-
wia. Członkom klubów HDK w Polsce 
pozostaje tylko satysfakcja moralna, 
skromne posiłki regeneracyjne j raz do 
roku - wspólne spotkanie przy kawie i 
ciasteczku. Oczywiście koszty działa-
nia zakładowego klubu finansuje BLA-
CHOWNIA SA. 800 
litrów krwi 

Prezes Leon Piecuch, ubolewa nad 
postawą przełożonych, którzy nie po-
zwalają swym pracownikom oddawać 
krwi w godzinach pracy. A przecież, gdy 
zdarzy się tradegia, która może dotknąć 
każdego, krew jest niezbędna... 

Kędzierzyński i blachowniański 
klub HDK oddają co roku łącznie ok. 
800 I. krwi. ac 

Niebezpieczna skarpa 
W środku nocy, 10 paździer-

nika, blachowniański autobus 
odwożący pracowników z popołu-
dniowej zmiany uderzył czołowo 

w skarpę. Stało się to w Zimnej 
Wódce, na drodze będącej prawie 
zaciemnionym wąwozem, peł-
nym liści. 

W autobusie znajdowało sie 
10 osób. Dwie z nich po opatrze-
niu w strzeleckim szpitalu wróci-
ły do domów. Kierowca, pozostał 
na obserwacji. 

Sprawę bada policja, prokura-
tura oraz zakładowa służba bhp. 
Wstępnie określono, iż przyczy-
ną wypadku był brak należytej 
ostrożności kierowcy. 

(z) 

Z D A N I E M 
' O O 

nieRUCHawy 
Z ogromną przyjemnością 

przyjąłem fakt wyrażenia zgody 
przez RUCH na kolportowanie 
naszej gazety. Zdaję sobie bowiem 
sprawę z tego, iż jest to firma 
sprawdzona od lat na polskim 
rynku sprzedaży prasy - i zresztą 
nie tylko prasy. Korzystne warun-
ki współpracy, to niewątpliwie 
dodatkowy wabik wzajemnego 
zbliżenia dążeń. My chcemy 
sprzedać i zarobić, a RUCH myśli 
o tym samym. Zatem razem chce-
my jednego i to jest główny po-
wód, który zapewnia wspólne za-
dowolenie. 

Liczy się też szeroka reklama 
nowego tytułu na prasowym ryn-
ku, zdobycie czytelników jest 
ogromnie trudne. Reklamę za-
pewniają kolorowe nalepki, które 
na kioskach informują Tu Jest 
Nasza Gazeta. Chwaliliśmy już 
punkt sprzedaży w Sławięcicach, 
trzeba też pochwalić inne, których 
lista jest dość pokaźna. Jestem 
pewny, że nasze wspólne dążenie 
do popularyzacji JNG, da znako-
mite efekty. 

OPTYMISTA 

Jestem wściekły, że podstawo 
wym kolporterem JNG stał su 
RUCH, który miał stanowić tyfe 
uzupełnienie sprzedaży naszego 
tygodnika. Ta skostniała firma $ 
jest w stanie zapewnić odpowie 
dniej reklamy, choćby z tego p̂  
wodu, że kioskarzom na tym ni* 
zależy, a niektórzy nawet przeko 
nują, żeby nas nie kupować, 1* 
jesteśmy lewicowi (śmiechu 
te), a takich to tylko w smole \W 
tarzać. 

Ruchowska centrala czę$t0 

dostarcza naszą gazetę, a tak* 
inną prasę, dopiero po godzić 
siódmej. Bywa, że brakuje kolon 
wego programu TV, który dajefl* 
do każdego numeru tygodnik 
Zdarza się, że nie ma JNG, cho 
na papierze jest „nadzielona", al 
nie przewieziona w paczce. Są te 

kioskarki, które mają w swou 
pięknych... noskach, lokalny P* 
triotyzm i chęć sprzedania tyg1 

dnika „Jest Nasza Gazeta". HoP 
na ladę to co się kupuje od -
Miejscowa nowość do kąta. Kof 
nąć naszą gazetę w tytuł. 

PESYM& 



Komenda Rejonowa 
ul. Wojska Polskiego 18 83-50-81 

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

Straż Pożarna 998 
Koźle ul. Kraszewskiego 12 82-33-78 
Azoty (osiedle) 81-23-66 

Pogotowia 
Ratunkowe 9 9 9 
ul. Roosevelta4 82-21-09 
Gazowe 992 
ul. Grunwaldzka 67 83-47-31 
Energetyczne ul. Stalmacha 83-42-64 
Wodociągowe 994 
Wodno-kanalizacyjne ul. Grunwaldzka 67 83-22-92 
Pomoc drogowa „TYTAN" i parking strzeżony 24 h 
K-K, ul. K. Jadwigi 10 83-74-53 lub 83-74-41 
Klub AA ul. Kozielska 83-46-93 

83-59-84 
82-15-15 

82-28-82 
83-50-61 
83-32-07 

Informacja PKP, PKS 
Inf. PKP 
inf. PKS 

Szpitale 
mmmm 

Nr 1 ul. Roosevelta 4 
Nr 2 ul. dr. Judyma 4 
Nr 3 ul. Orkana 15 

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

Telekomunikacja 
Zamawianie rozmów 
Reklamacje i odwołania 
Nadawanie telegramów przez tel. 
Biuro Zleceń 
Połączenia z siecią radiotelefoniczną 
Zgłaszanie uszkodzeń aparatów wrzutowych 980 
Interwencyjne Biuro Napraw Telefonów 83-39-14 
Zgłaszanie uszkodzeń teleksów Opole 
Biuro numerów 
Informacja i reklamacja rachunków 
telefonicznych 
Zegarynka 
Horoskop 
Budzenie 

900 
909 
905 
913; 917 
975 

918 
913 

956 
926 
927 
900 

Kultura 
MOK ul. Świerczewskiego 
kino „Chemik" 
„Lech" ul. Wyzwolenia 7 
kino „Lech" 
„Komes" os. Piastów 
Muzeum + Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 

83-40-57; 83-43-33 
83-29-25 
88-64-75 
88-64-75 
83-45-78 
82-25-47 

Biblioteki 
Biblioteka Pedagogiczna ul. Piastowska 20 82-37-97 
Miejska Biblioteka Publiczna Rynek 3 82-37-42 
filia nr 1 ul. Słowackiego 6 83-25-71 
filia nr 5 ul. Świerczewskiego 24 83-24-81 
filia nr 4 ul. Wyzwolenia 7 88-64-75 
filia nr 8 ul. Dembowskiego 83-32-69 
filia nr 12 ul. Świerczewskiego 83-23-41 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. 9 Maja 6 83-32-36 
Administracja osiedla nr 1 ul.Harcerska 9 83-24-26 
Administracja/osiedla „Jedność" 
ul. Konopnickiej 2 82-20-11 
Administracja osiedla 25-lecia 
ul. Harcerska 9 83-55-01 
Administracja osiedla „Piasty" 
ul. Śmiałego 4 83-33-42; 83-21 -31 
Administracja osiedla „Powstańców Śl." 
ul. Królowej Jadwigi 10 83-32-14 
Administracja osiedla „Leśne" ul. Bema 13 83-32-39 

Rady Osiedlowe: 
Koźle Rogi 
Koźle-Zachód 
Stare Miasto 
Kłodnica 
Pogorzelec 
Śródmieście 
Kuźniczki 
Azoty 
Blachownia 
Cisowa 
Miejsce Kłodnickie 
Sławięcice 
Lenartowice 
ADM nr 1 
ADM nr 2 

Urzędy 

Władysław Haczek 
Czesław Halbiniak 
Stefan Marszewski 
Jerzy Wantuła 
Borys Stateczny 83-23-81 
Grzegorz Chudomięt 83-79-64 
Jacek Klimiec 
Jarosław Karski 
Ryszard Masalski 
Genowefa Cetera 
Krystyna Serwon 
Gerard Kurzaj 
Józef Szymaczek 83-85-62 
Mieczysław Tomanek 83-59-32 
Jan Łuczyński 81-70-30 

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

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

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

82-18-81 
82-25-64 

Parafie Rzymsko-Katolickie 
ul. Ligonia 22 
ul. Dr.Judyma 12 
ul. Fredry 34 
ul. Kłodnicka 2 
ul. L. Białego 1 
ul. Staszica 1 
ul. Przyjaźni 69 
ul. Złotnicza 12 
os. Zacisze 

83-58-06 
83-49-02 
83-25-07 
82-39-27 
83-36-95 
83-25-05 
83-43-36 
82-39-36 
81-36-70 

Urzędy Pocztowe 
Nr 1 ul. Łukasiewicza 3 82-24-50 
Nr 3 ul. Pocztowa 82-24-13 
Nr 4 ul. Judyma 83-45-44 
Nr 5 ul. Przodowników Pracy 83-22-53 
Nr 6 ul. Kozielska 83-45-92 
Nr 7 ul. 15 Grudnia 83-46-15 
Nr 8 PI. Wagner 82-24-10 
Nr 9 ul. Sławięcicka 83-46-33 
Nr 10 ul. Piastowska 82-20-06 
Nr 12 os. Piastów 83-33-06 

Opieka Społeczna 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Świerczewskiego 52 83-48-48 
Państwowy Dom Dziecka, ul. Skarbowa 5 82-18-45 

Telefony różne Opole 
AIDS 958,53-83-81 
AA 958,53-83-81 
Monar 53-97-83 
Pogotowie makowe 53-83-81 
Policyjny telefon zaufania 22-33-44 
TRR - Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna 54-48-45 
Poradnia dla rodzin alkoholików 53-88-05 
Punkt pomocy w sytuacjach kryzysowych 53-88-05 

16 PAŹDZIERNIKA 1996 Kulturałki 
K I N O 

Chemik - 14 -17.10, godz. 16.30 Goofy na wakacjach, prod. 
USA, b.o., cena 5,50 (n), 4,50 (u), godz. 18.00 i 20.30 
Dzień niepodległości, prod. USA, od lat 12, cena 6,50. 

18 - 23.10., godz. 17.00 i 21.00 Twister (katastroficzny), 
prod. USA, od lat 12 cena 6,50, godz. 19.00 Quest, przy-
godowy, prod. USA, od lat 12, cena 5,50 

Lech ul. Wyzwolenia 7 (Blachownia) 18.10. godz. 19.00 
Twister (katastroficzny) prod. USA, od lat 12, cena 6,50. 

EKRANOWE ZAPOWIEDZI 

TWISTER - film katastroficzny, którego reżyserem jest Jan 
de Bont. Występują: Helen Hunt, Bill Paxton, Lois 
Smith. Czas trwania 111 minut. 

Pięcioletnia dziewczynka jest świadkiem śmierci 
ojca, który zostaje porwany przez trąbę powietrzną. 
Ćwierć wieku później ta sama osoba pracuje jako me-
teorolog: jeździ po całym obszarze Stanów Zjednoczo-
nych i zbiera informacje o huraganach. 

P R O P O Z Y C J I K U L T U R A Ł E K 

Miejska Biblioteka Publiczna (Koźle - Rynek 3) za-
prasza wszystkich miłośników „Przygód Wojaka 
Szwejka", i nie tylko, na spotkanie z legendą krakow-
skiego dziennikarstwa Leszkiem Mazanem. Początek 
o godzinie 10-tej, 24 października. Wstęp wolny. 

Redaktor Mazan jest doskonale znany czytelnikom 
„Przekroju" - tygodnika z wieloletnią tradycją. Także 
telewidzowie kojarzą go zapewne z serialem o dzielnym 
wojaku, który całkiem niedawno emitowano w TVP. 

Mazan jest ogromnym wielbicielem postaci i przy-
gód Szwejka. Ze swadą i humorem może godzinami opo-
wiadać o tym, już nie tylko książkowym, bohaterze. 
Można żałować, że spotkanie Mazana i Szwejka nie 
dojdzie nigdy do skutku. W restauracji „U Fleka" w Pra-
dze byłoby wtedy czego posłuchać. Choć tak naprawdę 
Szwejk dzięki Mazanowi żyje. 

24.10. godz. 19.00 Hanna Banaszak - sala kina Chemik, 
bilety 12 zł 

28.10. godz. 19.00 Roman Puchowski - blues z cyklu Mi-
strzowie Gitary - kawiarnia Athena 

08.11. godz. 19.00 Stare Dobre Małżeństwo - „Latawce 
pogodnych dni" - promocja nowej płyty, sala kina Che-
mik. Uwaga! Bilety w przedsprzedaży po 8 zł. W dniu 
koncertu po 10 zł. 

25.11. godz. 19.00 Sabor Del Salsa - zespół kubański z 
cyklu „Mistrzowie Gitary" sala koncertowa Domu Kul-
tury „Koźle" ul. Skarbowa 10 PM. 

WYSTAWY 
Wystawa pt. „W niewoli Wehrmachtu" poświęcona jest 

żołnierzom - jeńcom wojennym. Przygotowano ją przy 
współpracy z Muzeum Martyrologii i Walki Jeńców Wo-
jennych w Łambinowicach. Kilkadziesiąt fotogramów 
oraz przedmioty osobiste jeńców, trafiły do biblioteki, 
dzięki uprzejmości dyrektora muzeum dr. Czesława 
Wawrzyniaka. Najczęściej i najliczniej oglądają wy-
stawę uczniowie kędzierzyńskich szkół oraz czytelni-
cy wypożyczający książki. 

Niejako „przy okazji" można obejrzeć w bibliotece wysta-
wę rysunków plastyka Daniłowa, który tworzył pod-
czas pobytu w obozie jenieckim. Ekspozycja ta nosi 
tytuł „Portrety współwięźniów". Wystawę można 
oglądać codziennie w godzinach 11.00 -19.00, do koń-
ca października. ^ ^ 
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Janusz Siedlaczek 

Niech im ziemia 
Wreszcie dopadło i Polaków. 
Mamy swe święto zmarłych zwierzaków. 
W pierwszą niedzielę października, 
tam, gdzie się zwierzak doczekał pomnika 
paliły się świeczki, a pan czy pani 
stali nad grobem zadumani. 
Nad swym Azorkiem czy Filemonem 
myśląc, jak pięknie merdały ogonem. 
Ja czworonoga nigdy nie miałem, 
dzieci by chciały, lecz ja nie chciałem . 
Może z wyjątkiem jakiegoś chomika, 
ale gdy umarł nie było pomnika. 
Zwykły pochówek, gdzieś pod krzakiem 
z leciutkim żalem nad nieborakiem. 
Dziś kupię świeczki za zaskórniaki 
i pozapalam za te „zwierzaki", 
które w pobliżu mnie zawsze były 
i na mych oczach żywot skończyły. 
A więc za takie mszyce czy muchy, 
stonkiy komary i karaluchy. 
Bo prawdę mówiąc nie bez męki 
z mojej zginęły nogi, czy ręki. 
A potem kupię se coś mocnego 
i łyknę za spokój ich... czego? 

FOTO-OKO 

Nie każdy... tak stawia słupek. W tenże można trafić przy ul. Kozielskiej. 

GRUBEGO POMYSŁ... 

NA ZABYTKI 
Siwy odwiedził Grubego z za-

miarem wyciągnięcia go na piwo. 
- Cześć Gruby, mam zamiar 

wyciągnąć cię na piwo - powiedział 
Siwy. 

- Nic z tego. Pracuję - odpowie-
dział Gruby. 

Siwy bardzo się zdziwił. Była 
sobota, dwie godziny do wiadomo-
ści i Gruby zawsze o tej porze dawał 
się namówić na piwo. 

- A co ty właściwie robisz? - za-
interesował się Siwy, bo zauważył 
dziwne rysunki, przypominające 
piórkiem i węglem Zina Wiktora. 

- Biorę udział w konkursie ar-
chitektonicznym „Zagospodarowa-
nie kozielskiego zamku w aspekcie 
uwarunkowań historycznych". 

- Co to jest uwarunkowanie hi-
storyczne? Jak ktoś po pijaku histo-
rie opowiada? - zapytał Siwy. 

- Mniej więcej, nie do końca -
odparł Gruby enigmatycznie. - Co 
jest na zamkowym placu? 

- Jaja, papierosy, chleb, mięcho, 
targowisko znaczy się. Wiem, bo 
Ziuta tam czasami robi za szwagier-
kę - odpowiedział przytomnie Siwy. 

- Ładnie wygląda? - pytał dalej 
Gruby. 

- Ziuta, czy szwagierka? - chciał 
wiedzieć Siwy. 

- Targowisko! - Rzucił wykrzyk-
nikiem Gruby. 

- Tak sobie. Bardzo tak sobie i 
drogo. Kiedyś było taniej, biorąc 
pod uwagę historyczne uwarunko-
wania - nieco nowomową odpowie-
dział Siwy. 

- No. I ja robię projekt, żeby za-
mek porządnie wyglądał. Kto to wi-
dział, centrum starego miasta a tu 
zgniłe liście kapusty, szczury i prze-
kupki. Tak dalej być nie może. Wy-
bierzmy przyszłość! - Gruby zaczął 
mówić cytatami. 

- Chyba przeszłość. Tą histo-
rycznie coś tam... - poprawił Siwy. 

- Nieważne. Mam projekt. Patrz 
Siwy - Gruby rozwinął wielki zwój 

papieru pakowego. - Zamek odna-
wiamy. Plac wybijamy kostką. Budy 
wypieprzamy. Czaisz? - kontrolował 
kolegę Gruby. 

- Czaję - Siwy czaił. 
- No. A potem stawiamy budki 

z kamienia i drewna jak w 1410. 
Równiutko. Ą handlarze obowiąz-
kowo muszą występować w strojach 
epokowych, no średniowiecznych. I 
żadne tam papierochy, stare wiertar-
ki, meble. Produkty historycznie 
rzecz biorąc uwarunkowane: chleb, 
ser w gomółkach, piwo w glinianych 
garnkach, jantar, cynamon i jedwab 
z dalekich podróży sprzedają. A jak 

nie, to wynocha. Strażnicy halabar-
dami przegonią. 

- Jak w filmie „Historia żółtej 
ciżemki"? - zachwycił się Siwy. 

- Jak w filmie - potwierdził Gru-
by. 

- Ty masz głowę Gruby - Siwy 
się zachwycił. - Chyba ci postawię 
piwo - niespodziewanie, nawet dla 
siebie zakończył Siwy. 

- Trzeba było tak od razy mówić 
- powiedział Gruby i otworzył okno. 

Kol. Aborant 

RĘKOCZYNY 
ZIUTKA 

lĄfatusiowe pegwarki 

Moc 
Witom Wos całom witaczkom 

i od razu klaruja, że niy bynda 
rozprawiać o Pitrze M. Piszonc 
„moc", myślą o tyj sile sprawczyj, 
drzymioncyj w dziynnikarskich 
pisokach i gazetowych łamach. 
Osobiście w ta moc za bardzo niy 
wierzą, bo przeciyż już niy jed-
no piórko w życiu żech zniwe-
czył, skrobionc do gazet w tzw. 
słusznych sprawach. Rozmajcie 
to z tom skutecznościom bywa-
ło. Niy powia, niekej udawało sie 
za sprawom moich wypocin co-
sik załatwić, albo przyjamniyj 
wcale niy letko kogoś wskurzyć, 
co tyż miywało swoje dobre stro-
ny. No, ale bywało tyż o wiela 
gorzyj. 

Moc sprawczo równała sie 
sile wypyrskniyntyj z palców cze-
śniowej kostki. Przy okazji je-
szcze człek sie na przykre nara-
żoł uwagi, co to sie sprowadzały 
do ewyntualności utraty roboty. 
A trza wiedzieć, że pora lot na-
zod stracić chlyb wcale niy było 
łatwo. Dopiyro teroz mogom bez 
najmniyszygo problymu kop-
nonć w żić bez możliwości odwo-
łanio. Chyba, że do Pon Bóczka. 

Pewnikiym niyktórzy wró-
żom poczymu jo tak o tyj mocy 
sprawczyj prawia? Otóż ledwie 
sie ta (Jest) Nasza Gazeta ukoza-
ła, a już mie różne miglance i fi-
foki pytały któro z person na wy-
sokich stołkach wyciepować na 
kuroniówka byndziymy? Po 
piyrwsze: grube fisze nigdy niy 
szły na zielono trowka, jyno 
zmiyniały stołki, a raczej wygod-

ne fotele. Po drugie: poczym nasze am-
bicyje majom być takie niskie i siyn-
gać poziom ryczki, czyli takiygo stoł-
ka, co to bajtle na nim siodajom, albo 
starzyki styrane kostury przy oglonda-
niu telewizora skłodajom? 

Jak mi takie pytanie zadoł dzie-
sionty dociekliwy gupielok, zmiarko-
wał żech, że chodzi o trocha wiyncyj. 
Okozało sie, żech sie niy oszydził. Niy 
zdzierżył i wypolił: - Jako mocie orien-
tacjo polityczno? Tu gizda bolało! 
Toch pedzioł pieronowi, że naszo 
orientacjo namierzono jest na zdrowy 
rozum i dozgonno przyjaźń z India-
nerami i Zulusami, czyli tymi, co to 
sagaci z dzidom piyrwyj lotali, a teroz 
gnymbiyni som przez europejsko cy-
wilizacjo. Wtedy tyn mamlas wyłożył 
mi prowda: - Przez to (Jest) Nasza 
Gazeta niy jest ciekawo. Za przykład 
do naśladowanio doł mi taki dziynnik, 
we którym ciyngiym piszom o krowie 
„Krasuli" o dwóch łebach, chopie co 
pogryź psa, babie z brodom, kontra-
bandzie co gorzoła przemycała w 
pampersach i potom niy wiedziała jak 
te procynty nazod wycisnonć... 

Ta gazeta zapodała tyż o sportow-
cach, co przyjechali do Kędzierzyna-
Koźla za miyszek ceskich w „Mosto-
stalu" pacharzyna przez nec przecie-
pować. Stoło w niyj tak: „Wszyscy 
trzej przybyli do niewielkiego miasta 
na Opolszczyźnie, bo tam zapropono-
wano im większe pieniądze niż gdzie 
indziej". 

To, że nos obrażono - zdzierżą, bo 
przy okazji napisali gdzie leży moc. Co 
było do udowodniynio! 

Tóż pyrsk ludkowie. 
Wasz Waluś 

D o p o w i a t u 
Gdy mieszkałem w Blachow-

ni Śląskiej miałem blisko do miej-
scowej władzy. Podobnie mieli 
ludkowie ze Sławięcic i obszaru 
tej gminy. Kłodnica też nie miała 
powodów do narzekań, a co do-
piero Kędzierzyn i Koźle. Urodzi-
ła się na całe nieszczęście opol-

ska BielskorBiała, a może nawet je-
szcze coś gorszego. 

Teraz dopiero zaczęły się jaja po-
spolite, ale za to miasto swoje widzie-
liśmy ogromne. Do kupy pozszywały 
je nitki czerwonej komunikacji. Wy-
jazd „do powiatu" stał się całą wy-
prawą, choć to już ponoć było JEDNO. 

Sztucznego kaszalota mamy do 
dziś. Sas 
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Jedynka z zachowania 
Sławięcice. Młodzież (głównie 
płci męskiej) wracająca popołu-
dniami gromadnie ze szkół w Sła-
więcicach z demonstracyjną igno-
rancją i nonszalancją zaśmieca 
autobusy. 

Uwagi pasażerów nie robią 
żadnego wrażenia na młodzia-
nach. Podobnie jak ludzie starsi i 
kobiety, którym wedle zasad do-
brego wychowania należałoby 
ustąpić miejsca. Widać młodzień-
cy wychodzą z założenia - kto 
pierwszy, ten lepszy. 

A.C. 

Prymat Patrycji 
Kędzierzyn. Od przyszłego 
roku wszystko ma być zorganizo-
wane profesjonalnie - zapewnia 
Andrzej Bandurowski, właści-
ciel kortów tenisowych im. Darka 
Bandurowskiego, w os. Piastów. 

Wokół pięciu kortów znajdą 
się lokale gastronomiczne i rekre-
acyjne. Obecnie powstaje widow-
nia, a w planach jest budowa par-
kingu, hotelu, restauracji, sauny, 
sali gimnastycznej, fitness clubu, 
salonu kosmetycznego. Cały teren 
zostanie obsadzony zielenią. 

RSM „Chemik" chce udostęp-
nić jeszcze dwa korty przy ul. 
Harcerskiej. 

Frekwencja zależna jest od 
pogody. Sprzęt tenisowy można 
wypożyczyć za drobną opłatą. 

Warto przypomnieć, że córka 
właściciela Patrycja Bandurow-
ska w kategorii od 14 i 16 lat, za-
jęła pierwsze miejsce w Polsce. 
Mimo kontuzji i trzech operacji 
wywalczyła 120 pozycję, w kate-
gorii do 18 lat, w turnieju ITF. 

Życzymy dalszych sukcesów 
całej rodzinie, a miłośnikom teni-
sowych zmagań, wspaniałych 
emocji. 

RN 

Suchą nóżką 
Blachownia. Szybko i sprawnie 
uporano się z chodnikiem prowa-
dzącym od centrum osiedla do SP 
10. Ścieżka prezentuje się przy-
zwoicie, a dzieci przestały grzę-
znąć w jesiennym błocku. Do-
chodzą do szkoły w suchych 
butach. 

W ich imieniu serdeczne dzię-
ki człowiekowi, który ten chodnik 
wydeptał, czyli Ryszardowi Ma-
salskiemu oraz władzom miasta, 
które w końcu znalazły środki na 
sfinalizowanie zadania. 

(z) 

Płatne parkingi 
w mieście 

K-K. Od kilku tygodni w wielu 
punktach naszego miasta funkcjo-
nują płatne parkingi dla samo-
chodów osobowych. Stosowne ta-
blice umieszczone zostały w 
Kędzierzynie, między innymi 
koło Domu Kultury „Chemik", 
hali sportowej, przy ulicach Ma-
tejki, Grunwaldzkiej i Głowackie-
go. Natomiast w Koźlu wytypo-
wano aż 13 miejsc do płatnego 
parkowania samochodów. Zloka-
lizowane zostały głównie w oko-
licach Rynku. 

Można też wykupić sobie mie-
sięczny abonament. Z obowiązku 
wnoszenia opłat zwolnieni są in-
walidzi posiadający oznakowane 
pojazdy i legitymujący się właści-
wymi dokumentami. 

BOR 
• • 

Opłaty bez sensu. Zdecydo-
wana większość osób, na czele z 
prezydentem twierdzi, że obecne 
rozwiązanie opłat za parkowanie 
samochodów w centrum miasta 
jest bezsensowne. Zarząd Miasta 
zobowiązał Miejski Zarząd Dróg, 
w którego gestii leży ta sprawa, do 
przygotowania nowego projektu. 
Być może niedługo ta tragi-ko-
medyjka zostanie zakończona. 
Wszak miasto więcej chyba traci 
niż zyskuje. 

Zwłaszcza w oczach kierow-
ców. 

A.C. 

Kultura reanimowana 
Kłodeica. W Osiedlowym Domu 
Kultury nastąpiła 6 bm. uroczysta 
inauguracja działalności kultural-
nej. Dzięki ofiarności mieszkań-
ców i wysiłkom Rady Osiedla, 
Straży Pożarnej, po kilku latach 
remontu okazały budynek stoją-
cy niemalże w centrum Kłodnicy 
znów będzie tętnić życiem. 

Na pierwszej - oficjalnej - im-
prezie wystąpiły dzieci z SP 15, 
chór Koła „Mniejszości Niemiec-
kiej" i kapela „Koksiarze". Sekre-
tarz Gminy Jerzy Waastoła po-
dziękował rolnikom za włożony 
wysiłek. Po części artystycznej 
oddano się tanecznym pląsom. 

Wywalił na drogę 
Lenartowice. Pewnego dnia na 
ulicę Połanieckich zajechał trak-
tor pełen gruzu i kawałków asfal-
tu. Nie wiadomo skąd ani z czyje-
go polecenia. To co przywiózł 

Może kiedyś ulica Połaniec-
kich doczeka się „prawdziwego 
asfaltu? 

RN 

Ciemno 
Kędzierzyn. W niedzielę 13.10 
w godzinach wieczornych dwo 
rzec PKP tonął w ciemnościach, 
twierdzi czytelnik JNG. Czyżby 
dała o sobie znać feralna trzyna 
stka? 

/ZETA/ 

Forma w wodzie 
K-K. Reprezentacja w ratow-
nictwie wodnym rozpoczęła przy 
gotowania do nowego sezonu. 
Miejscem treningów jest kryta 
pływalnia. Inauguracja zawodów 
Polski Południowej odbędzie się w 
listopadzie, w Łodzi. Szef szkole 
nia kędzierzyńskich ratowników 
Stanisław Wolkiewicz zadowo-
lony jest z naboru młodzieży. 

Dla zainteresowanych - tre-
ningi odbywają się w poniedzial 
ki i środy o godz. 20.00 i w nie 
dzielę o godz. 13.00. 

90 

WESPRZYJ 
POGOTOWIE 

K-K. Dział Pomocy Doraźni 
czyli kędzierzyńsko-kozielsk^0 

Pogotowie oczekuje wsparcia i-
nansowego. Kwoty dowolne) 
wielkości można wpłacać na 
Bank Zachodni Wrocław, I Od-
dział w K-K konto nr 385253' 
-752-138-1180 (zakupy 
stycyjne powyżej 2.000 zł) ora* 
nr 38 5 2 53-752-138-1240 
kupy drobne, sprzęt, odzież1 

Jeśli cię stać 
- wesprzyj pogotowie! 

BLACHOWNIA 
CISOWA 

KĘDZIERZYN 
KŁODNICA 

KOŹLE 
LENARTOWICE 

Miejsce KtODNICKIE 
ROGI 

SŁAWIĘCICE 

wywalił na środek drogi i spokoj-
nie odjechał. Sterta leżała nie roz-
plantowana przez kilka dni. w 
końcu mieszkańcy rozgarnęli ją w 
miejscach, w których dotychczas 
po każdym deszczu zbierała się 
woda. 

Do pełni szczęścia przydałoby 
się jeszcze przejechać po „nowej 
drodze" walcem. 

Zamiast iść na spotkanie gość 
wsiadł do samochodu i odjechał 
do Opola. Z zakulisowych in-
formacji dowiedzieliśmy się, iż 
przedstawiciel kuratorium zapo-
mniał także przywieźć nagrody 
kuratora dla dyrektora szkoły. 

Ciekawe kto pokryje koszty 
przejazdu samochodem i delega-
cji pana dyrektora z kuratorium? 

TAW 

Po czterech bezskutecznych 
przetargach znaleziono chętnego 
do pobierania opłat za parkowa-
nie. Rada Miejska zatwierdziła 
cennik. 

Za pozostawienie samochodu 
na parkingu na pół godziny trze-
ba zapłacić 10 gr. Parkowanie do 
1 godz. kosztuje 30 gr. Powyżej 
tego czasu za każdą następną go-
dzinę pobierana jest opłata 30 gr. 
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Pogorzelec. Wieczorem 13 paź-
dziernika po ostatniej niedzielnej 
mszy św. w kościele pod wezwa-
niem Błogosławionego Eugeniu-
sza de Mazenod na Pogorzelcu, 
ojciec superior Antoni WALISKO 
upoważniony przez Ks, Biskupa 
Ordynariusz Alfonsa Nosola, do-
konał poświęcenia czterech dzwo-
nów. Po tej uroczystości odbyła się 
procesja różańcowa z figurą Mat-

ki Boskiej Fatimskiej. W czasie 
procesji licznie zebrani wierni 
odmawiali cząstki różańca. 

15 paździęrnika nowo poświę-
cone dzwony zawisły nad kędzie-
rzyńską świątynią i głosić będą 
chwałę Pana. 

O tym doniosłym wydarzeniu 
dla Parafii z Pogorzelca napisze-
my za tydzień. 

Tekst i zdj: BR 

dźwięk (wcześniej obraz), a pod-
czas wakacyjnej przerwy w roku 
przyszłym zaplanowano wymia-
nę foteli. Miejsc będzie mniej (z 
450 na 327), ale za to o wiele wy-
godniejszych. Będzie też bez-
pieczniej w razie (odpukać) po-
żaru. 

PM 
•> •> 

Czasy dawnej prosperity kina 
Hel mogą być przywrócone. Pro-
wadzone są już rozmowy z wła-
ścicielem budynku - Okręgowym 
Przedsiębiorstwem Rozpowszech-
niania Filmów Silesia z Katowic -
mające na celu szukanie takiej 
formy prawnej, która pozwoliłaby 
na bezpłatne użytkowanie obiek-
tu przez miasto. 

Jeżeli rozmowy z Silesią się 
powiodą, to oprócz kina w budyn-
ku znajdzie się miejsce dla cukier-
ni, kawiarni, galerii sztuki. 

A.C. 

Świętowali 
Azoty. Z okazji święta komisji 
Edukacji Narodowej w Zespole 
Szkół Technicznych spotkali się 
nauczyciele i instruktorzy z obu 
połączonych na wiosnę szkół. 
Rozmawiano o przyszłości szkol-
nictwa zawodowego. Dyrektor 
szkoły Jan Neumann najbardziej 
wyróżniającym się nauczycielom 
wręczył nagrody pieniężne. Było 
to uhonorowanie za włożony 
wkład pracy przy przeprowadzce. 

Na spotkanie przybył także 
Dyrektor Kuratorium Oświaty ds. 
szkolnictwa zawodowego M. Ha-
łoń. Zabrani w świetlicy nauczy-
ciele nie dostąpili jednak zaszczy-
tu spotkania z p. Hałoniem. 

Gala CPN 
Kędzierzyn. Centrala Produk-
tów Naftowych CPN SA i Bank 
Współpracy Regionalnej SA, od-
działy K-K, otwierają nowe pod-
woje. Stanie się to 17 październi-
ka o godz. 15. 

Swój udział w uroczystości 
zapowiedział dyrektor generalny 
CPN - Jerzy Małyska, który swą 
karierę zawodową rozpoczynał w 
naszym mieście. 

W pięknym obiekcie przy ul. 
Wojska Polskiego 2, prócz banku 
i CPN zjanduje się także eleganc-
ki salon sprzedaży samochodów 
FIAT. 

To już Europa! 
(z) 

Hel i Koźle!? 
Koźle. Niekoniecznie najstarsi 
mieszkańcy naszego grodu pa-
miętają zapewne, że chodziło się 
kiedyś aż do sześciu kin. 

Przypomnijmy: Azoty, Ma-
rzanna, Mozaika, Hel, Lech i Che-
mik. Na pełnoprawnych zasadach 
funkcjonuje dziś tylko Chemik 
przy Miejskim Ośrodku Kultury. 
Lech w Blachowni od czasu do 
czasu powtarza niektóre tytuły, 
dzięki uprzejmości MOK-u. Moza-
ika straszy pustką. Marzanna 
zmieniła się w pawilon handlowy. 
Hel - obraz nędzy i rozpaczy. 

Według wstępnych oszaco-
wań na remont tego ostatniego 
trzeba wyłożyć ponad 3 mld sta-
rych złotych. Ponadto wchodzi w 
grę jedynie dzierżawa np. przez 
Gminę. Kiedy to nastąpi? Wszyst-
ko w rękach rajców... 

Tymczasem w jedynym miej-
skim kinie pojawił się lepszy 



NASZA GAZETA 

Definiowanie problemów • Szukanie wyjścia 

Osobiście z nami 
O swojej pracy i związkach osobistych z Kędzierzynem - Koź-

lem opowiada Eugenia Zawadzka, wicedyrektor Wydziału Ochro-
ny Środowiska opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
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- Czy stara zanieczyszczenia 
środowiska w rejonie Kędzie-
rzyna - Koźla zmienił się w 
ostatnich latach, a jeśli tak, to 
na lepsze, czy na gorsze? 

- Oceniam, że w porównaniu 
do lat 70-tych stan środowiska 
uległ zdecydowanej poprawie. 
Wynika to, ze zmniejszenia glo-
balnej wielkości emisji, zanieczy-
szczeń powietrza i wód powierz-
chniowych wykazywanych w 
sprawozdaniach z tego rejonu. 
Nadal jednak Kędzierzyn - Koźle 
i Zdzieszowice, to dwa najbardziej 
obciążone zanieczyszczeniami 
miasta w województwie. 

- Jak nakłada się współpra-
ca Wydziału Ochrony Środowis-
ka opolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, ze skoncentrowany-
mi w tej okolicy zakładami 
przemysłowymi? 

- Współpraca ta jest właściwa, 
nie zdarzają się między nami 
żadne ostre konflikty. Wspólnie 
definiujemy problemy i razem 
szukamy metod ich rozwiązania. 
Negocjujemy także realny czas w 
jakim to się stanie. W naszym 
województwie realizujemy „Pro-
gram ochrony środowiska do roku 
2010", który zakłada osiągnięcie 
do tego czasu w rejonie Kędzierzy-

na - Koźla stanu zanieczyszczenia 
powietrza zgodnego z normami 
obowiązującymi w kraju. Dziś te 
normy jeszcze w niektórych 
wskaźnikach są przekraczane, ale 
do roku 2010 mają być absolutnie 
osiągnięte, a być może stanie się 
to nawet wcześniej. Wiele zależy 
tutaj od realizacji programów 
ochrony środowiska w Zakładach 
Azotowych „Kędzierzyn", Elek-
trowni Blachownia, Zakładach 
Koksowniczych w Zdzieszowi-
cach i Zakładach Chemicznych 
BLACHOWNIA, które to firmy 
mają największy wpływ na stan 
środowiska w regionie. 

- Na czym polega pani 
współpraca z ZAK? 

- Nasze kontakty są już wie-
loletnie. Współpracujemy na róż-
nych szczeblach: zarówno z Za-
rządem, jak i bezpośrednio z 
panią Anną Gołąb, kierownikiem 
Działu Ochrony Środowiska, z 
którą szereg problemów rozwią-
zujemy na bieżąco. Na przykład 
bardzo ważną obecnie sprawą nad 
którą wspólnie pracujemy jest mo-
dernizacja mechaniczno - biolo-
gicznej oczyszczalni ścieków. Po 
modernizacji, oczyszczalnia bę-
dzie usuwała ze ścieków związki 
azotu. Myślę, że zakład poradzi 

mat to modernizacja elektrocie-
płowni: albo zakład podejmie de-
cyzję o budowie instalacji do od-
siarczania spalin, albo przejdzie 
na opalanie elektorciepłowni ga-
zem lub innym paliwem o mniej-
szym stopniu zanieczyszczenia 
niż węgiel. 

- Przez kilka lat mieszkała 
pani w Kędzierzynie - Koźlu, a 
każdy kto tu mieszka, albo pra-
cuje w „Azotach", albo ma w ro-
dzinie pracownika „Azotów". 
Jakie są pani prywatne związ-
ki z „Azotami"? 

Fot. Bogusław Rogowski 

sobie z tym problemem w ciągu 4 
najbliższych lat. Inny ważny te-

- Przez wiele lat w ZAK pra-
cował mój mąż, ale obecnie jest 

już na emeryturze i teraz mam z 
„Azotami" tylko związki służbo-
we, zwłaszcza, że przeprowadzi-
liśmy się do Opola. Kiedy jeszcze 
mąż pracował, korzystaliśmy co 
roku z możliwości wypoczynku w 
zakładowym ośrodku wypoczyn-
kowym w Ustce. Być może dzięki 
tej wakacyjnej profilaktyce nasza 
córka nie chorowała mimo, iż 
mieszkaliśmy w bardzo zanieczy-
szczonej okolicy. 

- W jaki sposób zostaje się 
dyrektorem Wydziału Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Woje-
wódzkim? 

- Kiedy ja studiowałam nie 
było studiów przygotowujących 
do tej pracy. Ze względu na cha-
rakter spraw załatwianych przez 
Wydział Ochrony Środowiska 
trzeba mieć wszechstronną wie-
dzę. Podlegają nam zasoby natu-
ralne, więc trzeba by być geo-
logiem albo hydrogeologiem, 
nadzorujemy zakłady przemysło-
we toteż przydałaby się wiedza 
chemika znającego się na inżynie-
rii procesowej, albo przyrodnika 
potrafiącego oceniać oddziaływa-
nie przemysłu na środowisko. 
Trzeba być także trochę biologiem 
i leśnikiem. Myślę, że bardzo wie-
le dały mi moje doświadczenia z 
okresu pracy w Urzędzie Miasta 
w Kędzierzynie-Koźlu. Poprzez 
wieloletni kontakt z takimi zakła-
dami jak ZAK, nabywa się wiedzy 
i doświadczenia zarówno w iden-
tyfikowaniu problemów, jak i w 
sposobach ich rozwiązywania, 
biorąc pod uwagę możliwości 
techniczne i ekonomiczne. Oczy-
wiście będąc dyrektorem wy-
działu można i należy korzystać 
z pomocy zatrudnionych tu spe-
cjalistów z różnych dziedzin. 

Rozmawiał BolesławBEZEG 

Północ - Południe 

„To wstyd, aby załoga z Pół-
nocy przegrała z Południem" 
- dało się słyszeć wśród ekip re-

prezentujących polskie wybrzeże 
w Mistrzostwach Polski Wielobo-
ju Morskiego, odbywających się we 
wrześniu w Kołobrzegu. Taka jest 
prawda! Od dwóch lat załoga Ze-
społu Szkół Żeglugi Śródlądowej 
jest niepokonana w ogólnopolskich 
zawodach szkół resortu Minister-
stwa Transportu i Gospodarki 
Morskiej w tej dyscyplinie. 

Tradycja zawodów jest długa, 
lecz aktualna ich formuła określo-
na została przed pięcioma laty. 
Ustalono dyscypliny, w których 
rywalizują ze sobą reprezentacje 

sześciu szkół, trzech śródlądowych 
- Wrocław, Nakło, Koźle i trzech 
morskich - Świnoujście, Darłowo, 
Kołobrzeg. Są to: regaty pod żagla-
mi, regaty wioślarskie na morzu i 
na rzece (bądź w porcie), czyli tzw. 
dyscypliny główne odbywające się 
w klasie DZ (łodzie 11-sto osobo-
we) oraz dyscypliny techniczne -
śrubkowanie, wchodzenie po linie 

pionowej, rzut do celu rzutką i 
przeciąganie liny. 
Wielobój Morski, to zbiór kon-

kurencji ściśle związanych z pły-
waniem. Reprezentacje złożone są 
z jedenastu osób. Wszechstronnie 
przygotowanych do starty w każ-
dej dyscyplinie. 

kundową przewagę, co stanowi 
ogromną różnitę. W dyscypli-
nach technicznych, od czterech 
lat, najlepsi jesteśmy w śrubko-
waniu. Nie ma też dla nas rywa-
li we wchodzeniu po linie. Pły-
wanie na żaglach, to już inna 
sprawa, to jest po prostu sztuka. 

kadry. Nie ma więc obaw, że w 
momencie ukończenia przez nich 
nauki drużyna przestanie istnieć. 
Na ich miejsce przychodzą następ-
ni. 

Yacht Klub Szkwał, to ośrodek 
gdzie szlifowane są umiejętności 
zarówno teoretyczne, jak i prak-

BITWY MORSKIE 

kowego zaangażowania, rywaliza-
cji, ambicji i przede wszystkim 
odpowiedniej atmosfery w zespo-
le. Wielobój Morski, to dyscyplina 
wybitnie zespołowa, w której nie 
może być punktów słabych. Każ-
dy z zawodników pracuje dla sie-
bie, ale jednocześnie na rzecz 
całej drużyny. W tym roku w przy-
padku reprezentacji ZSŻŚ z K-K, 
udało się to w sposób wybitny. 

W skład „złotej czternastki" 
wchodzą: Adam Cebo - sternik, 
Krzysztof Malinowski, Jan Soł-
tys, Andrzej Wasiak, Michał 
Łuków, Andrzej Janota, Łukasz 
Ziara, Bartłomiej Zub, Grzegorz 
Herbin, Sebastian Chmielewski, 
Marcin Granat, Grzegorz Ferae-
zy, Damian Liszewski, Piotr Fer-
nezy. 

W zajęciach Yacht Klubu Szkwał 
mogą uczestniczyć wszyscy zaintereso-
wani żeglarstwem. Chociaż klub wła- ł 

ściwie jest przeznaczony do szkolenia 
uczniów ZSŻŚ, to jednak otwarty jest 
dla każdego z zewnątrz. Można przyjść 
i włączyć się aktywnie do zajęć, od po-
niedziałku do czwartku w godz. 15-18. 

W tym roku wiał bardzo słaby 
wiatr, około 0,5 w skali Beaufor-
ta. Dystans 7 km, w takich wa-
runkach (jedno okrążenie) trwa-
ło trzy i pół godziny. Zajęliśmy 
ostatecznie drugą lokatę, prze-
grywając tylko o 2 sek., co sta-
nowi dosłownie długość łodzi. 

Drużyna z ZSŻŚ w K-K przy-
wiozła w tym roku z mistrzostw, 
aż pięć pucharów. Uczestniczyli w 
zawodach po raz czwarty, dwu-
krotnie zdobywając drugie miej-
sce. Od dwóch lat nie oddają pal-
my pierwszeństwa. Z roku na rok 
poziom stale się podnosi i kto wie, 
czy w przyszłości uda się po-
wtórzyć takie sukcesy, gdy do 
współzawodnictwa włączą się eki-
py także z zagranicy. Aktualnie 
prowadzone są rozmowy mające 
na celu urozmaicenie zawodów. 

W skład drużyny wchodzą 
uczniowie nie tylko tzw. pionu 
żeglugowego. Osiągnięcia i sukce-
sy powodują, że zainteresowania 
przechodzą również na uczniów z 
klas o innych specjalnościach. Jak 
powtarzają opiekunowie - wyse-
lekcjonowana czternastoosobowa 
ekipa uczestnicząca w mistrzo-
stwach, to tylko część szerokiej 

tyczne, młodych żeglarzy. To tutaj 
uczą się wiosłować na Odrze, swo-
im miejscowym akwenie. W cza-
sie wakacji organizowane jest dzie-
sięciodniowe zgrupowanie w Stacji 
Ratownictwa Wodnego w Okarto-
wie, na Mazurach. We wrześniu 
odbywają Się codzienne treningi 
przygotowujące do mistrzostw, a 
potem już tylko wyjazd po... miej-
my nadzieję kolejne trofeum. 

Tak w skrócie, wygląda cykl 
przygotowań, ale to nie wszystko. 
Nie osiągnie się sukcesu bez dodat-

Tekst i zdjęcia: 
Adam Oronowicz 

- „Ważne jest aby drużyna 
była możliwie jak najlepiej „wy-
pośrodkowana", żeby zawodnicy 
byli wystarczająco silni do wio-

słowania i jednocześnie na tyle 
mało ważyli, by szybko wspinać 
się po linie" - mówią opiekunowie 
„złotej czternastki" pkt. Janusz 
iurczyga i mgr Grzegorz Cebula. 
Naszą koronną dyscypliną jest 
wiosłowanie na długim dystan-
sie - jesteśmy wytrzymali. Poka-
zujemy wtedy klasę. Na odcinku 
3 km osiągnęliśmy aż 16-to se-

JEST 
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dokończenie ze str.l 

Legogród zbudowany 
rozporządzeniem 

Lekarz medycyny: - Podsta-
wowa sprawa jaką należy podkre-
ślić, to dostęp do służby zdrowia. 
Połączenie K-K nie wpłynęło w 
sposób negatywny na zasięg do-
stępności do placówek, przycho-
dni, szpitali i pomocy doraźnej. 
Kiedyś np. pogotowie ratunkowe 
miało swoją siedzibę w Kędzierzy-
nie. Aktualnie jest w Koźlu. Nie 
zmieniło to jednak skuteczności 
działania. Wydaje mi się mimo 
wszystko, że przed połączeniem 
każda z miejscowości jakoś bar-
dziej dbała o siebie. Mówi się np. 
że w K-K jest kino, ale jeżeli mie-
szka się w Koźlu, to jest do niego 
bardzo daleko. Na pewno istnieją 
pozytywne i negatywne strony 
połączenia. Jedno jest pewne -
pochodzimy z największego mia-
sta w województwie opolskim. 

Studentka inżynierii środo-
wiskowej: - Zawsze chciałam 
mieszkać w dużym mieście. Dla 
mnie K-K jest ciągle za małe. Cho-
ciaż obszarowo rozległe, zacho-
wało cechy i wrażenie wielkiej 
wioski. Najbardziej przeszkadza 
odległość, ok. 7 km pomiędzy Kę-
dzierzynem, a Koźlem. Przyznać 
się muszę, nie wiedziałam, że 
mamy aż dziewięć dzielnic. W ta-
kich częściach miasta jak np. Sła-
więcice czy Blachownia, bywam 
przeciętnie raz w roku. A jeżeli 
chodzi o Cisową, Rogi, czy Miej-
sce Kłod., to lepiej nie mówić. 

Rencistka: - Co mi dało połą-
czenie? Chyba nic, a jeżeli już to 
niewiele. Kiedyś Koźle było mia-
stem powiatowym, można było się 
z tego cieszyć. Potem status miej-
ski został zmieniony. Każdy pyta-
jąc gdzie mieszkam, dziwi się, co 
to za twór o dwuczłonowej nazwie 
i dlaczego tak się stało. Trudno mi 

wtedy znaleźć odpowiedź. Urzę-
dy były na miejscu, teraz są poro-
zrzucane. 

Bezrobotny: - Jestem za mło-
dy aby pamiętać czasy, kiedy Kę-
dzierzyn i Koźle stanowiły odręb-
ne miasta. Wychowałem się już w 
atmosferze „wielkomiejskiej". Dla 
mnie w aktualnej sytuacji kłopo-
tem może być to, że dosyć często 
muszę zgłaszać się w RUP - (Re-
jonowy Urząd Pracy). Te dojazdy 
trochę dają „po kieszeni". 

Bolesław Marszewski, za-
stępca przewodniczącego Rady 
Miasta: - Patrząc z perspektywy 
tych dwudziestu lat stwierdzić 
można, że decyzja nie była traf-
na. Ale sprawa jest już jedno-
znacznie przesądzona i nie ma do 
czego wracać. Połączenie spowo-
dowało wiele utrudnień, ot choć-
by komunikacyjnyne, czy związa-
ne ze służbą zdrowia. Do dzisiaj 
widać w mieście podział. Zauwa-
ża się go także w pracach Rady 
Miasta. Lokalny patriotyzm często 
przesłania szersze spojrzenie na 
problem. A przecież wszystkie 
osiedla powinny być jednakowo 
traktowane. Po stronie plusów jest 
duży potencjał terenowy. K-K pod 
względem obszaru jest większe od 
Opola. Ma więc perspektywy roz-
woju. Na razie budownictwo leży, 
ale przecież wiecznie tak nie bę-
dzie. 

Adam Oronowicz 

Od redakcji: Nie będziemy 
próbowali podsumowywać tej 
skromnej sondy. Zapewne inni 
mieszkańcy mogliby niebywale 
rozszerzyć spostrzeżenia, które 
zanotował nasz reporter. Jedno 
jest pewne - poskładane miasto, 
rozłożony problem. 

Rozwijamy się 
Nie będę ukrywał, że cieszy nas niezmiernie, iż ku-

pujecie tygodnik. Nikł się co prawda nie zabija w ko-
lejkach, ale przecież nie o to nam chodzi. Myślę, że 
zwolna nabierzecie do nas zaufania. Chcemy Was prze-
konać, że nie pojawiliśmy się na chwilę, aby wkrótce 
zwinąć żagle. Gazeta zamierza trafić do Waszych do-
mów i zostać na stale. 

Niecierpliwie wsłuchujemy się we wszelkie sygna-
ły, co do zawartości gazety, jej szaty graficznej, ocze-
kiwań, ba chłoniemy konkretne tematy. Nie zawsze 
przecież uda nam się dotrzeć do czegoś, co doskonale 
widzą nasi Czytelnicy. Niezmiennie jesteśmy do Wa-
szej dyspozycji. Piszcie, telefonujcie, zaczepiajcie nas 
na imprezach, aby przekazać swoje uwagi oraz dobre 
rady. 

Na razie, jak zapewne Państwo zauważyliście, już 
w trzecim numerze tygodnika zwiększyliśmy jego ob-
jętość o cztery strony. Później dołożyliśmy jeszcze ko-
lor niebieski też na czterech dodatkowych stronach. 
Mamy w zanadrzu jeszcze inne pomysły. 

Sądzę, że nie macie Państwo wątpliwości... Rozwi-
J a y ^ A. Szopiński - Wisłay 

Kto za?! 
Na zeszłotygodniowym po-

siedzeniu Komisji Rewizyjnej w 
sprawie ewentualnego odwoła-
nia prezydenta miasta ustalono, 
że poszczególne zespoły porów-
nają swoje dokumenty z przepro-
wadzonych kontroli z danymi, 
przedłożonymi przez prezyden-
ta. Każdy z członków komisji 
miał do 15.10. zadeklarować się, 
czy potwierdza, bądź zmienia 
swoje stanowisko. Przypomnij-
my, że 6 osób z komisji zajmują-
cej się tą kwestią było za odwoła-
niem prezydenta Borzyma. 

W czasie obrad złożono tak-
że wniosek o powołanie eksper-
ta do spraw drogownictwa. Ma 
on sprawdzić zarzuty związane 
z przedłużającym się remontem 
ul. Krasińskiego w Koźlu. Zda-
niem komisji, nie wiadomo 
gdzie podziało się 74 tys. zł. 
przeznaczonych na zakup mate-
riałów do remontu. Do sprawy 
powrócimy. 

AC 
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Prezydent miasta Mirosław 
Borzym: - Kwestie będące 
przedmiotem negocjacji ze stro-
ny Zarządu Miasta, które prowa-
dziłem ja, radni Bohdan Cieślik 
i Janusz Jaworski, w ogóle nie 
miały wpływu na uruchomienie 
wcześniejszego, czy późniejsze-
go dopływu ciepła do mieszkań. 
WPEC realizuje ze swoich środ-
ków zadanie związane z elimi-
nacją źródeł niskich emisji w 
Koźlu. Zarząd jest-współinwe-
storem. Porozumienie na które 
powołuje się RSM „Chemik" do-
tyczy tej części miasta, która 
praktycznie nie jest administro-
wana przez spółdzielnię (teren 
od Urzędu Miasta do kozielskie-
go rynku). Natomiast kwestie 
podnoszone przez Radę Nad-
zorczą spółdzielni - fakt niedo-

grzania mieszkań osiedla przy ul. 
Archimedesa, Stolarskiej, Pia-
stowskiej, Niemcewicza - były za-
łatwione z WPEC-em już w tam-
tym roku". 

Prezydent również wyraził 
„szalone zdziwienie" uchwałą 
Rady Nadzorczej skierowaną do 
Rady Miasta. 

Janusz Kmieciak: - W tej 
chwili ogrzewanie jest już prowi-
zorycznie zrobione, ale na pew-
no przez kilka dni znów będzie 
zimno, z powodu przełączania 
sieci na te urządzenia, które mają 
pracować docelowo. Poczekamy 
na pisemne oświadczenie prezy-
denta, lecz zaznaczam, że chce-
my doprowadzić do ustalenia 
winnych, konkretnych osób. 

Kolejnym powodem przedłu-
żających się prac, są przeszkody, 

na jakie natrafiają przy wyko-
pach pracownicy katowickiej 
firmy realizującej zadanie. Na 
terenie Telekomunikacji Pol-
skiej sieć kabli telefonicznych 
uniemożliwiła sprawne prowa-
dzenie robót. To są tzw. nie-
przewidziane okoliczności. 
Jak przewiduje WPEC ciepło 
powinno być już od wtorku 
(08.10) we wszystkich dotych-
czas nieogrzewanych lokalach, 
z wyjątkiem budynku sądu i 
policji. Przy ul. Anny lokatorzy 
pomarzną do końca paździer-
nika. 

Prawdopodobnie dopiero 
na wiosnę miasto zostanie do-
prowadzone do porządku , 
gdyż zimowa aura nie sprzyja 
brukowaniu ulic. 

Aneta Ciompa 
GRAFIKI FUŁAWKI 

Z N A N E 
I NIEZNANE 

Grzegorz Fuławka urodził się 
w 1949 r. w Prudniku. Od 1986 r. 
prowadzi profesjonalną działal-
ność twórczą. Jego obrazy znaj-
dują się u prywatnych kolekcjo- . 
nerów w wielu krajach świata, 
między innymi w USA, Kanadzie, 
Francji, Niemczech, Anglii, Au-
stralii. 

Grafiki Grzegorza Fuławki 
publikują różne gazety. Znaleźć je 
można także w albumach. Jest ar-
tystą niezależnym. Mieszka i pra-
cuje w Koźlu. 

Od tego numeru również u nas 
można będzie oglądać próbki jego 
twórczości. Stały tytuł „Znane i 
nieznane" wziął się stąd, iż czę-
sto przechodzimy obok miejsc 
prezentowanych przez artystę, ale 
nie zwracamy uwagi na stojące 
budynki, czy też piękno otaczają-
cej je przyrody. 

Dzisiaj prezentujemy przed-
szkole przy ul. Piastowskiej. MS 



Mówi 
prezydent 
„Zajęliśmy się wstęp-

nie analizą wykonania te-
gorocznego budżetu po 
s t r on i e dochodowej , 
która, delikatnie mówiąc, 
jest katastrofalna" - po-
wiedział nam prezydent 
M i r o s ł a w Borzym, po 
czwartkowym posiedze-
niu Zarządu Miasta. „W 
tej chwili mamy 70 mld st. 
zł. niewykonania docho-
dów, w stosunku do zało-
żeń, a wynika to z kalku-
lacji jakie przedkłada nam 
min i s t e r s two f inansów. 
Dotyczy to naszych udzia-
łów w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych i 
prawnych. Jeżeli po dzie-
więciu miesiącach mamy 
w podatku od osób pra-
wnych wykonan ie 8,5 
proc, to nie ma już takiej 
możliwości by dojść do 50 
proc". 

Członkowie Zarządu 
rozmawiali także o przy-
go towan iu ma te r i a łów 
związanych z zagospoda-
rowaniem i ratowaniem 
zabytków. „Jest bardzo 
ciekawy projekt dotyczący 
podzamcza, terenów wo-
kół Baszty. Ma to mieć 
charakter reprezentacyj-
ny. Zobowiązaliśmy odpo-
wiednie wydziały do przy-
gotowania analizy, która 
określiłaby koszty zwią-
zane z zabezpieczeniem i 
odtworzeniem zabytku" -
mówi prezydent. 

a. a 
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O tym, że tygodnik „Jest Na-
sza Gazeta" powstał po to, aby 
pomagać, interweniować i by ć na 
co dzień wśród mieszkańców tego 
miasta, nie trzeba chyba nikomu 
przypominać. Ważne 
jest to, byśmy mogli w 
miarę możliwości być 
jak najbliżej spraw po-
wszednich i tych nie-
zwykłych, awaryjnych. 

W czwartek (10.10) 
zadzwonił do redakcji 
czytelnik z prośbą o in-
terwencję. On i jeszcze 
kilka innych osób pomi-
mo umówionego wcze-
śniej terminu przyjęcia, 
zmuszonych zostało do 
„nadplanowego" wycze-
kiwania. Zdarzyło się to 
w poważnej bądź co 
bądź instytucji, bo w Urzędzie 
Celnym K-K. 

W siedzibie, przy ul. Towaro-
wej w czwartkowy poranek pano-
wało, delikatnie mówiąc, lekkie 

zamieszanie. Głównym powodem 
bałaganu i faktu, że nie przyjmo-
wano w terminie petentów, była... 
przeprowadzka. Jakoś nie zdoła-
no przewidzieć, że przeniesienie 

CLENIE 
ZAWIESZONE, 

DRZWI 
ZAWARTE 

wyposażenia biur i wszystkich 
dokumentów, z I piętra na parter, 
przeciągnie się w czasie. Cała ope-
racja miała być zakończona już o 
dzień wcześniej. Pracownicy 

Urzędu Celnego sami zdawali się 
być mocno zdenerwowani zaist-
niałą sytuacją. Wszak widzieli, że 
ludzie czekają, a przeprowadzka 
w toku. W końcu przerwali, nie-

typowe czynności i rozpo-
częli przyjmowanie tracą-
cych cierpliwość petentów. 

Manfred Gyc, dyspo-
zytor UC: - W UC załatwia 
się sprawy, po wcześniej-
szym ustaleniu terminu. 
Dzisiaj rano czekało 11 
osób. Niestety, z powodu 
przeprowadzki w godzi-
nach 7 - 10, nikogo nie 
mogliśmy obsłużyć. Spo-
śród oczekujących, moim 
zdaniem, tylko jedna osor 
ba wykazywała oznaki 
zdenerwowania i zniecier-
pliwienia. 

Trudno jej się dziwić! Przepro-
wadzka, sprawa ważna, ale cżas i 
nerwy interesantów także! Posta-
wa tego „jednego" z jedenastu 
była prawidłowa i naturalna. Nie 
można dopuścić, aby urzędy w 
godzinach przyjmowania klien-
tów, zajmowały się sprawami in-
nyni niż te, do których zostały 
powołane. 

Na marginesie. Nie bardzo 
podobają się nam, a petentom tym 
bardziej, wywieszki na świeżo od-
nowionych drzwiach biurowych 
UC. Nie pukać!!! Nie wchodzić!!! 

Nie brzmi to zbyt grzecznie i 
zachęcająco. Całe szczęście nie 
znalazłem nigdzie tabliczki: „Pod 
napięciem - grozi śmiercią". To 
dowód na to, że jednak w UC moż-
na coś załatwić. Tylko jak to zro-
bić? Bez pukania można się obejść 
(bo do biura się nie puka!), ale bez 
wchodzenia chyba się nie da... 

Wszystkim urzędom w świe-
tle powyższego wypada życzyć 
jak najmniej klientów, zaś intere-
santom jak najmniej kontaktów z 
urzędami. Zwłaszcza w czasie 
przeprowadzek. 

Tekst i rys:' 
Adam Oronowicz 

DR0NI0WE GOSPODAROWANIE 
Na dożynkach w Sławięcicach 

wyróżniono najładniejsze posesje 
rolnicze. W gronie laureatów 
znalazło się gospodarstwo Krzy-
sztofa Droni z Blachowni przy 
ul. Przyjaźni. Krzysztof jako peł-
noprawny właściciel gospodaruje 
od tego roku, rodzice przepisali 
na niego całość majątku. Prak-
tycznie jednak wszystkim zaj-
mują się wspólnie. 

Rodzina Droniów, to Małgorza-
ta i Jerzy - seniorzy, Krzysztof 
(najmłodszy syn), Hubert, Bernard 
oraz dwie córki) Maria i Agnieszka 
mieszkające w Niemczech. Jest też 
trójka uroczych wnucząt. W pra-
cach gospodarskich wspomaga ro-
dziców i brata Hubert który osiadł 
w pobliskich Sławięcicach. 

Gospodarstwo, to około 10 hek-
tarów ziemi. Piękny dom z olbrzy-

mim trawnikiem i zadbanym obej-
ściem. Wyróżnienie i idąca w ślad 
za nim kwota 400 zł, to główna 
zasługa pani Małgorzaty. Ona bo-
wiem zajmuje się całym ogrodem 
i domem. 

Panowie mają na swych gło-
wach typowo rolnicze zajęcia -
orki, zasiewy, zabiegi pielęgnacyj-
ne. Aby wszystkiemu podołać, 
trzeba było w tym roku nieźle się 

uwijać. Marna wiosna, podobne 
lato i jeszcze gorsza jesień. A zie-
mia ma swoje wymagania. 

MałgorzataDronia: - Dzisiaj, 
od dawna po raz pierwszy mamy 
piękny jesienny dzień. Moi pano-
wie od rana są w polu. Przygoto-
wują ziemię pod siewy. Zwijają się 
jak w ukropie, bo przez tę pogodę 
wszystkie prace są opóźnione. Na-
groda bardzo mnie zdziwiła, ale i 
ucieszyła. Dbam o ogród i dom, bo 
to lubię, nie dla nagród. Choć miło, 
że doceniono starania. 

Dom i obejście państwa Dro-
niów nawet teraz, w połowie paź-
dziernika, tonie niemalże w kwia-
tach. Latem jest jeszcze piękniej. 
W oknach i na balkonach czerwie-
nią się ulubione pelargonie, kłują 
w oczy fioletowe surfinie. Przed 
domem na trawniku kolorowe kra-
snaje pilnują ogromnego skalnika, 
pełnego różnorodnych roślin. 

Kwiaty rosną także w wielga-
śnych białych donicach. Sporo tu 
najróżniejszych iglaków. Przybę-
dzie ich jeszcze jako, że nagrodę 
należy wykorzystać na zrobienie 
zakupów w szkółce drzew i krze-
wów Macieja Kulasa. A wybór tam 
jest ogromny. 

Pani Małgorzata nie podejmie 
samodzielnie decyzji, jej panowie 
muszą w tych zakupach współu-
czestniczy^. Tak jest zawsze. Jed-̂  
no liczy się ze zdaniem i opinią 
drugiego - nie tylko w sprawach 
gospodarskich. Dlatego tworzą 
prawdziwą rodzinę. 

Tekst i zdjęcie: Zofia Wisła 

Ze źródła 
światła 

Przynieśli Mu dena-
ra. On ich zapytał: „Czyj 
jest ten obraz i napis?" 
Odpowiedzieli: „Ceza-
ra". Wówczas rzekł do 
nich: „Oddajcie więc 
Cezarowi to, co należy 
do Cezara, a Bogu to, co 
należy do Boga". 

Z Ewangelii św. Mateusza. 

Kto zadaje Panu Jezusowi py-
tania, musi być gotowy na to, że 
dowie się więcej, niż chciał wie-
dzieć. „Oddajcie Cezarowi to, co 
należy do Cezara, a Bogu to, co 
należy do Boga''. Oto reguła życia 
dla każdego człowieka, która 
może przynieść więcej dobrego, 
niż mądrość wszystkich mędrców 
i prawa wszystkich państw. 

Trzeba wszystko postawić na 
swoim miejscu i oddać każdemu, 
co mu się należy, zarówno Bogu 
jak ludziom. Przede wszystkim 
oddać Bogu, co Mu się należy. 
Gdziekolwiek się znajdujesz, tam 
również znajduje się ołtarz, na 
którym możesz złożyć ku czci 
Bogu Twoje prace i trudy, radości 
i cierpienia, Twoją modlitwę. Tym 
ołtarzem może być warsztat pra-
cy, biurko, mieszkanie, ławka w 
pociągu, czy autobusie lub miej-
sce za ladą sklepową. Do tego jed-
nak potrzebna jest świadomość, 
że Twoje życie, wszystko, co czy-
nisz, powinno być służbą dla 
Boga. 

Po Bogu na drugim miejscu 
jest Cezar, czyli człowiek, społe-
czeństwo i państwo. Dobry chrze-
ścijanin jest najlepszym obywate-
lem i pracownikiem, ponieważ 
tego domaga się od niego Bóg i 
jego chrześcijańskie sumienie. 
Wystrzega się, by nie szkodzić 
społeczeństwu i państwu okrada-
niem, oszustwem, niesumienno-
ścią i niedbałą pracą. Stara się je 
wzbogacić swoim trudem, uczci-
wym zaangażowaniem, ale nie 
dlatego, że boi się pracodawcy, 
policjanta, czy sądu, ale dlatego, 
że boi się odpowiedzialności 
przed Bogiem. 

Życie jest najlepszym spraw-
dzianem Twojego chrześcijań-
stwa. 

Ks. Janusz Dworzak 

Długa droga z piętra na parter 
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Pierwszy absolwent przybył z 
Anglii. Dotarł pod mury szkoły 
już przed godziną 6.00. Brama 
była jeszcze zamknięta. Parę mi-
nut później, zjawił się obecny dy-
rektor Zespołu Szkół Chemicz-
nych w Sławięcicach, Jan Król. 
Tak rozpoczął się dzień, który 
wielu uczestnikom sobotnich uro-
czystości pozostanie na długo w 
pamięci - 50 lat ZSCh i trzeci w 
historii szkoły zjazd wszystkich 
absolwentów. 

Oficjalne otwarcie zjazdu roz-
poczęło się o 8.30. Do południa 
trwała rejestracja gości. Przybyło 
ich ok. 1000, choć z prowadzone-
go spisu wynikało, że 700. Z tego 
powodu chyba, powstał drobny 
problem przy wydawaniu obiadu. 
Wszystko zakończyło się pomyśl-
nie, nikt ze stołówki nie odszedł 
z kwitkiem. 

W programie zjazdu znalazła 
się msza św. w intencji nauczycie-
li i wychowanków ZSCh. Konce-
lebrowana była przez księży ucze-
stniczących w zjeździe. Po mszy 
złożono kwiaty na grobach zmar-
łych nauczycieli, pochowanych 
na sławięcickim cmentarzu. 

W szkolnej auli, przed połu-
dniem rozpoczął się główny, lecz 
oczywiście nie najważniejszy 
punkt programu - uroczysta aka-
demia. Zebranych gości, w imie-
niu komitetu organizacyjnego 
zjazdu, powitał Andrzej Szczep-
kowski, absolwent szkoły. Powie-
dział m.in. „Dzisiejsze spotkanie 
byłych uczniów i nauczycieli 
wywołuje wiele wzruszających 
wspomnień, związanych z 
okresem pobytu w murach tej 
szkoły... Często, dopiero po la-
tach rozumieliśmy wasze inten-
cje, wskazówki i rady". 

Władze miasta reprezentował 
wiceprezydent Antoni Bajer. Lu-
cja Stępień, wicekurator odczy-
tała list gratulacyjny i poinformo-
wała o przyznaniu szkole nagrody 
przez kuratora oświaty w Opolu. 
„Nie musimy pamiętać z czego 
składa się woda sodowa, ale z 
perspektywy 50 lat mogę oce-
nić, że szkoła ta spełniła swoje 
zadanie" - mówił dyrektor ICSO 
Bogdan Tomaszek. Przypom-
niał, że wielu z absolwentów za-
silało kadrę instytutu i obiecał, 
że z funduszy ICSO zostanie wy-
asygnowana pewna kwota na za-
kup pomocy naukowych. 

Jan Król przedstawił historię 
szkoły-jubilatki i zobowiązał się 

do godnego kontynuowania dzie-
ła swych poprzedników. 

Wypełnione ciepłymi wspom-
nieniami było przemówienie by-
łej nauczycielki i dyrektorki 
Danuty Knobloch i profesora 
Włodzimierza Szlezyngiera. 

„Wspaniałe grono pedago-
giczne tej szkoły z dużym po-

Półgodzinny koncert dała 
orkiestra dęta Zakładów Azoto-
wych, a po niej, w strojach z „epo-
ki Pana Wołodyjowskiego" wystą-
pił zespół taneczny złożony z 
obecnych uczniów. Resztę całego 
wieczoru - część najważniejszą 
wypełniły spotkania w klasach z 
nauczycielami, koleżankami i ko-

Podobne zdanie, dotyczące aktu-
alnej uczniowskiej swobody, 
wypowiedział były dyrektor 
Władysław Mendel. „Byliśmy 
pierwszą klasą o tym profilu, 
wyłącznie męską. Rok temu wi-
dzieliśmy się po 20 latach na 
spotkaniu klasowym. Teraz po 

W kręgu wspomnień 
święceniem realizowało pro-
gram dobrego przygotownia 
kadr technicznych dla odbudo-
wującego się ze zniszczeń wo-
jennych polskiego przemysłu 
chemicznego" - podkreślał pro-
fesor Politechniki Rzeszowskiej 
Wł. Szlezyngier. Uśmiechnął się, 
wspominając, że dziwnym zrzą-
dzeniem losu zachował notes z 
ocenami swoich uczniów. 

Cykl przemówień zakończyła 
Agnieszka Janiszewska, przed-
stawicielka samorządu uczniow-
skiego: „Wspomnienia są cho-
robą duszy, ale jednocześnie są 
bardzo ważne bo czasami tylko 
one nam pozostają. Będąc ucz-
niami tej szkoły jesteśmy z tego 
dumni. Z wielką niecierpliwo-
ścią czekaliśmy na ten dzień i 
równie uroczyście obchodzimy 
jubileusz". 

legami, zwiedzanie obiektów 
szkolnych i izb tradycji. Na obiad 
podano tradycyjne, regionalne 
danie - kluski śląskie, roladę, su-
rówkę z białej i czerwonej kapu-
sty. 

Zagraniczni goście przybyli z 
Holandii, Niemiec, Austrii,Anglii 
i Stanów Zjednoczonych. Jeden z 
absolwentów, misjonarz, przybył 
aż z Angolii. Byli i tacy, którzy tak 
jak za szkolnych lat przyjechali 
autobusem linii nr 5. Barbara 
Podstawa ucząca do dziś z naj-
większym, bo 32-letnim stażem 
pracy, zwierzyła się nam, że w jej 
oczach wszystko się zmienia: 
„Kiedyś była dyscyplina, teraz 
młodzież ma wielki luz". Przy-
znała , że poznaje wszystkich 
swoich byłych uczniów, szczegól-
nie panie i że wszyscy wspo-
minają lata nauki pozytywnie. 

21 latach poznajemy się tylko 
po głosie i gestach. 

To wszystko jest szokiem -
mówił Jan Bogdziewicz wicepre-
zydent Zabrza, z klasy o profilu 

Wszyscy dyrektorzy szkół podstawo-
wych i przedszkoli otrzymali 11 bm. spe-
cjalne nagrody ufundowane przez Prezy-
denta Miasta. Niestety, nie było w tym roku 
nagród kuratoryjnych dla nauczycieli. 

Jak poinformował JNG kierownik 
Wydziału Oświaty UM Stanisław Bier-
nat bilans 9 miesięcy jest raczej pozy-
tywny. Dokładnie 1.01.96 r. wszystkie 
szkoły podstawowe zostały przejęte 
przez Gminę. 

W mieście jest 18 szkół tego typu, 
w których jest 331 oddziałów. Łącznie 
na zajęcia uczęszcza 7.937 uczniów. Aż 
509 nauczycieli pracuje w pełnym wy-
miarze godzin. Z 218 dyrektorów - sze-
ściu to mężczyźni. W mieście jest 12 
pedagogów. Nie zwolniono ani jedne-
go nauczyciela mimo zmniejszenia ilości 
klas w poszczególnych placówkach. 

Swoje święto obchodziły także panie 
pracujące w 24 przedszkolach, w liczbie 170 
nauczycielek wychowania przedszkolnego 
i 195 pracownic obsługi oraz administracji. 

W naszych przedszkolach jest 2200 miejsc 
i wszystkie są wykorzystane. Stanisław 
Biernat podkreśla, że nareszcie we wszyst- * 
kich „gminnych" placówkach skończyły się 

Szkoły Podstawowe w Kędzierzynie - Ko-
źlu utrzymane są w 1/4 z budżetu Gminy. 
Reszta pochodzi nadal z budżetu Państwa. 
Gminie udało się wznowić działalność poza-
lekcyjną z niektórych przedmiotów, Trzecia 
godzina w-f jest realizowana z oporami z po-
wodu małych sal gimnastycznych. Jest szan-
sa na kolejną podwyżkę w przyszłym roku. 
Propozycja Wydziału Oświaty UM wynosi 
179,- brutto. Co na to Zarząd i Rada Miejska? 

problemy np. z brakiem opału, materiałów 
dydaktycznych, środków czystości, BHP, 
odzieży ochronnej. 

Regularnie opłacane są rachunki za 
energię elektryczną i ciepło z sieci grzew-
czej a także rachunki telefoniczne, składki 

ZUS, itd. „Przy przejmowaniu szkół usta-
lono także pewne priorytety w planowaniu 
remontów." Na bieżąco naprawia się dachy. 
Trwa także docieplanie niektórych budyn-
ków - poprzez zwiększanie ilości żeberek 
w kaloryferach. Modernizuje się sanitaria-
ty. W SP 12 oddano do użytku „pokazowe" 
ubikacje. Zdaniem dyrektorki Danuty Szu-
bert dzieci jakby inaczej zaczęły traktować 

czyjąś własność. Estetyka i funkcjonal-
ność nowych toalet nie zachęca do ich 
niszczenia. „Biednego nie stać na ta-
kie rzeczy" - dodaje S. Biernat. „Uwa-
żam, że trzeba zrobić coś raz a porzą-
dnie. Kierując się tą zasadą planuję 
wkrótce wymianę okien z drewnianych 
na plastikowe. Stopniowe zastępowa-
nie płytek PCV tzw. „wylewaną wykła-
dziną bezpoślizgową", która dzięki 
specjalnie użytej technologii ma trwa-
łość kilkudziesięciu lat. 

Pocieszające śą informacje dla ro-
dziców i uczniów blachowiańskiej 

„10"tki. Otóż budowana od kilkunastu lat 
część szkoły zostanie oddana do użytku na 
przełomie stycznia i lutego' 97. Aktualnie 
trwa tam malowanie wnętrz, montaż insta-
lacji i zagospodarowywanie terenu wokół 
szkoły. 
' ; * Piotr Moc 

JEST NASZA GAZETA 

technologia przerobu ropy nafto-

W e J ^,Ukończyłyśmy szkołę w 57 
roku w klasie typowo żeńskiej. 
J e s t n a s już niestety mało, ale 
bardzo się cieszymy. Szkoła jest 
teraz zaniedfoana, za naszych 
czasów było inaczej" - opowia-
dają Maria Kuźnicka i Helena 
Cholewczuk. Były nieco obruszo-
ne tym, że ich wychowawczyni 
Mąiia Wietrzykowska nie zosta-
ła ujęta w spisie nauczycieli. Pa-
nie, które kończyły szkołę w 77 
roku poznają się od razu. Prawie 
wszystkie mieszkają w wojewódz-
twie opolskim, tylko dwie w Niem-
czech. 

Z 48 rocznika przybyły trzy 
osoby. Wśród nich Mieczysław 
Krauze dyrektor Szpitala Klinicz-
nego przy Górnośląskim Centrum 
Zdrowia Dziecka i Matki. Stefan 
Fuks, rocznik 69 - Znakomita 
fo rma po 27 l a t a c h . J e s t e ś m y 
starsi o 27 k i logramów. 

Kawaler Orderu Uśmiechu z 
1995 r. Robert Węgrzyk był roz-
czarowany tym, że nie został za-
proszony, ale przyszedł obejrzeć 
występy dzieci, które uwielbia. 

Dyrektor Król mówi, że trud-
no było dotrzeć do wszystkich. 
„ J e s t e m j e d n a k zadowolony i 
jzbudowany p o s t a w ą nauczycie-
li i uczniów. Pragnę podzięko-
w a ć w s z y s t k i m , k t ó r z y przy-
czynili s ię do zorganizowania 
uroczystości . N a p r a w d ę serce 
rośnie i ł ezka w o k u kręci , gdy 
człowiek p a t r z y n a to wszyst-
ko". 

Do życzeń, aby szkoła docze-
kała w przyszłości 80 tysięcy ab-
solwentów, dołącza się redakcja 
JNG. 

Robert Nos oh Aneta Ciompa 
Fot. Bogusław Rogowski 

Bilans Dnia Edukacji Abraham Siedlaczka 

Januszowi Siedlaczkowi -
dyrektorowi ZDK LECH, który za-
wsze niepotrzebnie zajmuje miej-
sce na ostatniej stronie naszego ty-
godnika (choć Czytelnicy sobie to 
chwalą), życzymy urodzinowo: co 
najmniej jeszcze jednej pięćdzie-
siątki... w zdrowiu i dobrobycie -
dzięki honorańum autorskiemu z 
JNG. 

Niech wena twórczego rymo-
wania i wierszoklectwa nie opu-
szcza Cię Drogi, Dostojny Jubila-
cie, a humor łazi za Tobą niczym 
zaprzyjaźniony pies. Twa sława 
konferansjera i spikera, czyli ga-
duły mikrofonowego, niechaj nie-
sie się echem od Zimnej Wódki po-
przez Grzybów, Żytnią, Ogórki, 
Kiełbasę, Chlebowo, Żubrówkę, 
Laski, Wolę Siennicką, Odlatajkę 
aż do Grzmiącej, Starej i dalej po-
przez Krzyki, Kacice aż do Zgody. 

Przyjaciele z JNG 



PROMOCJA ZDROWIA 

Autorem tekstu jest Cezary Skrzypczyński - chirurg ogólny, spe-
cjalista chirurgii onkologicznej. Mieszka i pracuje w Opolu. 

Poradnia Immunologii Nowotworów wykonuje, wśród wielu 
innych, także badania genetyczne, pozwalające na wykrycie no-
wotworu nawet na trzy lata przed ujawnieniem się choroby. 

nicznego - od wrzodziejącego 
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Rak skóry 
sco\? 

Najpopularniejszy now 
skóry o stosunkowo niskiej, złośli-
wości. CzęstcfSfcatóowany przez 
lekarzy dęęmatologówlekćeważą-
coM 

zwyczaj ma charakter mięj-
z niewielką tendencją do 

tworzenia przerzutów w węzłach 
chłonnych^tób odległych. 

Rak skóry rzadko jest przy-
czyną zgonu pacjenta, lecz potra-
fi być przyczyną kalectwa ze 
względu na złośliwość i uporczy-
we wznowy miejscowe. Niestety 
nie są to rzadkie przypadki, a to 
wskutek powolnego, wręcz ewo-
lucyjnego wzrostu, podczas które-
go guz nowotworowy może ulec 
zmniejszeniu lub „znikać". Szcze-
gólnie jeśli traktowany jest prze-
różnymi maściami o charakterze 
przeciwzapalnym, których długo-
trwałe stosowanie sprzyja wzro-
stowi agresywności raka i wrasta-
niu w głąb skóry, z naciekaniem 
tkanek głębiej położonych - z jed-
noczesnym, pozornym cofaniem 
się zmiany powierzchniowej. Nie-
trudno domyślić się, że późniejsze 
leczenie takich opóźnionych w 
rozpoznaniu zmian obarczone 
jest okaleczającym zabiegiem. 

Z definicji, rak skóry obejnh|-
je skórę ciała, ale z pominięciem 
niektórych okolic, gdzie raka 
traktujemy jako schorzenie nie 
tyle skóry ile danego narządu, a 
to ze względu na inną biologię 
nowotworu. Wykluczymy więc 
raka wargi, narządów płciowych 
i odbyt*. — 

g y ^ l l* * ^ 
Rak skóry to dwa typy nowo-

tworów. 
Rak płaskonabłonkowy -

najczęściej występuje w postaci 
i cio r niegojącego się owrzodzenia w 

miejscu Uszkodzonej skóry. Ce-
chuje go większa złośliwość miej-
scowa oraz zdolność przerzutowa 
do węzłów chłonnych lub rzadko 
do przerzutów odległych. Stopień 
złośliwości tego nowotworu wyra-
żony jest obecnością komórek nie-
zróżnicowanych, anaplastycz-
nych w tkance guza. Im więcej, 
tym wyższy stopień złośliwości. 
Równie ważna jest ocena głębo-
kości naciekania oraz stosunek 
komórek nowotworowych do na-
czyń i nerwów. 

Zawsze należy pamiętać, że 
jakkolwiek jest to guz miejscowo 
złośliwy, to w miarę upływu cza-
su jego złośliwość zwiększa się i 
może ewoluować w kierunku 
guza dającego przerzuty. A czę-
stość przerzutowania waha się w 
bardzo szerokich granicach od 2% 
(olbrzymia większość przeciętne-
go raka skóry) do 35% badanych 
pacjentów. 

Największą złośliwością ce-
chują się guzy powstałe na podło-
żu blizny pooparzeniowej. 

Rak podstawnokomórkowy 
- dość często lekceważony nowo-
twór gdyż z zasady nigdy nie daje 
przerzutów (są wyjątki!), pozo-
stawia mimo nawrotów miejsco-
wych i czasami długiego leczenia 
zmiany lokalne. Cechuje go za to 
duża różnorodność obrazu klr^ 

guzka (typowe) poprzez polipowe 
lub grzybiaste guzki skóry, czasa-

^fiFfc zawartością pigmentu, symu-
lujące skutecznie czerniaka, po 
płaskie łuszczące się zmiany na 
skórze twarzy i głowy. 

Przyczyny powstawania 
Nowotwór skóry jest klinicz-

nym przykładem efektów długo-
trwałego uszkodzenia i drażnie-
nia tkanki czynnikami zewnętrz-
nymi. Przyczyna nr 1 to: słońce, 
częste oparzenia słoneczne, a 
więc nadmierna ekspozycja na 
promieniowanie ultrafioletowe. 
Znacznie częściej występuje u 
osób z jasną karnacją skóry, jasny-
mi oczami, jasnymi włosami. Czę-
ściej u mężczyzn niż u kobiet, jak-
kolwiek u kobiet charakterystycz-
ne jest występowanie raka na 
podudziach. 

Związek występowania raka 
skóry ze słońcem jest tak silny, że 
jeśli zbadamy częstość występo-
wania raka po lewej lub prawej 
stronie ciała, to okaże się, że jest 
to uzależnione od lewo- lub pra-
wostronnego ruchu drogowego w 
danym kraju. 

Pozostałe czynniki wywołują-
ce raka skóry są rzadsze, lecz nie-
stety rak powstały na ich podłożu 
jest bardziej złośliwy. A są to - bli-
zny pooparzeniowe, długotrwałe 
przetoki, które winny być leczo-
ne chirurgicznie, owrzodzenia 
długotrwające, które muszą być 
zweryfikowane histologicznie na 
podstawie pobranego wycinka, 
promieniowanie jonizujące, sub-
stancje chemiczne (węglowodory 
aromatyczne), schorzenia derma-
tologiczne - rumień guzowaty. 
Dokończenie w następnym numerze 

Aloes penetruje 
Miłośnikom roślin doniczko-

wych polecam aloes pstry (Aloe 
variegate). W odróżnieniu od alo-
esu drzewiastego (przedstawione-
go w poprzednim odcinku) posia-
da on liście wznoszące Się do góry, 
a nie rozchylające się na boki. Po-
nadto są one zabarwione w cha-
rakterystyczne zielonoszare, cie-
mnozielone lub żółtawe pręgi, 
czasem w nieregularne plamki. 

Gatunek ten polecam szcze-
gólnie do małych pomieszczeń, 
posiadających centralne ogrzewa-
nie (np. mieszkań, biur, gabine-
tów). Jest to związane z dużą od-
pornością aloesu pstrego na suche 
powietrze. Rozmnażamy go z 
odrostów korzeniowych. Wyma-
gania glebowo - klimatyczne są 
analogiczne jak w przypadku alo-
esu drzewiastego. 

Najbardziej wszechstronne 
działanie lecznicze, kosmetyczne 
i pielęgnacyjne wykazują sub-
stancje zawarte w miąższu i soku 
Aloe barbadensis. Dokładne bada-
nia biochemiczne jego miąższu 
wykazują obecność większości 
witamin (zwłaszcza B2, B6, i C), 

składników mineralnych, amino-
kwasów oraz tzw. „enzymów 
roślinnych" - bioaktywnych sub-
stancji o właściwościach bakterio-
bójczych i miejscowo znieczula-
jących tkanki. 

Niektóre związki zawarte w 
aloesowym soku stymulują roz-
wój i odnawianie się żywych ko-
mórek. Jest to bardzo ważna ce-
cha w procesie regeneracji tkanek 
uszkodzonych np. w wyniku po-
parzeń. Ponadto miąższ aloesu 
działa w sposób odżywczy i łago-
dzący na skórę, penetrując w jej 
głębsze warstwy. Przykłady pro-
duktów kosmetycznych, spożyw-
czych i farmaceutycznych na 
bazie aloesu przedstawię w na-
stępnej części cyklu. 

Na zakończenie - ciekawost-
ka! Naturalnym środowiskiem 
aloesu są tereny pustynne, su-
che i jałowe, o małej zawartości 
związków próchnicznych. Na 
przekór tak surowym warunkom, 
już po czterech latach uprawy 
osiąga on największy potencjał 
wartości odżywczych. 

Anna Penkala 

R O Z M N A Z A N I E 

Odcinanie odrostów 
1. Na wiosnę lub wczesnym 
latem, gdy odrost ma 3-4 pary 
liści, odetnij go ostrym nożem 
od rośliny matecznej. 

2. Powlecz powierzchnię cięcia 
proszkiem do ukorzeniania, aby 
zapobiec infekcji, i obsusz 
przez 2-3 dni przed 
posadzeniem w suchej ziemi. 

Rozwój nowoczesnych 
metod diagnostyki nie 
zmniejszył znaczenia bada-
nia lekarskiego w ocenie sta-
niu setkóWo Badanie to obej-
muje: 
1. wywiad - dotyczący zmian w 
sutkach, dolegliwości, czasu ich 
trwania i związku z miesiączko-
waniem, porodów, laktacji, stoso-
wania preparatów hormonalnych, 
przebytych zabiegów operacyj-
nych i stanów zapalnych, a także 
występowania raka sutka w rodzi-
nie; 
2. oglądanie sutków ze zwróce-
niem uwagi na skórę, brodawki 
sutkowe, ukształtowanie i syme-
tryczność piersi; 
3.badanie dotykiem obu piersi i 
okolicznych węzłów chłonnych. 

Przystępując do diagnostyki 
przeprowadzić należy podstawo-
we badanie lekarskie piersi w ga-
binecie ginekologicznym, interni-
stycznym lub onkologicznym. 
iMamy wtedy gwarancję, że lekarz 
właściwie oceni potrzebę i kolej-
ność ewentualnej diagnostyki. 
Wśród metod diagnostyki piersi 
stosowanej w codziennej prakty-
ce, kobiety mogą spotkać się naj-
częściej, z czterema z nich: 

1. mammografią, 2. ultrasono-
grafią piersi - tzw. sonomammo-
grafią, 3. biopsją aspiracyjną 
cienkoigłową, 4. rezonansem 
magnetycznym. 

W ciągu ostatnich trzydziestu lat dwukrotnie wzrosła wśród 
kobiet liczba zgonów wywołanych przez nowotwory złośliwe 

Mammografia to badanie, 
które za pomocą minimalnej daw-
ki promieniowania pozwala wy-
kryć w gruczole sutkowym zarów-
no zmiany łagodne, jak i złośliwe 
- nowotwór we wczesnym sta-
dium rozwoju, kiedy nie ma je-
szcze oznak choroby. Badanie 
mammograficzne zawsze powin-
no być skojarzone z badaniem 
lekarskim oraz (w razie potrzeby) 
z ultrasonografią. Ocenia się, że 
wtedy czułość mammografii, 
wraz z badaniem lekarskim, wy-
nosi aż 95%. Pierwszemu badaniu 
mammograficznemu powinna 
profilaktycznie poddać się każda 
kobieta, która ukończyła 35 rok 
życia, potem między 40 a 49 ro-
kiem życia - powtarzając je co 
dwa lata, a po 50 roku życia - co 
rok. Badanie wykonuje się między 
4 a 10 dniem cyklu miesięcznego. 

Wskazówki te dotyczą kobiet 
całkowicie zdrowych. Jeżeli po-
jawiają się jakiekolwiek zmia-
ny w obrębie piersi (zgrubienie, 
guzki, wyciek płynni z broda-
wek) trzeba natychmiast zgło-
sić się do lekarza. Jeżeli nie ma 
wskazń lekarskich, u kobiet 
przed 35 rokiem życia wykonu-
jemy tylko ultrasonografię 
piersi (zamiast mammografii), 

wym jakąś zmianę (np. guzek, 
torbiel, włókniak). Polega na po-
braniu ze zmienionego miejsca za 
pomocą igły o średnicy ok. 0,7 
mm, niewielkiej ilości (1-2 kro-
ple), płynu tkankowego wraz z 
komórkami do badania mikrosko-
powego. Ocenia się pod mikrosko-
pem , jakie komórki znajdują się 
w chorobowo zmienionym miej-
scu (nowotworowe?). W przypad-
kutprbieli takie badanie jest za-
razem leczeniem; igłą odciąga się 
płyn nagromadzony w torbieli. 

Rezonans magnetyczny. Ba-
danie to umożliwia uwidocznie-
nie nawet bardzo małych ognisk 
raka, a także celowane pobieranie 
materiału do badań mikroskopo-
wych. Zdecydowanym ogranicze-
niem metody je^t wysoki koszt 
badania przy wynikach podob-
nych, tókie daje jmftcżnie tańsza 
mammograf ia. y 

Reasumując: zarówno mam-
mografia, jak i ultrasonografia są 
podstawowymi, bardzo cennymi 
metodami w diagnostyce chorób 
gruczołów piersiowych. Roz-
szerzenie tych metod o biopsję 
cienkoigłową, w przypadkach 
istnienia określonych wskazań 
lekarskich i określonych warun-
ków, przyczyni się z całą pewno-
ścią do poprawienia wyleczalno-
ści raka sutka i zmniejszenia 
wysokiej w Polsce umieralności 
na tę chorobę. 

lek. med. ADAM TOŁKACZ 

JEST NASZA GAZETA 

Nowoczesna diagnostyka chorób piersi 

Mammografia jako metoda dia-
gnostyczna powinna być stoso-
wana we wszystkich przypad-
kach zmian podejrzanych o 
proces złośliwy, w kontroli 
pooperacyjnej (po usunięciu 
zmiany chorobowej), w monito-
rowaniu i ocenie skuteczności 
zachowawczego leczenia nowo-
tworów złośliwych i wykrywa-
niu wznowu nowotworu. 

Ponadto u kobiet w wieku 
powyżej 35-40 lat, stosuje się 
mammografię dla wykrycia ewen-
tualnie istniejących zmian nowo-
tworowych (szczególnie u kobiet 
z grup tzw. „wysokiego ryzyka"), 
w celu zidentyfikowania różnych 
zmian patologicznych (dysplazja, 
nowotwory łagodne, ginekoma-
stia); zlokalizowania zmian wy-
magających zabiegów diagno-2 
stycznych i oceny wyników (np. 
galaktografii, biopsji aspjfaCyjnej^ 
cienkoigłowej), przed/rozpoczę-
ciem leczenia hormonalnego draz 
w trakcie podawania tych prepa 
ratów. / 

Mammografia jest metdńą^T 
wyboru w badaniach przesiewo-
wych (skrining). Polegają one na 
poddawaniu mammografii kobiet 
w określonych grupach wieko-
wych, celem wychwytywania bar-

dzo wczesnych postaci nowotwo-
rów i poddaniu kobiet dalszej dia-
gnostyce i leczeniu. Pierwsze ba-
danie mammograficzne należy 
wykonać skriningowo w grupie 
kobiet w wieku 40 lat. Wykony-
wanie badań przez dobrze wy-
szkolony personel zapewnia do-" 
brą jakość mammografii. / 

Sonomammografia, czyli 
ultrasonografia piersi nie wykry-
wa wczesnych postaci raka, ale 
wnosi dużo cennych informacji. 
Wykorzystuje zjawisko odbijania 
się fal ultradźwiękowych od róż-
nych tkanejc. Powstają sygnały , 
które przeka^uj^ informacje o 
strukturze i budowie tkanek. Jed-
nocześnie powstaje na monitorze 
obraz oceniany przez lekarza. Jest 
to badanie całkowicie bezbolesne 
i bezpieczne. Wskazania do ultra-
sonografii piersi: wiek kobiet do 
35 roku życia; ^ a n i e sutków u 
kobiet w ciąży; fóżnićówani(y 
wcześniej ̂ ozpoznanyćjh innymi 
metodami guzków -^tźy ma cha-
raktenlity (^Warty), czy torbielo-
waty. Dotyczy kobiet w każdym 
wieku. 

Biopsja aspiracyjna cienko-
igłowa zalecana jest, gdy badania 
mammograficzne i ultrasonogra-
ficzne wykażą w gruczole sutko-



O b s z e r n y wywiad 
z trenerem Wagne-
rem w n a s t ę p n y m 
numerze. 

Tekst i zdjęcia: Piotr Werner 

spotkanie rozgrywać będą ze Stalą 
Hochland podajemy skład w ja-
kim wystąpi l i oni w Radomiu 
Kwasowki, Dymowski, Frankie 
wicz, Gałecki, Kurek, Stancelew-
ski-Wójcik, Aleksandrowicz, Rek-
tor, Boryczka, Bułkowski. 

Trenerem zespołu jest An-
drzej Kaczmarek. 

TABELA PO 2 KOLEJKACH SPOTKAŃ 
1. Kazimierz 4 8 12 - 3 

2. Mostostal 4 7 1 1 " : 
3. Yawal 4 6 1 " 
4.Hochland 4 6 ? ~ ; 
5. Solo Morze 4 6 7 — 
6.Radlin 4 5 
7. Czarni 4 5 
8. Legia 4 5 

rzynie - Koźlu rozgrywano mecze 
też w Sosnowcu, Radomiu i Radli-
nie. 

Kazimierz Płomień Sosnowiec 
-Legia Warszawa 3:1/15:17,15:6, 
15:11,15:ll/i3:0/15:9,15:0,15:8/ 
. W dwumeczu mistrza i wicemi-
strza lepszy okazał się ten pierw-
szy. Jednak mecz zaczął się nie-
przyjemnie dla „Kazików". W 
pierwszej\ akcji stracili Roberta 
Malickiego, który skręcił nogę i 
będzie chodził przez trzy tygodnie 
w gipsie. Natomiast zatwierdzono 
do gry w Sosnowcu pozyskanego 
z Radlina Marczuka. Również Le-
gia w rewanżu wystąpiła osłabio-
na brakiem Szalpuka, który w so-
botę odniósł lekką kontuzję. Sam 
mecz tylko w pierwszym secie so-

KAZIKI DO PRZODU 
botnim był zacięty. Po nerwowej 
końcówce wygrali go legioniści. 
Pozostałe sety sobotnie oraz mecz 
niedzielny przegrały pod dyktan-
do sosnowiczan, w których szere-
gach wyróżniali się Zieliński oraz 
Szopa. 

GÓRNIK RADLIN - SOLO MO-
RZE SZCZECIN 2:3 /12:15, 15:4, 
11:15, 15:7, 10:15/ i 3:1 /15:11, 
15:7, 5:15, 15:11/. W zespole go-
spodarzy nie mogli wystąpić dwaj 
środkowi /Kisielewicz i Szelc/, 
więc goście mieli ułatwione zada-

nie. Grający na tej pozycji Brze-
zinka i Kosatka, nie stanowili 
większego zagrożenia dla szcze-
cinian. Mimo to gospodarze sta-
wili twardy opór, przegrywając 
dopiero w tie breaku. Niedzielne 
spotkanie natomiast rozstrzygnę-
li na swoją korzyść dzięki błędom 
szczecinian, a mecz zakończył 
asem serwisowym Sławomir Ku-
dła czewski. 

CZARNI RADOM - STAL HO-
CHLAND NYSA 3:0 /15:8,15:5, 
15:8/i 1:3/12:15,15:9,5:15,5:15/ 

W sobotę gospodarze wygrali spo-
tkanie głównie dzięki szybkiemu 
rozegraniu akcji, przez co blok 
nyski był łatwo mijany. Niedziel-
ne spotkanie goście rozpoczęli 
trudną zagrywką, z którą rado-
mianie nie mogli sobie poradzić. 
A ponieważ grali ospale, więc sta-
lowcy szybko zdobyli przewagę 
wygrywając spotkanie. 

W szeregach stalowców na 
pochwały zasługują Adam Kurek 
oraz, Kwasowski i Bułkowski. 
Ponieważ nasi siatkarze następne 

Pierwsze mecze w siatkarskim 
sezonie 1996/97 we własnej hali 
rozegrali siatkarzeMostostalu ZA 
Kędzierzyn-Koźle, podejmując i 
pokonując zdecydowanie, naszpi-
kowaną reprezentantami kraju, 
drużynę YAWALU AZS Częstocho-
wa. 

Mostostal ZA Kędzierzyn-Ko-
źle - Yawal AZS Częstochowa 3:1 
(10:15, 15:8, 15:12, 15:10) i 3:0 
(15:11,15:5, 15:3). 

Mostostal - Gerymski, Dem-
bończyk, Solski, Panas, Mien-
culewicz, Musielak - Papkę, 
Makarski. Trener - Leszek Mi-
lewski. 

Yawal - Stelmach, Nowak, 
Prygiel, Dacewicz, Gruszka, 
Śmigiel (sobota w 6), Chadała 
(niedziela w 6) - Krzyżanowski, 
Murek, Matyja. Trener - Stani-
sław Gościniak. 

Sobotnie spotkanie rozpoczę-
ło się od prowadzenia naszych 
zawodników 2:0,'lecz autowy atak 
Musielaka oraz blok Nowaka7i juz 
prowadzi Yawal. Gdy serwował 
Gerymski, zdobyliśmy dwa punk-
ty, lecz na przerwę regulaminową 
(gdy drużyna zdobędzie 5 lub 10 
punkt), jako prowadzący schodzi-
li częstochowianie. Po przerwie 
wysoki blok nadal był trudną-do 
sforsowania zaporą, albo też ata-
ki naszych zawodników trafiały w 
aut. Przy stanie 4:8 zablokowany 
został Gruszka i Prygiel. Asem 
serwisowym popisał się Musielak 

lecz był to „łabędzi śpiew". Czę-
stochowianie nie pozwolili już 
odebrać sobie'zwycięstwa w tyra 

(seciej 1 s ' i1 | 1 " i 5 
W drugim, szybko objęli pro-

wadzenie nasi siatkarze 3:0 i 5:2. 
Przy stanie 5:3, dwa !! asy zaser-
wował Gerymski. Wprawdzie go-
ście wyrównali na 8:8, ale dwa 

—autowe ataki Prygiela oraz znako-
mite blolci Solskiego i Gerymskie-
go pozwoliły wygrać seta do 8. 

W trzecim secie szybkie pro-
wadzenie d:0 pbejmują nasi. Cz^ 
stochowiaiiie zdobyli punkt po 
ataku Nowaka, lecz as serwisowy 
Solskiego i dobry/atak Demboń-
czyka pozwoliły powiększyć prze-
wagę. Mały przestój w naszych 
szerej>ach pozwoliłIakademikom 

^oprawacŁŁj^Ldf) stanuJU^. Przy 
wyniku 13:12 nareszcie obudził 
się z letargu Mienculewicz, zdo-
bywając 14 punkt. W chwilę póź-
niej Musielak pięknym atakiem 
zdobywa ostatni punkt w tym se-
cie. Czwarty set rozpoczął się zjio-
wu od prowadzenia naszych siat-
karzy. Szybko doprowadzili do 
stanu 11:3, i wtedy do roboty wziął 
się Nowak z kolegami. Wraz z 
Gruszką,; atakiem orazlljjokiem 
zdobyli kilka punktów doprowa-
dzając do stanu43:10. Jednak au-
towy atak Nowaka i ostatni atak 
Musielaka kończą spotkanie. Nasi 
siatkarze wygrywają z rywalem, 
w którego składzie znajdują się 
sami reprezentanci kraju. 

Niedzielne spotkanie 
od" prowadzenia rozpoczęli 

0 goście. Od stanu 2:5, nasi po błę* 
14 aach częstochowian oraz blokach 

Solskiego i Panasa wyprowadzają 
Mostostal na prowadzenie 7:5. 
Kędzierzynianie powiększają 
przewagę do stanu 10:6, lecz dwa 
zepsute ataki (Papkę i Demboń-
czyk) oraz skuteczność Gruszki 
dają remis 11:11. Dwa skuteczne 
bloki Solskiego oraz ataki Dem-
bończyka i Musielak kończy seta. 

W drugim, do stanu 4:4 mecz 
był wyrównany, później następu-
je „odjazd" mostostaldwców i 
zwycięstwo w secie do 5J W trze-
cim secie częstochowiarlie obej-
mują prowadzenie 2:0 i.;, w tym 
momencie gospodarze zaczynają 

-^grać-koncertmvo, zdobywa jąb ko— 
lejno 13 punktów. Piękne bloki 
(Solski, Panas), skuteczne ataki 
(Mienculewjcz, Musielak i Dem-
bończyk), trudna zagrywka (Ge-

- rymskiL i Musielak)^§^awiają, że 
częstochowianie tracą wiarę we 
własne siły i przegrywają seta dô  

jCiesząc się ze zwycięstw na-
szych siatkarzy, należy nadmienić 
że goście byli osłabieni. Gruszka 
Chadała, Prygiel i ŚmigieFprkez 

—całV tjdzień nie trenowali 
względu na kurację antybioty-
kowąj_TDLria pewno ich osłabiło, 
chociaż przyznać trzeba, że nasi 
siatkarze zagrali rewelacyjnie. 
Znakomity odbiór zaervwki w 

wykonaniu Panasa i Musielaka 
pozwoliły rozgrywającemu Ge-
rymskiemu; na dobre rozprowa-
dzenie przeciwnego bloku. Sku-
teczne ataki całej drużyny oraz 
szczelny blok dopełniły reszty. 

Osobnym rozdziałem są kibi-
ce. Tak gorącej i miłej atmosfery 
basi siatkarze dawno nie mieli. 
Komplet publiczności głośnym i 
kulturalnym dopingiem przyczy-
nił się też do wygrania spotkań. 
Należy też podkreślić poprawę ja-
kości nagłośnienia, dzięki czemu 
wszyscy kibTCe słyszą spiKerck 

Ńa ponleczowej konferencji 
prasowej trenerzy powiedzieljf: 

Stanisław Gościniak: - W po-
równaniu z ubieg [ym sązonem 
Mostostal jest zjupełnie odmienio-
nym zesp_oiexD(. Dużo wnieśli u 
grę zawodnicy pozyskani, zwła-
szcza Gerymski. Jeżeli chodzi o 
biój zespół, to w d\5auaeczu bar-
dziej przypominał grupę odbijają-
cych piłkę studentów, niż zespół 
z nazwiskami kadrowiczów. Uwa-
żam, że nie jest usprawiedliwię- / 
nięm, iż od poniedziałku w trenin-
gach nie brało udziału czterech 
podstawowych zawodników: Pry-
giel, Gruszka, Śmigiel, Chadała -
ze względu na chorobę Jednak 
siatkówka nie jest-bokseiAre^ 
podnoszeniem ciężarów, gdzie 
trzeba®gęlBfeść 200 kg, bo inaczej 
Się przegra. Ciężarowiec po cho-
robie tego nie podniesie, ale w 

j t i q 7 t l ^ u ż v r _ nrzecież 

głowy, techniki a okazało się, że 
w mojej drużynie tego nie ma. 

Leszek Milewski: - Cieszę się 
z tych dwóch zwycięstw, bo prze-
cież potencjał zawodniczy po stro-
nie Yawalu jest duży. Z tym, że ten 
potencjał nie był wykorzystywa-
ny. Chcę zaznaczyć, że zespołem 
który ja trenuję, na boisku kieru-
ie Sławek Gerymski, i to czego on 
iokonuje na boisku jest niesamo-
wite. Gra jak profesor, wykorzy-
stując wszystkie słabostki prze-
:iwnika, korzystając z możliwości 
swoich współpartnerów. Jest do-
brym duchem tego zespołu, i w 
neczach, i na treningu. Mieliśmy 
jewne perturbacje w przygotowa-
liu zawodników, bo kontuzje 
nieli, i Solski (bark), i Miencule-
wicz (kolano). Jednak udało się 
lam przygotować i zmobilizować 
:hłopców. Potrafili wygrać te dwa 
necze. 

Hubert Wagner (nowy - od 
l. 12^96 trener kadry narodowej): 
Uważam, że nie jest nlespe-

izianką wynik, lecz rozmiary nv 
ażki i styl są niepokojące. Moż 
la powiedzieć, że w Częstocl 
est zgromadzone ok. 50 prc 
encjału polskiej siatkówki: trz-
)a się zastanowić, co jest nie {3; 
*tvmi pKłonćafmJ 1 

LIGA GRA 



OCZKO AGLOMERACJI 

Mijarwłaśnie 21 lat, a więc 
okrągłe, karciane oczko, od 
momentu utworzenia Kędzie-
rzyna-Koźla. Fotoreporter 
BOGUSŁAW ROGOWSKI 
zajrzał do dziewięciu dzielnic 
naszego miasta. Plon wę-
drówki znalazł się na zdję-
ciach. 


