
Z big-bagsem prościej 

Biało-czarne pylenie 
Ale okazało się, że jest dużo wygodniejsza 
i teraz już byśmy nie chcieli powrotu do 
poprzedniej. 

Czesław Bańkowski: — By ło w i e l e 
sprzeciwów, gdy powiedzieliśmy, że zmie-
niamy sposób zasypu. Ludzie nie lubią 
zmian. Teraz gdy trzeba zasypywać ręcznie, 
bo jeszcze mamy trochę zapasów sadzy w 

Zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju 
koncentraty i polietyleny jest w tej chwili 
ogromne. Można by produkować non 
stop. Nie robi się tego z jednego tylko 
względu — braku surowców. 

Jedną z linii Wydziału Politylenu jest tzw. 
„sześćdziesiątka", na której produkuje się 
koncentrat sadzowy. Mieści się w wysokim 
trzypoziomowym budynku. Kolorem do-
miującym tutaj jest czerń. Thidno się temu 
dziwić. Jednym ze składników jest bowiem 
sadza. Ludzie obsługujący linię nie przy-
pominają wyglądem kominiarza, ale faktu, 

1 pracują z sadzą ukryć się nie da. 
^—Czesław Bańkowski, nadmistrz: — Naj-
gorszy jest moment zasypu. Na szczęście 
robi się to tylko jeden raz podczas zmiany. 
Kiedyś brało się rękami wór z sadzą i sy-
pało ją do otworu. Pyliło się w tym mo-
mencie bardzo mocno. Powoli odchodzi-
my od tej metody. Zaczęliśmy stosować 
tzw. big-bagsy. 

Są to duże torby wykonane z tworzywa, 
mieszczące około 250 kg sadzy. Podnośni-
kiem transportuje się takiego kolosa nad 
otwór zasypowy, otwiera torbę od spodu i 
sadza sama wpada do środka, prawie wcale 
nie powodując pylenia. Torby wyglądają 
jak typowe, podróżne — z tym że są znacz-
nie większe i mają cztery uszy. Po wysypie 
aparatowy ponownie zawiązuje taśmą tor-
bę od spodu i już jest gotowa do ponowego 
wykorzystania. 

Mariusz Sulima, aparatowy: — Na po-
czątku ludzie bali się tej nowej metody. Przy wyt łaczarce linii 6 0 tzw. s a d z o w e j Zdz i s ł aw M a j 

małych workach, to psioczą ile wlezie. 
Trudno się dziwić. 

Na instalacji jest czarno i bardzo głośno. 
Wytłaczarka dudni jak szalona. Aby się 
porozumieć, trzeba do siebie krzyczeć. 
Praca tutaj na pewno nie należy do najła-
twiejszych i najprzyjemniejszych. Jest jed-
nak lepiej płatna i niektórzy aparatowi 

Fot. A. Kozubek 

wręcz dopominają się, aby ich przydzielić 
właśnie na tę instalację. Pracują tu zarów-
no mężczyźni jak i kobiety. Zdaniem nad-
mistrza nie jest to jednak odpowiednia 
praca dla płci pięknej. 

— Nie chciałbym, aby moja żona tutaj 
pracowała. Te panie, które aktualnie za-
trudniamy pozostaną. TUtaj jednak czasem 
trzeba się nadźwigać, wybrudzić. Kobiety 
nie powinny pracować w takich warun-
kach. 

Wszyscy zatrudnieni na tym ciągu mają 
codziennie zmieniane ubrania robocze, 
otrzymują dodatkowo szampony, mydła, 
kremy. Przed paru miesiącami przeprowa-
dzono remont w pomieszczeniach łaźni — 
piękne kafelki na ścianach, na podłodze. 
Trzy natryski, trzy umywalki, ubikacje, na-
wet bidet. Wszystko lśni nowością i czysto-
ścią. Nawet dyrektor nie powstydziłby się 
takiego wystroju. Kierownictwo myśli też o 
zakupie suszarki do włosów. Na razie na 
taki wydatek nie można sobie niestety po-
zwolić. Na pewno jednak jest to rzecz bar-
dzo potrzebna. Umycie się po takiej pracy 
jest rzeczą podstawową i bardzo trudną. 
Kto choćby raz zetknął się z sadzą, wie że 
niełatwo pobyć się jej ze skóry. 

Skrajnym przeciwieństwem „sześdzie-
siątki" jest tzw. „dwusetka" bardziej znana 
jako B+S. Hitaj dla odmiany wszędzie jest 
biało. To za sprawą bieli tytanowej i kredy. 
Na tej malutkiej, ale wprost uniwersalnej 
instalacji produkuje się niemalże wszystko 
i jeśli idzie o koncentraty, m.in. szczegól-
nie poszukiwane w kraju — koncentraty 
wysoko stężone (nawet do 70%). Choć 
wszędzie czyściutko i bialutko praca jest 
tutaj trudniejsza niż na czarnej istalacji. 

(Ciąg dalszy na str. 3) 

Nr 4 (737) KĘDZIERZYN-KOŹLE 12. 02.1995 r. ISSN 1232-566X Cena 10 gr 

Peruwiańskie mazidła, 
niklowane cacka 

Co prawda tylko raz w tygodniu, lecz jest 
w MPL specjalista dermatolog. W ponie-
działki przyjmuje Elżbieta Urbańska-
Rmiciak. ordynator oddziału dermatolo-
gii szpitala nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu. 

— Czy na schorzenia dermatologiczne 
uskarża się wiele osób? 

— Bardzo dużo i liczba pacjentów stale 
rośnie. W dniu przyjęć mam zwykle ponad 
25 osób, wiem że jest do mnie kolejka. 
Schorzenia skórne mają związek z przemy-
słem. Narażenie jest bardzo duże, liczba 
pacjentów rośnie, stwierdza się coraz to 
nowe przypadki. Najbardziej charaktery-
styczne są choroby alergiczne skóry typu 
egzemy. 

— Największym problemem naszych 
czasów jest ponoć łuszczyca. 

— Bezsprzecznie tak. Uważa się ją za 
chorobę niewyleczalną. Proces leczenia 
jest i kosztowny, i bardzo trudny. Atakuje 
ona osoby w różnym wieku, a występuje w 
przeróżnych postaciach. Bardzo często ma 
podłoże dziedziczne. Dotąd patrzono na 
nią trochę inaczej, dzisiaj mówi się o ogro-
mnym wpływie środowiska. Gro przypad-
ków łuszczycy ociera się o reumatologię — 
atakowane są stawy. Leczy się łuszczycę 

• zewnętrznie i wewnętrznie. T j choroba ma 
wpływ na inne ograny np. wątrobę. Czyn-
nikiem prowokującym jej powstanie może 
być częste przeziębienie czy angina. Na 

przebieg leczenia wpływa odpowiednia 
dieta (beztłuszczowa), alkohol, światło. 

— Na co uskarżają się jeszcze pacjenci? 
— Wszędzie tam gdzie mamy do czynie-

nia z wilgocią rozwijają się grzybice. Droga 
zakażenia jest bardzo łatwa — wspólny 
podest, ręcznik, czy obuwie — zwłaszcza 
gumowe. Wystarczy pożyczyć coś od kole-
gi, by wpakować się w kłopoty. Grzybicom 
sprzyjają także wrodzone predyspozycje 
organizmu, częste używanie antybiotyków 
i pewne choroby np. cukrzyca. 

— Jakie objawy powinny nas zaniepo-
koić i skłonić do wizyty w pani gabinecie. 

— Jak najszybciej trzeba reagować na 
zaczerwienienia, pieczenia, świąd, wysyp-
ki. Wciąż jest wiele przypadków świerzbu 
typowej choroby brudnych rąk. Obserwo-
wać powinno się znamiona skórne i reago-
wać wcześnie na jakąkolwiek zmianę. 
Wczesne rozpoznanie zwiększa szansę na 
wyleczenie. Testy alergiczne pomagają w 
ustaleniu przyczyn choroby, to pozwala na 
odsunięcie ludzi od szkodliwych wpływów. 
Alergie mogą wywoływać przeróżne sub-
stancje — chrom, nikiel, aminy i ich po-
chodne, środki kosmetyczne — zwłaszcza 
z balsamem peruwiańskim (ślicznie pach-
nie). Stykamy się z nimi na co dzień, często 
nie zdając sobie sprawy, że mogą nam za-
szkodzić. Chrom jest np. w zapałkach, pa-

(Ciąg dalszy na str. 3) 

Kto się boi sipowca? 
Przy kawie i c ias teczkach, zebrali się 

w Klubie H D K wydziałowi inspekto-
rzy pracy. O k a z j ą d o spotkania , w któ-
rym z ramien ia dyrekcji uczestniczył 
t akże Antoni Żelazny, było zakończe-
nie r oku o r a z p o d s u m o w a n i e przeglą-
d u p .poż. i s t anu ogó lnego bhp . Swoją 
o b e c n o ś ć zaznaczyli także przedstawi-
ciele związków zawodowych , działu 
B H P , o r a z świa ta medycyny Stefan 
Kuś. 

R o z m a w i a n o głównie o e fek tach i 
celowości p rzep rowadzan ia w firmie 
p rzeg lądów s t anu p.poż. i bhp . 

Józef Haja: Widać wyraźnie, że z ro-
ku na rok wzras ta waga t ego przedsię-
wzięcia, że jest o n o p o t r z e b n e i celo-
we. D u ż o sp raw i p r o b l e m ó w wychwy-
t u j e się wtedy. Wiele z nich ł a two roz-
wiązać przy odrob in ie dobrych chęci 
ze s t rony kierownictwa czy n a d z o r u . 
D u ż o zaleceń w y k o n u j e się n iemalże 
o d ręk i . P o w a ż n i e j s z e , w y m a g a j ą c e 
n a k ł a d ó w czy większego czasu real izu-
je się w późniejszych t e rminach . Spra-
wą ewiden tną , na jpoważnie j szą jest w 
te j chwili pralnia zak ładowa. Z n a j d u j e 
s ię w o p ł a k a n y m s t a n i e i w y m a g a 
g r u n t o w n e g o r e m o n t u . 

Helmut Kulpok: — Podczas takich 
p rzeg lądów wychodzą nieraz na j aw 

ciekawe sprawy. M o ż n a na przykład 
wyłuskać ludzi, k tórzy p rzez wiele lat 
nie robili b a d a ń okresowych . Jeśli idzie 
o Z a k ł a d T ranspo r tu S a m o c h o d o w e -
go, nie było większych zas t r zeżeń . R o -
bi się z a t e m szkolenia , p i lnu je i uczy 
uczniów. R z e c z ą c h a r a k t e r y s t y c z n ą , 
k tó ra rzuca się w oczy p o d c z a s takich 
przeglądów, jes t pode j śc ie n iek tó rych 
pracowników. J a k inspek to r zwróci ń a 
coś uwagę, wskaże b łąd t o o d r azu 
s t a j e się wrog iem. A przecież jeśli d o 
czegoś się wt rącamy, coś wytykamy, t o 
tylko p o to aby p o m ó c t e m u człowie-
kowi, a nie zaszkodzić. Niek tórzy t e g o 
nie rozumie ją , pa t r zą na n a s j a k na 
in t ruzów. 

Lidia Kraus: — Nie wszyscy przy-
wiązują należytą u w a g ę d o czystości, 
ładu na s tanowisku pracy. A przec ież 
od t ego w dużym s t o p o n i u zależy bez -
pieczeństwo. D u ż e po le d o m a n e w r u 
m a j ą t u t a j mis t rzowie. Wszyscy p rze -
cież pozdawal i egzaminy II s topn ia , 
więc wiedzą w czym rzecz. Powinni d o -
pilnować, zadbać , aby ludzie p r a c o w a -
li w b e z p i e c z n y c h w a r u n k a c h . N i e 
m o ż n a z wszystkim czekać na inspe-
k to rów. 

(Ciąg dalszy na str. 2) 
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Dziury i wyłączenia 
Gdy pod koniec ub. roku doszło do 

awarii w płockiej firmie, Zakład Synte-
zy przeżył trudne dni. Powiało grozą, 
że wpadka będzie ogromna. Najważ-
niejsze surowce w 100% odbieramy 
właśnie z Płocka — fenol, aceton, tle-
nek etylenu, propylen. 

W końcu stycznia można było z całą 
pewnością stwierdzić, że się udało 
wyjść z sytuacji obronną ręką. Mimo 
„dziur" surowcowych, zatrzymania 
pracy niektórych instalacji, łączna 
sprzedaż ZS jest bardzo dobra. Pier-
wszy miesiąc br. zapowiada się szcze-
gólnie dobrze. 

Ogromną rolę odegrało Biuro Han-
dlowe, robiąc bez przesady wszystko, 
by sprowadzić niezbędne surowce. 

Pracowała na pełnych obrotach insta-
lacja dianu, gdyż płocki zakład mimo 
swoich kłopotów starał się wytwarzać 
najbardziej dochodowe i poszukiwane 
wyroby (fenol, aceton). Gorzej działo 
się na alkilofenolach i oksyetylatach. 
Niestety nie było propylenu i tlenku 
etylenu. Udało się zastąpić propylen 
zakupionym we Francji trimerem pro-
pylenu. W ZS wypadła jedna z opera-
cji produkcyjnych, a sam import nie 
okazał się zbyt drogi. Do połowy stycz-
nia stały oksyetylaty. Nie udało się 
sprowadzić tlenku etylenu. Nie cho-
dziło o koszty, lecz o tzw. logistykę 
transportu. W pewnych krajach tego 
surowca w ogóle nie wolno przewozić, 
w innych trudno było uzgodnić system 

zabezpieczeń. W efekcie z zakupu 
musiano zrezygnować. 

— Obawiamy się przejściowych kło-
potów — stwierdził szef ZS, Ryszard 
Kościuk — z ponownym wejściej na 
rynek. Skutki przerwy w dostawie 
pewnych rodzajów wyrobów, mogą 
(choć nie muszą) okazać się negatyw-
ne. Oczekujemy jednak, że po pełnych 
dostaw potrzebnych nam surowców i 
do ciągłej pracy wszystkich instalacji 
wyniki okażą się wyjątkowo dobre. Nie 
zmarnowaliśmy tego awaryjnego prze-
stoju. Ludzie mieli zajęcia przy re-
montach, badaniach U D T Instalacje 
zostały należycie przygotowane i pra-
cują. 

K. S. 

Regulaminy i władze 
Pierwsze w br. posiedzenie Rady 

Nadzorczej ZCh BLACHOWNIA SA 
odbyło się 27 stycznia. W porządku 
obrad znalazły się: wybór władz statu-
towych, zatwierdzanie regulaminu za-
rządu spółki, informacja Zarządu na 
temat działalności statutowej i stru-
ktury organizacyjnej spółki, ustalenie 
zasad wynagradzania członków Za-
rządu i wolne wnioski. 

Przewodniczącym Rady Nadzorczej 
wybrany został Kazimierz Niedźwiedź 

(Warszawa), zastępcą — Irena Wlazło 
(Wrocław), sekretarzem Danuta Wal-
czak (ZCh BLACHOWNIA). 

Na kolejne posiedzenie przełożono 
sprawy zatwierdzenia regulaminu Za-
rządu spółki i Rady Nadzorczej. Spot-
ka się na nim Rada z przedstawiciela-
mi trzech blachowniańskich związków 
zawodowych. 

Do kontaktów z prasą RN upoważ-
niła Józefa Kłosińskiego. 

K. S. 

Kto się boi sipowca? 
(Dokończenie ze str. 1) 

Janusz Doluk: Większość pracowni-
ków nie wie chyba na czym polega pra-
ca sipowska. Wielu z nich wydaje się, 
że jak idą inaspektorzy to po to, aby 
zaraz kogoś ukarać. Dlatego nie chcą 
z nami współpracować. Nie są doin-
formowani, nie wiedzą jaka jest nasza 
rola. Trzeba chyba częściej pisać na ten 
temat. Poza tym wydaje mi się, że in-
spektorzy nie powinni zajmować się 
takimi sprawami jak pilnowanie czy 
pracownik szlifuje w okularach, tylko 
poważniejszymi problemami — typu 
choćby urlopy profilaktyczne. 

Stefan Kuś: — Przeglądy są sprawą 
ważną i na pewno należy je kontynuo-
wać. Rzeczą do której należałoby 
przyłożyć szczególną wagę, jeśli idzie o 
ludzkie zdrowie, jest profilaktyka. A 
my ciągle walczymy nie o to co trzeba. 
W tej chwili w 80% nastawiamy się na 
lecznictwo, w 20% a profilaktykę. A 
powinno być całkiem odwrotnie . 
ZChB udziela wsparcia służbie zdro-
wia, w tym i naszej przychodni. Wszy-
stko to jednak jest kroplą w morzu 
potrzeb. Ideałem byłaby przychodnia 
czynna 24 godziny na dobę, z dostę-
pem do lekarza w każdej chwili. Ale 
mamy to co mamy i trzeba tak wszy-
stko zorganizować, aby pracownicy 
byli objęci jak najlepszą opieką. Myślę, 
że dużo się już tutaj zrobiło. Nie zna-

czy to jednak, że niczego więcej zrobić 
nie można. 

Antoni Żelazny: — Z dużą przyje-
mnością spotykam się z pracownikami 
przy takich jak ta okazjach. Działal-
ność firmy ma sens tylko tak długo, jak 
długo nie pojawi się krew. Każdy wy-
padek jest zawsze nieszczęściem dla 
poszkodowanego, porażką dla zakła-
du, dowodem, że coś zostało zanie-
dbane, czegoś się nie dopatrzyło. 
Wszystkie osoby piastujące funkcje 
kontrolne, nadzorcze pomagają nam 
wszystkim. Działalność społecznych 
inspektorów pracy jest bardzo cena. 
Mimo tego, że pracownicy marudzą, 
klną, psioczą, nie należy się przejmo-
wać i robić co do was należy. Bo to co 
robicie jest naprawdę cenne. Uwa-
żam, że potrzeba wam większego jesz-
cze wsparcia ze strony szczebla kie-
rowniczego. Myślę, że dobrze będzie 
jeśli któregoś dnia przejadę się z pa-
nem Hają po całym przedsiębiorstwie 
przejrzymy wspólnie zeszyty z wpisami 
inspektorów — gdzie zalecenia są re-
alizowane, a gdzie lekceważone. Jesz-
cze raz chcę podkreślić, że w tym co 
robią społeczni inspektorzy pracy, ma-
ją pełne wsparcie dyrekcji. 

ZOFIA WISŁA 

Robocza 
sobota 

W ub.r. prezes Zarządu ZCh BLA-
CHOWNIA SA nie przedłużył — 
obowiązującego przez blisko dwa 
lata — zarządzania w sprawie ogra-
niczonego czasu pracy. Decyzja ta-
ka wynika z trudności kadrowych w 
produkcji i Zakładzie Transportu Ko-
lejowego. Obsada jest zbyt szczu-
pła, czwarta wolna sobota ewiden-
tnie komplikowałaby pracę. Te spra-
wy przeważyły, choć były i oszczęd-
n o ś c i np. z rac j i wy łączen ia 
biurowca. By nie dzielić ludzi — jed-
nym dać wolne i innym nie — przy-
wrócono zarządzenie nr 16. Wrócili-
śmy więc do zasad obowiązujących 
w kraju, wydawanych przez Mini-
sterstwo Pracy i Spraw Socjalnych. 

K. S. 

ISO 9000 
Dwudniowe szkolenie z zakresu sy-

stemu zapewnienia jakości, zgodnego 
z normami ISO 9000, odbywało się 19 
i 20 stycznia. Wzięły w nim udział oso-
by zatrudnione w drugim półroczu 
1994 roku. Są to najczęściej technolo-
dzy. Szkolenie prowadzone przez kra-
kowską firmę konsultingową „Baśko" 
objęło także osoby wyznaczone na 
przyszłe szkolenie auditorów, (nie bę-
dą to kontrolerzy w obecnym rozu-
mieniu) oraz inne, dotąd nie przeszko-
lone, a które wejdą w system np. z 
zaopatrzenia. W sumie przeszkolono 
ostatnio ok. 47 osób. Zajęcia prowa-
dzili panowie Bernacik i Wójcik i było 
to ostatnie szkolenie z udziałem osób 
z zewnątrz. 

Dotąd zasady systemu ISO 9000 po-
znała kadra kierownicza do mistrzów 
włącznie. Przewidziano już dalszy cykl 
szkoleń dla reszty pracowników. 

Przygotowane jest też specjalisty-
czne szkolenie dla auditorów. Patro-
nować mu będzie SITPChem, a o b e ^ 
mie przedstawicieli kędzierzyńskicii 
zakładów (tak będzie oszczędniej). 
ZChB wytypowała 21 osób. Szkolenie 
odbywać się będzie w dniach 16, 17 i 
18 lutego. 

K. S. 

Mniej balastu 
Pomalutku, powolutku, pozbywamy 

się coraz to innych zbędnych i nieprzy-
datnych firmie obiektów. Kolejny 
przetarg odbył się w połowie stycznia i 
dotyczył wielu lokali. Nie udało się 
sprzedać „Lecha" (nie wpłacono wy-
maganego wadium), „Pokusy" i części 
„Berlinka" zajmowanej przez Jawaję 
(nie było ofert). Sprzedano natomiast 
część osiedlowego łamańca, pawilon 
kosmetyczny (cały budynek) oraz 
działkę na Targowej. 

(«t_) 

Odszedł na zawsze ANTONI LE-
KSZA, jeden z pierwszych pracow-
ników naszych zakładów. 

Urodził się 25 listopada 1913 r. w 
Raciborzu, gdzie spędził swoje mło-
de lata. Po wojennej zawierusze 
rozpoczął pracę w Zakładach Ele-
ktrod Węglowych w Raciborzu, na-
stępnie wraz z rodziną w 1948 r. 
przeniesiony został do ówczesnych 
Z a k ł a d ó w K o k s o c h e m i c z n y c h 
„Blachownia" . J a k o pracownik 
otrzymał legitymację z nr. 3. 

Wraz z odbudową i rozwojem za-
kładów piastował różne stanowiska 
m.in. prowadził dział mieszkanio-
wych, sekretarzował Radzie Zakła-
dowej, pracował na stanowisku 
administratora osiedla, był również 
długoletnim prezesem chóru zakła-
dowego „Harmonia". Był postacią 
znaną i lubianą, a wraz z zakładami 
tworzył ich historię. Odszedł na 
emeryturę w sierpniu 1977 r. 

T&k przed, jak i po wojnie udzielał 
się społecznie. Został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. 

Długotrwała choroba nie pozwoli-
ła Mu opuszczać mieszkania. Nigdy 
już nie zobaczymy przyprószonej si-
wizną głowy, wyglądającej przez ok-
no, z którego widok był Jego całym 
światem. Jako syna Ziemi Racibor-
skiej cechował Go swoisty, śląski 
humor, nie opuszczający Go nawet 
w ostatnich dniach życia. 

Takim zachowamy Go w pamięci! 
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Wytwórcy zwątpili 

Fischer z satelity 

Od lewej stoją: T. Witos, A, Fraś i 
B. Hajligtag Fot. A. Kozubek 

Poruszono niemal pół świata, wprawio-
no w ogromne zdziwienie producenta, ale 
zdobyto wszystko co trzeba, by wyremon-
tować spalony zawór i oszczędzić spore 
kwoty. 

Zawór Fischera jest newralgicznym na 
ciągu polietylenowym — trzyma ciśnienie, 
reguluje przepływ polimeru. Po awarii, gdy 
wypłynął etylen, zawór zapalił się i uległ 
niemal całkowitemu zniszczeniu. Kupić 
nowy można byłoby bez najmniejszych 
problemów... gdyby dysponowało się kilku 
miliardami. 

Postanowiono więc zawór wyremonto-
wać. Pewne elementy należało sprowadzić 
od wytwórcy. I tu zaczęła się kołomyjka. 
Firma zadziwiła się przeogromnie , ba 
wręcz początkowo wyparła się, że kiedy-
kolwiek taki zawór wytwarzała. Nie byli w 
stanie uwierzyć, że urządzenie pracuje u 
nas blisko 30 lat. Oni dawno o takim roz-
wiązaniu zapomnieli. Okazaliśmy się jedy-

nym przedsiębiorstwem w świecie, które 
taki zawór wciąż eksploatuje. Ale produ-
cent stanął na wysokości zadania. Po wy-
jaśnieniach, podpartych zdjęciami, zaczęło 
szukać dokumentacji. Przez łącza sateli-
tarne sprawdzano archiwa w Anglii i Fran-
cji. W tej ostatniej znaleziono to co trzeba 
i podjęto się wykonania kilku części. Każda 
kosztowała po kilkadziesiąt milionów 
(więc też niemało), ale bez porównania 
taniej, niż nowe urządzenie. 

Decyzję o remoncie podjęto w gronie Ko-
złowski, I^atasiewicz i Witos. Oprócz zaku-
pionych części, potrzeba było wiele innych, 
które należało wykonać we własnym zakre-
sie. Oprócz ostatnio spalonego zaworu był w 
zakładzie inny, też podpalony przed dwu-
dziestu laty. Wzięto z niego wszystko, co 
tylko się jeszcze nadawało. Resztą rzeczy 
nietypowych i b. trudnych do wykonania za-
jęli się pracownicy centralnego warsztatu 
automatyki. Pracowali przy nich grubo 
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ponad miesiąc, a największy wkład mieli E. 
Pietrzyk, B. Hąjłigtag i T. Wojdyła. Zawór 
spalony był w 80% należało go więc prakty-
cznie odtworzyć. Dziś zawór lśni nowością i 
jest gotowy do pracy. 

Przy okazji remontu zaworu Fischera 
unormowano kilka spraw. M.in. wzięto się 
za przeliczenie wymiarów części z dotych-
czasowych calowych na metryczne. Chodzi 
0 pięć posiadanych zaworów tej firmy. Do-
kumentację sporządził G. Majchrzak, wy-
konywała zadanie TM, gdzie nadzorował 
sprawę A. Kukolka. Opracowana została 
także technologia głowicy zaworu podczas 
sprawdzania go w warunkach warsztato-
wych. Dotąd zabieg ten robiono na zimno 
1 zdażało się, że po podgrzaniu zawór pusz-
czał. By uniknąć w przyszłości takich sytu-
acji wykonano specjalny blok aluminiowy 
z elektrycznymi gałkami, który pozwala 
podgrzać głowicę do temperatury, w jakiej 
pracuje na ciągu. Dzięki specjalnej po-
mpce olejowej firmy „Madan" zawór w 
warunkach warsztatowych może być pod-
dany próbie ciśnieniowej. Jest ono jednym 
z najwyższych w zakładzie i oscyluje w gra-
nicach 300—350 MPa. 

K. S. 

Biało-czarne pylenie 
(Dokończenie ze str. 1) 

Zasyp bieli odbywa się metodą tradycyjną. 
Poza tym dokonuje się go co godzinę, a 
nawet co 45 minut, w zależności od typu 
koncentratu. Ttitaj kobietyjuż nie pracują. 
Nie mogłyby sprostać. Bardzo kłopotliwe 
jest czyszczenie linii, gdy zmienia się ro-
dzaj produktu i przechodzi na koncentraty 
barwne. Powrót do bieli wyklucza pozosta-
wienie choćby ociupinki koloru. 

Biel tytanowa i kreda bardzo wysuszają 
skórę. Człowiek nie wygląda na brudnego, 
ale pył pokrywa ciało. Najmocniej cierpią 
ręcę. Trzeba je często myć. 

Koman Spyrka, brygadzista: — Nie po-
mnga smarowanie kremem. Skóra pęka i 
holi. Rękawice z materiału nie chronią do-
statecznie, jedynie podgumowane. Ostat-
nio właśnie takich zaczęliśmy używać. 
Różnica jest spora. Ale i tak wszyscy je 
noszą. 

Podobnie rzecz ma się z maskami, które 
powinny być zakładane przy zasypywaniu, 
a nie zawsze są. 

Instalacja B+S pierwotnie przeznaczona 
była do innych celów, leraz jest jedną z 
najbardziej optymalnych instalacji. Ma 
wiele zalet. Długo ją przerabiano, popra-
wiano, dopasowywano do potrzeb. Wpro-
wadzono bardzo istotne zmiany. Gdy ją 

uruchamiano, wszyscy z dozorem włącz-
nie, pracowali na zmiany. Teraz myśli się o 
wymianie sposobu ogrzewania linii. Nowy 
ma być lepszy i łatwiejszy. 

Jednym z bardziej uciążliwych miejsc 
pracy w Wydziale jest produkcja tonerów. 
Pracuje tutaj troje ludzi. Ich skóra ma bar-
wę coraz to inną, w zależości od koloru, 
który przygotowują. Robota tutaj jest mo-
zolna i niewdzięczna. By linia koncentra-
tów barwnych mogła pracować dobę lub 
dwie (zależy to do wielkości partii) tone-
rzyści muszą pracować cały tydzień. W ich 
pomieszczeniach latem panuje okropny 
skwar. Najgorsze jest jednak pylenie. Bar-
dzo poważnie myśli się o rozwiązaniu tego 
problemu. Są już pewne pomysły i przy-
miarki. 

Załoga w wydziale od wielu lat nie ulega 
większym zmianom. Ostatnio dwóch zdol-
nych, dobrze się zapowiadających pracow-
ników odeszło, bo znaleźli zajęcie w jakimś 
sklepie. Tutaj zarabiali 2,5 min, tam dostali 
6. Do podstawowego trzonu załogi instala-
cji homogenizacji, czyli ludzi którzy prze-
pracowali tutaj wiele lat, zaliczyć można: 
Romana Spyrkę uważanego za gospoda-
rza B + S, Macieja Mitrowskiego, Czesła-
wa Suleja, Tadeusza Dąbrowskiego, Józe-

fa Barana. Są tu i kobiety mające za sobą 
wieloletni staż: Regina Kalinowska, Alfre-
da Młynarczyk czy Lucyna Stankiewicz. 

Ogólnie rzecz biorąc, stan techniczny in-
stalacji jest zadowalający. Jest ona w peł-
nej gotowości ruchowej. Ze względu na 
swój wiek jest jednak przestarzała i zdeka-
pitalizowana. Wyjątek stanowi wspomnia-
na B+S. Gdyby nie służby techniczne, któ-

re robią co mogą, byłoby źle. Przydałyby 
się nowe linie, ale póki co można o nich 
jedynie pomarzyć. Może jako SA-BLA-
C H O W N I A przeskoczy i ten problem. 
Nowocześniejsze linie, to przede wszy-
stkim łatwiejsza i tańsza produkcja, ale 
także lżejsza praca. 

Z. WISŁA 

Szafę s terowniczą te j linii o b s ł u g u j e Mar ian Sul ima Fot. A. Kozubek 

Peruwiańskie mazidła, niklowane cacka 

pierze, skórze. Niekiel w różnorakiej ar-
maturze sanitarnej. 

— A w samym zakładzie — co może 
wywołać choroby o których mówimy? 

—Osoby pracujące w „BLACHOWNI" 
SA też prezentują różny przekrój chorób 
dermatologicznych. Szczególną uwagę na-

(Dokończenie ze str. 1) 

leży zwracać na kontakt z benzenem, pro-
duktami smołopochodnymi. Te produkty 
uznane są za rakotwórcze. Chciałbym w 
przyszłości doprowadzić do tego, by przy-
najmniej raz w roku — przy okazji badań 
okresowych — były i badania dermatolo-
giczne. Jestem związana z przemysłem od 
1980 r., wszystko co się tu dzieje jest mi 
znane. 

— Jest Pani ordynatorem oddziału der-
matologicznego od paru miesięcy. Jak 
ocenia Pani stan posiadania — czy zaspo-
kaja on potrzeby? 

— Oddział dysponuje 30 łóżkami i uwa-
żam, że to wystarcza. Pamiętać należy, że 
skorzenia dermatologiczne często bywają 
przewlekłe. Pacjenci spędzają tu zwykle 
2—3 miesiące. Liczy się więc i atmosfera 
tu panująca, stanard pomieszczeń i wypo-
sażenie w specjalistyczny sprzęt. Zaczęłam 
swoje urzędowanie od remontu. Na pier-
wszy ogień poszło zaplecze sanitarne. Tu-

tejsi pacjenci muszą często korzystać z ką-
pieli i natrysków. Wszystkie pomieszcze-
nia będą pomalowane, konieczna jest wy-
miana łóżek i szafek. Niestety tempo limi-
tują finanse — a pieniędzy potrzeba sporo. 
Jeśli chodzi o aparaturę niezbędną do le-
czenia oddział ma już podstawowy sprzęt. 
Głównym moim zamierzeniem jest obec-
nie zakup lampy do leczenia łuszczycy i 
egzem. Ułatwi ona leczenie i ewidentnie 
skróci jego czas. Potrzeba na to ponad 200 
min (starych) złotych. Mamy już laser oraz 
lampę do miejscowego leczenia. Pragnę 
tak doposażyć oddział, by prowadzić tu 
całą diagnostykę. Myślę choćby o derma-
toskopie — urządzenie do badania zmian, 
które precyzyjnie określa czy są one złośli-
we czy nie. Chcę dodać, że jeden dzień 
przyjęć w tutejszym MPL nie załatwia 
wszystkich potrzeb. Ale w każdym nagłym, 
awaryjnym przypadku przyjmę pacjenta tu 
na oddziale. 

— Szpital, przychodnia — i jak Pani 
dodaje gabinet prywatny — kiedy jest 
czas dla rodziny i na odpoczynek? 

— Jest to faktycznie niewiele i mam po-
czucie, że nie zawsze mogę sprostać obo-
wiązkom domowym. Mąż też na stanowi-
sku, które pochłania mu mnóstwo czasu. 
Dla synów p o z o s t a j e późny wieczór . 
Wiem, że mało mają mamy... Niestety nie 
mamy w pobliżu krewnych i musimy sami 
sobie radzić. Wiele pomaga starszy syn, a 
młodszy też jest dzielny. Wypoczywam naj-
lepiej przy muzyce— nowoczesnej z MTV 
— i czytaniu prasy. Gram też w tenisa, 
pływam, a na weekendy staramy się wyjeż-
dżać poza miasto — w różne strony kraju. 
Urlopy spędzamy najchętniej nad mo-
rzem. 

— Dziękuję za rozmowę. 

K. Supron 
Fot. A. Kozubek 
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Wypis z sankcjami 
26 stycznia 1995 r. odbyło się Zebra-

ni e Sprawozdawczo-Wyborcze Dele-
gatów Pracowniczej Kasy Zapomogo-
wo-Pożyczkowej przy ZCh BLA-
C H O W N I A Spółka Akcyjna w Kę-
dzierzynie-Koźlu. Zebranie odbywało 
się po upływie trzyletniej kadencji 
działania obecnego Zarządu i innych 
organów PKZP, wybranych na po-
przednim zebraniu. Skład ustępujące-
go Zarządu: Franciszek Solarz — 
przewodniczący, Paweł Kunert — 
wiceprzewodniczący, Janina Stawska 
— sekretarz, członkowie: Anna Bła-
siak, Piotr Chrzanowski, Eryka Du-
da, Marianna Gierak, Maria Bryk, 
Helmut Konieczko, Stefan Ozga, Ry-
szard Rudnicki, Krystyna Ślusarczyk, 
Krystyna Ustimowicz, Krystyna Wo-
robiec, Maria Wojtala, Klara Koło-
dziej, Hildegarda Kucharczyk. 

Członkami Komisji Rewizyjnej były: 
Urszula Piotrowska — przewodniczą-
ca, członkowie Anna Ładna, Jan Dro-
nia. 

Delegatami na zebranie byli repre-
zentanci członków PKZP przy ZCh 
BLACHOWNIA SA: Anna Błasiak, 
Maria Bryk, Irena Dąbrowska, Mał-
gorzata Dotuk, Eryka Duda, Grażyna 

Dysarz, M a r i a n n a Gierak, Teresa 
Gralik, Bożena Korus, Elżbieta Ko-
waś, Anna Ładna, Halina Mateja, Te-
resa Misterkiewicz, D a n u t a Mora-
wska, Władysława Mikolaszek, Ur-
szula Piotrowska, Małgorzata Piotro-
wska, J a n i n a Stawslp, Krystyna 
Ślusarczyk, Stanisława Świrk, Renata 
Tomaszewska, Krystyna Ustimowicz, 
Anna Wojciechowska, Maria Wojtala, 
Krystyna Worobiec, Krystyna Żołą-
dek, Krystyna Kuriata oraz panowie: 
Piotr Chrzanowski, Tadeusz Drobina, 
J a n Dronia, S tanis ław Krajewski, 
Helmut Konieczko, Paweł Kunert, 
Stefan Ozga, Bernard Piela, Roman 
Płaszczyk, Ryszard Rudnicki, Franci-
szek Solarz, Jan Szczepański, Stani-
sław Tyius, Alfred Warzecha, Józef 
Warzecha, Marian Makowski. 

Przy okazji pragnę przypomnieć 
fragment obowiązującego Statutu 
PKZP, odnoszący się do zasad wycofy-
wania wkładów członkowskich oraz 
ponownego wstępowania do PKZP. 
Czynię to dlatego, że obserwuje się 
ostatnio zwiększenie wniosków o wy-
stępowanie z kasy, aby po krótkim cza-
sie ponownie wstępować. Przypo-
mnienie obowiązujących w tej materii 

przepisów uświadomi przyszłym kan-
dydatom na „czasowe" wystąpienia z 
PKZP o skutkach tego kroku. Czynię 
to w celu uniknięcia zbędnych i często 
niemiłych dialogów przy ponownym 
wpisywaniu się i związanych z tym 
przedwczesnych żądaniach przyznania 
pożyczek. 

A oto te przepisy: Skreślenie z listy 
członków PKZP następuje: na pisem-
ne żądanie członka lub z innych przy-
czyn. Członkowie PKZP skreśleni z li-
sty członków na własne żądanie mogą 
być przyjęci ponownie do PKZP po 
upływie 3 miesięcy od dnia skreślenia 
— po wpłaceniu 50% wycofanego 
uprzednio wkładu członkowskiego lub 
po upływie 6 miesięcy od dnia skreśle-
nia — na zasadach ogólnych tj. po 
wpłaceniu wpisowego i dwóch kolej-
nych wkładów miesięcznych. 

W porządku zebrania było: sprawoz-
danie ustępującego Zarządu, spra-
wozdanie Komisji Rewizyjnej, wybór 
nowych władz oraz dyskusje i wolne 
wnioski. Po ukonstytuowaniu się no-
wego Zarządu podamy jego skład na 
łamach „ŻB". 

Przewodniczący PKZP 
mgr Franciszek Solarz 

Odzyskiwanie długów 
Sprawa dłużników ZChB dzierża-

wiących lokale: po byłym żłobku oraz 
restaurację i hotel „Lech", ciągnęła się 
dość długo. Podjęcie radykalnych kro-
ków przez dyrekcję firmy spowodowa-
ło, że dzierżawcy musieli zacząć my-
śleć jak rozwiązać problem i zmniej-
szyć zadłużenie. Obie zainteresowane 
strony rozmawiały na ten temat wielo-
krotnie. Słano też stosowne pisma, 
tam i z powrotem. Ostatecznie udało 
się wynegocjować warunki do przyję-

nizację lokali oraz zakupów w drodze 
przetargu. Do ceny lokali zostanie do-
liczony dług wobec ZChB. Kwota sto-
sownej wielkości trafi do naszej firmy 
z kredytującego przedsięwzięcie Ban-
ku Śląskiego. W przypadku „Pokusy", 
gdzie zadłużenie jest wielokrotnie 
mniejsze, dyrekcja poszła na rozwią-
zanie problemu poprzez posiłki rege-
neracyjne dla części pracowników fir-
my. Właścicielka zajazdu będzie przy-
gotowywać bezpłatne posiłki, zaś kwo-

biorstwa. Zobowiązanie obe jmuje 
miesięczną spłatę długo w wysokości 
20 min zł (starych) plus bieżące opłaty 
czynszu. 

Sprawę dłużników wobec firmy wie-
lokrotnie wałkowano na sesjach RPP. 
Radni podkreślali, że znacznie wcześ-
niej należało podjąć stosowne kroki i 
nie dopuszczać do zaistnienia takiej 
sytuacji. 

Sądzimy, że dyrekcja wyciągnie 
wnioski z tej lekcji i będzie trzymać 
rękę na pulsie. Kwoty zadłużenia po 
denominacji nie wyglądają już tak po-
ważnie, ale wartość się przecież nie 
zmieniła. Ubyło tylko kilka zer. 

(zet) 

Nie próżnują piłkarze „Blachowian-
ki" w tzw. martwym sezonie, jakim na-
zywa się okres zimowy pomiędzy run-
dą jesienną, a wiosenną. Jak już infor-
mowaliśmy odbywają się zajęcia tre-
ningowe w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół Technicznych, na które w piątki 
przychodzi spora grupa zawodników. 
W pozostałe dwa dni prowadzone są 
zajęcia treningowe juniorów i drużyny 
odbojów. 

Zespół „Blachowianki" — jako B-
-klasowy — został decyzją Podokręgu 
automatycznie włączony do rozgry-
wek piłkarskich o Puchar Polski. Ze-
staw par podamy w następnych „Wie-
ściach". 

Niezbyt ciekawie zapowiada się przy-
szły sezon pod względem finansowym. 
Fundusze ze składek członkowskich 
będą niewielkie, a sponsora na hory-
zoncie jakoś nie widać, mimo iż zwra-
caliśmy się do byłej Rady Pracowni-
czej i dyrekcji zakładów o skromną po-
moc. Zakład Usług Socjalno-Byto-
wych z góry zapowiedział nam, że nie 
mamy co się starać o dofinansowanie 
z funduszu socjalnego, gdyż nie mamy 
żadnych szans na jakąkolwiek pomoc. 

A może wzorem klubów profesjo-
nalnych przyjdzie nam sprzedać kilku 
najlepszych zawodników, aby jeszcze 
w tym roku utrzymać działalność ogni-
ska na dotychczasowym poziomie? 
Ale czy znajdzie się nabywca. 

* # * 

W grudniu 1994 r. w MOK „Che-
mik" odbyło się Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze Podokręgu Związku 
Piłki Nożnej w Kędzierzynie-Koźlu. 
Sprawozdanie z 4-letniej działalności 
Podokręgu złożył ustępujący prezes 
Józef Galla. Były też miłe akcenty do-
tyczące naszego ogniska. Prezes Galla 
na ręce prezesa „Blachowianki" kol. 
II. Majnusza wręczył dyplom za zaję-
cie I miejsca i awans do klasy A przez 
naszą drużynę juniorów. Wśród kilku-
nastu odznaczonych znaleźli się ró-
wież nasi działacze. Złotą Odznakę 
PZPN otrzymał kol. Helmut Maj-
nusz, a Srebrną Odznakę O O Z P N 
uhonorowano kol. Henryka Żurka. 

W skład nowego zarządu Podokręgu 
weszli: Jan Chludek, Kugeniusz Jaro-
szewski, Walter Oleks, Stanisław 
Olewicz, Rajnard Stefanides i Tade-

usz Wróblewski. Prezesem Podokrę-
gu na kolejną czteroletnią kadencję 
(1995—1998) ponownie wybrano Jó-
zefa Galię. W skład 7-osobowego Za-
rządu Podokręgu sędziów weszli: Jó-
zef Karczmarczyk — przewodniczący, 
Sławomir Piotrowski — sekretarz, 
Andrzej Bondyra, I^eon Gaida, Tade-
usz Wróblewski, Arkadiusz Dereji 
Mirosław Stepczuk. 

Odbył się Zjazd Opolskiego Okręgo-
wego Związku Piłki Nożnej. Prezesem 
ęonownie został wybrany mgr Feliks 
Smietański, a w skład zarządu z na-
szego Podokręgu weszli Józef Galla i 
Walter Oleks. W skład Wojewódzkiej 
Komisji Rewizyjnej wszedł Jan Chlu-
dek. Józef Galla został odznaczony 
medalem 75-lecia PZPN. 

* * # 

Przypominamy, że zespół gimnastyki 
rekreacyjnej pań ćwiczy pod okiem 
kol. Marii Bardzińskiej w każdy wto-
rek i czwartek o godz. 18.30 w Szkole 
Podstawowej nr 1. Odbyło się również 
miłe spotkanie noworoczne pań przy 
ciastku i kawie. 

( M - Ż ) 

Zielony 
stół 

W zespole Szkół Technicznych 
„Blachownia" odbyły się Mistrzo-
stwa Miasta Szkół Średnich-Ponad-
podstawowych w tenisie stołowym. 
Udział wzięło 10 szkół. Startowało 
46 zawodniczek i zawodników. 

Wyniki — DZIEWCZĘTA: 1) Aneta 
Lompieś — Zespół Szkół Zawodo-
wych, Koźle; 2) Ewelina Bieda — 
Zespół Szkół Ekonomicznych, Kę-
dzierzyn; 3) Joanna Marczak — I 
LO, Koźle, 4) Agnieszka Lipniacka 
— I LO, Koźle; 5) Katarzyna Kubina 
— Zespół Szkół Zaw. „Azoty", Kę-
dzierzyn; 6) Agnieszka Bukowy — 
I LO, Koźle; 7) Sylwia Fojcik — Ze-
spół Szkół Zaw., Koźle; 8) Katarzy-
na Szpak — Zespół Szkół Chemi-
cznych, Sławięcice. CHŁOPCY: 
Ireneusz Bednarz — Zespół Szkc 
Technicznych Blachownia—MMKS, 
Kędzierzyn; 2) Rafał Dreksa — 
I LO, Koźle; 3) Paweł Lipiński — 
Zespół Szkół Technicznych, „Bla-
chownia"—MMKS, Kędzierzyn; 4) 
Zbigniew Walczak — Zespół Szkół 
Żeglugi Śródlądowej, Koźle; 5) Ma-
rek Orzeł — Zespół Szkół Techni-
cznych „Blachownia"—MMKS, Kę-
dzierzyn; 6) Rafał Stegmiler —Ze-
spół Szkół Technicznych „Blachow-
nia"; 7) Marcin Miraszewski — 
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, 
Koźle—MMKS, Kędzierzyn; 8) Ro-
man Frank — Zespół Szkół Zaw., 
Kędzierzyn. 

Drużynowo zdecydowanie wygrali 
podopieczn i trenera Sławomira 
Kowalika — z Zespołu Szkół Tech-
nicznych „Blachownia". 

Również w turnieju rejonowym w 
Głubczycach zdecydowanie wygrał 
uczeń Zespołu Szkół Technicznych 
„Blachownia" Ireneusz Bednarz. 
Do mistrzostw wojewódzkich za-
kwalifikowali się także: Rafał Dre-
ksa, Marcin Miraszewski i Joanna 
Marczak. 

SŁAWOMIR KOWALIK 

Zamienię mieszkanie zakłado-
we o pow. użytkowej 38 m2 

(2 pokoje z widną kuchnią) na 
ul. Tuwima 26/1 na większe me-
trażowo. 

Tel. 365-30 od 7.00 do 15.00. 

Akwaryści 
zapraszają! 

Zebranie inauguracyjne sekcji akwa-
rystycznej, powstającej w przyzakłado-
wym osiedlu odbędzie się 18 lutego 
1995 r. o godz. 11.00 w ZDK „Lech". 

. Wieści z"Blachowianki" 
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Jak na razie wszystkich ogarnia 
ogromna frustracja, 
rozglądając się dookoła pytają 
— gdzież tu prywatyzacja? 
Bo tylko szyld się zmienił 
i jak gminna wieść niesie 
do byłej dyrekcji 
trzeba mówić prezesie. 
A ludzie, cóż ludzie? 
Przy modłach klękają 
i z nadzieją na lepsze 
cierpliwie czekają. 
Co przyniesie jutro? 
Będą jakieś zmiany? 

Czas prywatyzacji 
(czyli co było a nie jest, nie pisze się w rejestr) 

Może wreszcie nadejdzie 
czas oczekiwany. 
Kiedy się skończą 
tego typu kłopoty, 
żeby do pierwszego 
liczyć każdy złoty. 
A ceny rosną 
i pną się do góry, 
chyba mając na względzie 

dobro koniunktury. 
Na świetlaną przyszłość 
wszyscy oczekując, 
że sprywatyzowani 
chyba nie żałują. 
Czy będą korzyści wymierne? 
Też się przekonamy, 
gdy rok podsumowując 
w „Lechu" się spotkamy. 

Póki co, parking koło bramy 
jest strasznie zapchany, 
gdyż niejednemu na zakład 
wjazd został zabrany. 
I by zachęcić ludzi 
do lepszej roboty 
zabrane dotychczas wolne 
robocze soboty. 
Lecz do obecnego stanu 
nie czujmy niechęci, 
bo świat jak się ciągle kręcił 
tak się dalej kręci. 

TADEUSZ ZAJĄC 

Coś z rodzaju dać chłopu kłonicę... 
W wydziałowej łazience znany po-
wszechnie sedes (po lewej) i unikato-
wy (wciąż) bidet. Z całą pewnością nie 
powinien służyć do składowania ma-
kulatury. Jest niezbędny paniom do 

higieny intymnych partii ciała. Przy-
najmniej tak jest w zachodniej części 
świata... 

K. S. 
Fot. A. Kozubek 

Litania 
niemożności 

Jubileuszowe skorupy wracają na 
łamy gazety w nieznanej dotąd 
szerszej otoczce. Tym razem nie o 
same dzbanki i dyplomy chodzi, 
lecz o istotną kołomyjkę z papierka-
mi, które opiewają na wyjątkowo 
dziś śmieszną kwotę. 

Cała procedura wygląda następu-
jąco. Dział Osobowy przekazuje do 
Zakładu Usług Socjalno-Bytowych 
listę jubilatów, upominki i listy gratu-
lacyjne. W zakładzie, służbie czy na 
niższych szczeblach wydziałów, 
panie sekretarki (zwyczajowo) przy-
gotowują drobny poczęstunek — 
kawę, herbatę, ciasto. Na każdego 
jubilata przypada aż 10 tys. (sta-
rych) złotych. Po pieniądze należy 
zgłosić się do socjalnego, ale otrzy-
muje się tam tylko część pieniędzy. 
Panie sekretarki kupują więc poczę-
stunek za swoje p ien iądze. 
Owszem otrzymują zwrot funduszy, 
ale wydeptać muszą tyle ścieżek, że 
najczęściej rezygnują ze wszystkie-
go. 

Tor przeszkód zaczyna się od 
sklepu, w którym należy kupić po-
trzebne wyroby. Musi to być płatnik 

VAT. Z rachunkiem udać się należy 
do likwidatury, po uzyskaniu odpo-
wiednich potwierdzeń — do kasy. 

Jedna z osób, która zwyczajowo 
zajmuje się tymi sprawami opisała 
dodatkowe perypetie. W naszym 
zakładzie ludzie pracują na zmiany, 
wielu z nich dojeżdża spoza Kędzie-
rzyna-Koźla. Jeśli nawet przygotuję 
wszystko, kto mi da pewność, że 
większość przyjdzie na takie spot-
kanie? A szkoda by się coś zmarno-
wało. Można by przekazać niżej na 
wydziały, ale tam nie chcą się w 
ogóle tym bawić. Rezygnujemy 
więc z tych pieniędzy i spotkania. 
Nie chcę być posądzona, że Bóg 
wie jaką sumę komuś zabrałam. Ju-
bilaci nie wiedzą o jakie tu pieniądze 
w ogóle chodzi. Skoro przeznaczo-
no coś dla nich, może dać im po 
prostu za to jakiś drobiazg? Podob-
no praktykowane dotąd rozwiąza-
nie wymyślono w socjalnym. Myślę, 
że należy znaleźć inny sposób, albo 
całkiem z tego zrezygnować. Bo 
skórka nie warta wyprawki. 

(tynka) 

Ręka jak księga 
Gdy weszła i stanęła w progu pomyśla-

łam, że jest Rumunką chodzącą po pro-
śbie. Czarne włosy, ciemna cera, lekko 
podbite oko. Łamaną polszczyzną zaczęła 
składać mi noworoczne życzenia i prosić o 
skromny datek. 

— W domu mam ośmioro dzieci, paniu-
siu. Nie przelewa mi się. Wspomóżcie 
biedną kobietę, powróżę z ręki, przepo-
wiem co was czeka paniusiu w tym roku. 

Dałam jej 50 tysięcy, w rewanżu także 
złożyłam życzenia pomyślności i chciałam 
wrócić do przerwanego zajęcia. Nie mia-
łam ochoty na jakieś tam naciągane wróż-
by najzwyczajniejszej w świecie Cyganki. 
Ale ona nie dała się spławić. Bez pardonu 
wzięła moją ręką i już pierwszymi słowami 
wprawiła mnie w zdumienie. 

— Zawroty głowy, męczą cię ostatnio 
moja droga... 

Skąd na litość boską ona to wie? Nawet 
moi najbliżsi nie mają o tym pojęcia. Przyj-
rzałam się jej dokładniej i już bez lekce-
ważącego uśmieszku zaczęłam wsłuchiwać 
w jej niewyraźne, przekręcane polskie sło-
wa. 

— Jacyś lekarze stoją za tobą paniusiu... 
Znów niewyraźny uśmieszek pojawił się 

na mojej twarzy. Czułam się świetnie, a z 
zawrotami głowy nie zamierzałam wybierać 
sie do żadnego lekarza. W trzy dni później z 
samego rana pojawiło się w moim domu 
pogotowie ratunkowe. Cały tydzień minął 
mi pod znakiem odwiedzin w kozielskim 
szpitalu... 

Po każdej przepowiedni Cyganka wypo-
wiadała jakieś tajemnicze zaklęcia i czyniła 
znak krzyża. 

— Położ paniusiu jeszcze setkę na' tej 
ręce, żeby wróżba była prawdziwa, a złe 
moce zostały odegnane. 

— Nie mogę pani dać tyle, bo mi zabrak-
nie na życie... 

— Przecież masz tam jeszcze... widzia-
łam. 

— Ale to są służbowe, nie mogę ich ru-
szyć — co było prawdą. 

— To daj te drobne, które masz. 
Wyciągałam jakieś piątki, dziesiątki, ty-

siące. Portmonetka chudła w oczach. 
— Dołóż paniusiu jeszcze, nie żałuj na 

biedne dzieci. Wróżę od serca, szczerze, ni-
czego nie zmyślam. 

Znów patrzyła uważnie na moją dłoń, a 
ja na jej twarz — przeciętną, zmęczoną 
twarz czterdziestoletniej kobiety. 

— Przed tobą dobry rok, kochanieńka. 
Ale nie zabraknie zmartwień. Jakieś spra-
wy urzędowe będziesz rozwiązywać. Wyj-
dzie to na dobre tobie i rodzinie, ale nie 
będzie to przyjemne. Uda ci się jednak, 
więc się nie przejmuj. 

Znów jakieś cygańskie mruczanki i znak 
krzyża. 

— W pracy jakieś kłopoty, jakieś zmiany, 
ale nie warto się tym przejmować. 

Nie mogłam uwierzyć własnym uszom. 
Właśnie zaczęłam myśleć o czymś takim, 
nawet miałam już konkretny pomysł. 

Znowu popatrzyła w moją najzwyklejszą 
w świecie dłoń, a ja cała zamieniałam się w 
słuch aby nie uronić ani słowa. 

— Przy tobie Andrzej i Krystyna... 
Tego już zupełnie nie mogłam pojąć. 

Skąd ta prosta, najpospolitsza w świecie 
Cyganka tyle o mnie wie. Przecież widzi 
mnie pierwszy raz w życiu, podobnie jak ja 

Potem było jeszcze o tym, że dużo ludzi 
o mnie plotkuje, choć nie z mojej winy 
(wiem, że tak jest), że mam obok siebie 
fałszywą koleżankę (kto takiej nie ma?) i 
że w tym roku nie będę cierpieć niedostat-
ku (miło usłyszeć), a nawet zacznę jeździć 
samochodem (zobaczymy... mało prawdo-
podobne). Dużo mówiła także o moim 
charakterze, o tym że jestem nerwowa, wy-
buchowa jak wulkan, ale szybko mi prze-
chodzi, że jestem życzliwa ludziom, że gdy 
mam, to zawsze pożyczam, gdy mogę za-
wsze pomagam, dodała też, że jestem ła-
twowierna i często ludzie mnie wykorzy-
stują. Na zakończenie powiedziała, że wy-
gram w tym roku sporą sumę pieniędzy, ale 
dopiero wtedy, gdy zagram za pożyczone. 
W tym momencie znów uśmiechnęłam się 
dyskretnie — nigdy nie wygrałam jeszcze 
nawet złotówki w żadną grę, a próbowałam 
wielokrotnie. Nic to. Nawet jeśli ta prze-
powiednia się nie spełni to i tak moje uzna-
nie dla tej kobiety nie ulegnie zmianie. 

Nigdy nie pozbędę się uczucia, że każdy 
z nas jest jak otwarta księga. Trzeba tylko 
spojrzeć w rękę i czytać. Tyle, że przeciętny 
cywilizowany Europejczyk nie zna tej 
czcionki i mimo różnorodnych talentów 
nigdy tak do końca się jej nie nauczy. Lata 
w kosmos, tworzy programy komputero-
we, ale o sobie i drugim człowieku wie tyle 
co nic. 

Zawsze ze scep 
do 
ści. 
namówić na żadną kabałę. Po tym nieco-
dziennym kontakcie, zmieniłam zapatry-
wania. W powiedzonku „Cyganka prawdę 
ci powie" nie ma przesady. Nigdy więcej 
już jednak nie dam się namówić na wróże-
nie. Tym razem przepowiednie były dość 
pomyślne, co spowodowało, że śmielej 
spojrzałam w najbliższą przyszłość. Ale 
gdyby były inne... strach pomyśleć. Cza-
sem lepiej nie wiedzieć co człowieka czeka. 

(zet) 
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Węzeł nie gordyjski 
J e s t e m w przytulnym, gus townie 

urządzonym gabinecie. Niesie się aro-
matyczny, wspaniale zaparzonej przez 
mężczyznę (o dziwo) zapach kawy i . . . 
zadaję pierwsze pytanie panu Zbig-
niewowi Barowi, zastępcy naczelnika 
ds. techniczno-ruchowych Rejonowej 
Stacji PKP w Kędzierzynie-Koźlu. 

— Jaki jest zakres pańskich obo-
wiązków, a konkretniej za co jest pan 
odpowiedzialny? 

— Za prowadzenie ruchu pociągów 
osobowo-towarowych, czuwanie nad 
s tanem technicznym urządzeń, koor-
dynowanie modernizacji przy wpro-
wadzaniu najnowocześniejszych urzą-
dzeń do kierowania i zabezpieczania 
ruchu, ze służbami utrzymania ruchu 
tj. ze służbą drogową i automatyki 
włącznie. 

— Często słyszy się opinie, że kolej 
jest państwem w państwie, że jest 
jedynym monopolistą. Jak jest fakty-
cznie? 

— Nie jesteśmy monopolistą. Dla 
przykładu: PKS przewozi pasażerów i 
towary. Czy o nich można powiedzieć, 
że są monopolistami? 

— Zlikwidowano 24-odchodzące i 
przychodzące pociągi. To dużo czy 
mało i czym to zostało podyktowane? 

— Tb dużo, a podyktowane to było 
koniecznością zmniejszenia kosztów 
eksploatacj i . W związku z szybkim 
rozwojem motoryzacji, część podróż-
nych nie korzystała z usług PKP. Od-

wołanie tych, a nie innych pociągów, 
poprzedzone było długotrwałym, wni-
kliwym liczeniem podróżnych. Ponad-
to budżet państwa nie wywiązuje się z 
wielkości dotacji przewozów, regulo-
wanych Ustawą o Przedsiębiorstwie 
PKP. Co też zmusza do takich, mało 
popularnych decyzji. D o d a m , że są 
prowadzone negocjacje (na szczeblu 
wojewodów) z lokalnymi samorząda-
mi o partycypowaniu tych ostatnich w 
kosztach utrzymania. I gdyby zakoń-
czyły się one sukcesem, to być może 
niektóre linie byłyby nadal czynne. Zo -
baczymy co pokaże przyszłość. 

— Rejonowa stacja PKP w Kędzie-
rzynie zatrudnia 662 pracowników. 
Dużo to czy mało? 

— Na dzień dzisiejszy jest to ilość 
niewystarczająca, lecz mamy przed so-
bą kolejną reorganizację, w wyniku 
której zaspokojone zostaną potrzeby 
personalne. Dodam, że w jej wyniku 
nie przewidujemy redukcji. 

— Zadam drażliwe, bo dotyczące 
pieniędzy, pytanie. Jakie są średnie 
pobory pracowników np. manewro-
wego, nastawniczego i... pana? 

— Zależy to od grupy zaszeregowa-
nia, stażu, rodzaju wykonywanej pra-
cy, ciężkości pos t e runku , odpowie-
dzialności. I aby rozwiać mity o wyso-
kościach naszych zarobków powiem, 
że manewrowy zarabia ok. 4,8 min zł, 
nastawniczy ok. 5,5 min zł, a ja ok. 8 
min zł (starych). 

— Jak sprawdzają się kobiety pra-
cujące na kolei, zdominowanej dotąd 
przez mężczyzn. Czy są od nich le-
psze? 

— Generalnie mówiąc nie są lepsze, 
choć powierzoną im pracę wykonują 
dobrze. Kolej aktualnie nie przyjmuje 
kobiet do pracy zmianowej, z uwagi na 
to, że w przyszłości nie będą one mogły 
być zatrudniane w porze nocnej. Ma-
jąc do wyboru między kobietą i męż-
czyzną, wybiera się mężczyznę, ze 
względu na predyspozycje psychiczno-
fizyczne. Na przykład — nigdy nie za-
trudnia się kobiet na stanowisku ma-
szynisty, wyłącznie ze względów psy-
chomotorycznych. 

— Czego wymaga się od dobrego 
kolejarza? Jakie powinien mieć pre-
dyspozycje? 

— Przede wszystkim powinien być 
odpowiedzialny, obowiązkowy i su-
mienny. Jak też potrafiący zrezygno-
wać z pewnych rzeczy. Jest to praca 
zmianowa i w niedziele i w święta. A 
nie każdy potrafi iść na takie wyrzecze-
nia. 

— Kiedyś było dużo szkół, kształcą-
cych specjalistów dla potrzeb PKR 
Jak wygląda to dzisiaj? 

— Szkoły takie były kiedyś w struktu-
rze Ministerstwa Żeglugi, Gospodarki 
Morskiej i Transportu. I z upoważnie-
nia ministra dyrektor Dyrekcji Gene-
ralnej PKP upoważniony był do pro-
w a d z e n i a szkół dla p o t r z e b PKP. 
Aktualnie nie ma takiego upoważnie-
nia, w związku z tym filia (kiedyś na-
szej szkoły) wchodzi w skład zespołu 
Szkół Żeglugi Śródlądowej, podlega-
jącej M Ż G M i T I tam są kształceni 
specjaliści dla naszych potrzeb. 

— Jak wygląda kultura podróż-
nych? 

— Trudno to teraz ocenić, ponieważ 
kiedyś obsługa pociągu miała prawo 
wymierzania kar za naruszenie przepi-
sów, za niszczenie i demolowanie wa-
gonów i pomieszczeń. Zniesiono te 

kary (finansowe) i konduktorowi po-
zostaje przeprowadzenie rozmowy... 
profilaktycznej?! Jest możliwość prze-
kazania nagannie zachowującego się 
podróżnego — na stacji — w ręce 
S O K O ile da się to zrobić! Co może 
poradzić mężczyzna, nie mówiąc o ko-
biecie, wobec kilku „rozbrykanych" 
młodzieńców? 

— Czy ub. rok był bezpieczny? Czy 
były jakieś poważniejsze wypadki? 

— Bezpieczny, na szczęście nie było 
żadnych, poważnych wypadków i oby 
tak dalej. 

— Kośnie ilość kradzieży, tak towa-
rów przewozowych i składowanych, 
jak też i urządzeń (ich części) służą-
cych do utrzymania i zabezpieczania 
ruchu. Czy w Kędzierzynie też? 

— T&k jak wszędzie, zdarzają się ta-
kie przypadki. Najczęściej giną linki 
miedziane sieci powrotnej prądu tra-
kcyjnego. Z wagonów gaśnice, a z po-
ciągów towarowych zdarzają się kra-
dzieże całych worków... papieru toale-
towego. Ale nie jesteśmy w krajowej 
czołówce. 

— Na zakończenie naszej rozmowy 
— co ma aglomeracja kędzierzyńsko-
kozielska z faktu istnienia tak ważne-
go węzła kolejowego, poza ruchem 
pasażerskim? 

— Zabezpieczamy potrzeby trans-
portowe dla największych położonych 
w okolicy zakładów przemysłowych — 
K ę d z i e r z y ń s k i c h „ A z o t ó w " , Z C h 
B L A C H O W N I A , Zdzieszowickich 
Koksów itd. To przez nasz węzeł idzie 
cały ruch wagonów i cystern. A jest ich 
w skali rocznej bardzo dużo. 

— Bardzo dziękuję za rozmowę i 
życzę wszystkim kolejarzom wszy-
stkiego najlepszego. Aby nie było 
„pociągów na szynach", miękkich li-
nek, „choinek" semaforowych itd. 

Rozmawiał 
J. B. Zimny-Skrzypecki 

OBYŚ PO KĘDZIERZYNIE JEŹDZIŁ!... 
Dobre samopoczucie na własny te-

mat, to już połowa sukcesu. Oparcie 
się na nieomylności eksperta to dalsze 
ćwierć... 

Długie oczekiwanie (na światłach) 
sprzyja wspomnieniom i refleksjom. 
Był kiedyś Kędzierzyn przejezdnym 
miastem, a tak grzeszyłeś w myśli i w 
mowie, stojąc na 1 Maja, pod, „Kos-
mosem" i usiłując wepchać swoje kil-
kadziesiąt koni w nieprzerwany — j a k 
ci się wówczas zdawało — strumień 
samochodów na Świerczewskiego. 

— Dlaczego (...) (...) (...) nie posta-
wią na tym (...) skrzyżowaniu (...) świa-
teł? W złą godzinę przeklinałeś. W złą 
godzinę. 

Pamiętasz z jaką radością przejeż-
dżałeś przez centrum naszego miasta, 
gdy oddawano kolejny odcinek posze-
rzanej ulicy? Dobry humor kończył się 
dopiero przy Głowackiego, gdy trzeba 
było przejechać za wiadukt. Tu ręka 
świat łoforowego eksper ta odcisnęła 
swoje piętno daleko wcześniej. Jeden z 
ojców miasta — pamiętam — tłuma-
czył mi wówczas, że ekspert z Politech-
niki Śląskiej, wezwany do usprawnie-
nia ruchu, musiał przyjąć założenie, że 
pod wiaduktem nie mogą stać jedno-
cześnie więcej niż trzy samochody. 

— Ekspert , proszę pana wybrał na-
prawdę optymalne rozwiązanie! 

To o p t y m a l n e r o z w i ą z a n i e było 
(i jest), jak koń w oklepanym powie-
dzonku. Stać trzeba było dwa razy dłu-

żej, z apteki nie ma szans zdążyć na 
autobus, a pod wiaduktem w „godzi-
nach szczytu" po s taremu stoi łańcu-
szek samochodów. Przez parę tygodni 
jednak „przydworcowe" niedogodno-
ści rekompensowała swobodna jazda 
aż za „Manhat tan" . I z Wojska Pol-
skiego „się skręcało" w lewo, i spod 
„Chemika" też... Aż nadszedł dzień 
kiedy „ o d r u t o w a n o " na skrzyżowa-
niach odnowioną Świerczewskiego. I 
wszystko jak sen znikło. Jednym ge-
stem ręki eksper ta od komunikacj i 
miejskiej, (uściśniętej z wdzięcznością 
przez ojców miasta) s tworzono komu-
nikacyjny koszmar. 

Jeździ się tu i tam. Są na świecie ty-
siące miast z dzies ią tkami „świetl-
nych" skrzyżowań, lecz takiego bubla, 
jak kędzierzyński — to choćby i ze 
świecą szukać. Stoisz człowieku na 
Głowackiego. Przed tobą sześć samo-
chodów (i rowerzysta) chcących skrę-
cić w lewo. Skrzyżowanie puste. Po 
chwili przejeżdża „pa mastawoj" dzie-
sięć samochodów: siedem w prawo, 
trzy w lewo, i znowu bezruch (po pa-
sach przeszło czterech pieszych). Zie-
lone! Kolejka skróciła się o trzy samo-
chody. Znowu na kilkanaście sekund 
ruch zamiera. Po chwili z rykiem prze-
jeżdżają w prawo dwa autobusy. W 
lewo trochę więcej; i zaraz na środku 
skrzyżowania zostaje amator skręca-
nia w Matejki. Zielone — ubyło trzy 
(plus rowerzysta! — poprowadził ro-

wer chodnikiem). Stop, chwila odpo-
czynku dla policjanta nie stojącego na 
środku skrzyżowania i nie kierującego 
ruchem. Fala przepływa przez Świer-
czewskiego (ten od skręcania w Matej-
ki jeszcze stoi). Wreszcie twoja kolej. 
Przy księgarni stop! Trzeba przepuścić 
t łum pieszych (niektórzy ludzie wolą 
przejść parę kroków dalej, na skrzyżo-
wanie, gdzie nie ma świateł). Dalej już 
swobodna jazda. Aż do „Chemika", 
gdzie obowiązkowo musi być czerwo-
ne (wszystko jedno, czy jechałeś 30, 
czy /O...). Start i znowu stop. Nieważ-
ne, że od Wojska Polskiego nic nie 
jedzie, a pieszych nawet na lekarstwo. 
Obok bębni palcami w kierownicę fa-
cet, k tóremu nie wolno skręcić w pra-
wo. Postulat omijania Świerczewskie-
go za wszelką cenę, zdaje się coraz 
bardziej przyoblekać w ciało. 

— Którędy? 
— A figę z makiem! Żeby jeszcze 

ekspert od komunikacji miejskiej wy-
myślił tam światła. 

Od hali sportowej wleczesz się do 
Blachowni, bo ekspert od komunikacji 
miejskiej jakoś nie zauważył, że koń-
cówka Świerczewskiego i początek 
Przyjaźni to teren bezpieczny (można 
rzec: „niezabudowany"), i aż się prosi 
o „70" (podobnie, jak między Kłodni-
cą i Koźlem). 

Miałem sen. Śniło mi się, że przez 
Kędzierzyn przejeżdżały samochody z 
całej Polski; wciąż ich przybywało w 

mieście i przybywało. Wjeżdżały wszy- * 
stkimi drogami. Między nimi biegali 
ojcowie miasta, chwytając eksperta od 
komunikacji miejskiej za poły płasz-
cza, a ten machał rękami i rozganiał 
niegrzeczne samochody. Na skrzyżo-
waniach światła migały porozumie-
wawczo: raz czerwonym, raz zielonym 
okiem. Pojazdy chciały co prawda też 
wyjeżdżać z miasta, ale na Kozielskiej 
stoi przecież na straży znak „uwaga na 
drogę z pierwszeństwem przejazdu". 
Kolejka sięgająca wiaduktu czekała, 
aż prze jadą wszystkie trzy traktory 
mknące z Gliwic ( jeden był chyba z 
Sośnicowic). 

Dobre samopoczucie na własny te-
mat, to już połowa sukcesu. Oparcie 
się na nieomylności eksperta to dalsze 
ćwierć... Ojcom miasta życzę wielu 
szczęśliwych chwil w nowo rozpoczę-
tym roku. A panu ekspertowi od ko-
munikacji miejskiej dużo, dużo zdro-
wia. 

Posiadacz czterech kółek, 
zarejestrowanych, razem z całą resztą, 

w Kędzierzynie-Koźlu (nazwisko do 
wiadomości redakcji) 

PS. Całe szczęście, że opisane pery-
petie należą do przeszłości. Po Kędzie-
rzynie-Koźlu jeździ się ostatnio do-
brze. A więc zielonych świateł panowie 
kierowcy! 

KONTURY 
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