
Wybornie zaobserwowana i ze świetnym 
zacięciem satyrycznym przedstawiana hi
storia „trójkąta", który tworzą: Ż o n a - głupia 
i amoralna córka właściciela pralni, sprytnie 
utrzymujący się na powierzchni życia lekko- 
duch Fedycki- jej kochanek, oraz kultural
ny i słaby profesor -  jej Mąż. Wypadki roz
grywające się na scenie są z jednej strony 
tragiczne -  obrazują ludzką głupotę, rozbi
cie małżeństwa, krzywdę dziecka. Zarazem 
jednak każda sytuacja niesie wielką porcję 
komizmu, a sztuka oferuje wiele frapujących 
niespodzianek. Po 27 latach na opolskiej 
scenie dramatycznej ponownie: Gabriela 
Zapolska -  mistrzyni naturalistycznej obser
wacji, oraz „Ich czworo” -  jedna z jej najlep
szych komedii!

Premierowy spektakl prezentowany był 
w kwietniu na deskach Teatru im. Jana Ko
chanowskiego w Opolu. Obecnie niepowta
rzalną okazję mają nasi pracownicy, którzy 
mogą obejrzeć przedstawienie 25 listopa
da 1997 r. o godz. 19.00 w kędzierzyń- 
skim „Chemiku”.

Bilety -  za symboliczne 5 zł -  do naby
cia w Zespole Polityki Informacyjnej w ter
minie do 20 listopada. Proponuję nie zwle
kać, bo w kinie „Chemik” po modernizacji 
ograniczono liczbę miejsc.

Myślę, że dodatkowo zachęci Państwa 
do skorzystania z tej niecodziennej możli
wości wieść, iż dochód z imprezy będzie 
mikołajkowym upominkiem dla wychowan
ków Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu. 

***

„Ich czworo” Gabrieli Zapolskiej.
Reżyseria: Tomasz Obara, scenografia: 

Anna Sekuła
Grają aktorzy opolskiego teatru: Joanna 

Jędrejek, Grażyna Misiorowska, Mariola 
Orłowska, Elżbieta Piwek, Waldemar Kotas.

3,14 ara

Dobiegają końca prace na budowie wytwórni dwutlenku węgla. Już drugi raz przyjechali do nas specjaliści amerykańscy 
reprezentujący sprzedawcę urządzeń. Przypomnijmy, że wytwórnia będzie rocznie dostarczać 30 tys. ton spożywczego 
dwutlenku węgla najwyższej czystości. Po Kwasie IV uruchomionym na przełomie roku 1995 i 1996 jest to kolejny nowy 
obiekt produkcyjny. Niebawem dojdzie Saletrzak IV i instalacja trimetylolopropanu. Oby bez realizacyjnych poślizgów!
_________________________________________________________________________________________  P

Ludzie z pomysłem
Zespół pracowników -  ludzie z Zakładu Nawozów, wprowadzili w życie swój 
pomysł na utylizację gazów poinwersyjnych oraz gazów z kolumny bielącej w 
sytuacji wyłączenia z eksploatacji instalacji kwasu azotowego II, dzięki czemu 
zmniejszyła się emisja tlenków azotu do środowiska.

Przekładając to na nieco prostszy język: zli-

Jak nas widzą, tak nas piszą. Pierwsze spojrzenie na zakłady przy bramie zwykle 
na dłużej pozostaje w pamięci naszych klientów.

kwidowano emisję tlenków azotu na inwersji ga
zów poinwersyjnych po odstawieniu instalacji 
kwasu azotowego II i zredukowano na Azotynach 
wydalanie ciężkich tlenków azotu. Temat, który 
pojawił się na początku 1996 r„ musiał zostać jak 
najszybciej podjęty przez osoby z inicjatywą. 
Nacisk bowiem, jaki kładła Ochrona Środowiska 
na likwidację emisji, wiązał się z płatnością kar 
za przekraczane normy stężeń wydzielanych do 
atmosfery. Ten aspekt brano również pod uwa
gę przy budowie instalacji kwasu IV. Do pracy 
nad zagadnieniem przystąpiło sześć osób, z 
których każda w swojej dziedzinie wykazała się 
pomysłowością i wiedzą fachową, toteż w krót

kim czasie, przy bardzo niewielkich kosztach re
alizacji projektu, problem został rozwiązany.

Realizacją pomysłu i dopracowaniem wszyst
kich elementów na poszczególnych wydziałach 
zajęły się osoby, którym dana instalacja jest naj
bardziej znana. Nad utylizacją gazów poinwersyj
nych na kwasie II pracował Jacek Fluder, mistrz 
Kwasu Azotowego, a nad utylizacją gazów z ko
lumny bielącej Roman Kuch, starszy mistrz Azo
tynów. Nad dopasowaniem wszystkich elemen
tów projektu czuwał Aleksander Papuziński, kie
rownik Wydziału Kwasu Azotowego, od strony 
technologicznej pieczę nad projektem trzymał 
prof. Jerzy Piotrowski z Politechniki Gliwickiej. 
Koordynatorami przebiegu prac byli mgr inż. 
Witold Żak, kierownik Zakładu Nawozów, oraz 
mgr inż. Andrzej Ochał, szef produkcji nawozów.

-  Temat utylizacji został podany w stycz
niu 1996 r. -  mówi Jacek Fluder. -  W bardzo 
szybkim tempie, bo już po niecałym miesią
cu, złożyliśmy wniosek racjonalizatorski. De
cyzja gospodarcza w sprawie przydatności 
i stosowania naszych pomysłów wyszła po 

cd. na str. 3

I n f o r m a c j a
Zarząd Sekcji Emerytów i Rencistów informuje , że tradycyjna „Wieczerza Wigilij

na” dla samotnych emerytów i rencistów ZAK S.A. zorganizowana będzie w br. dnia 
23 grudnia o godz. 16.00 w Hotelu Centralnym na Osiedlu „Azoty”.

Osoby chętne do wzięcia udziału w ww. spotkaniu mogą zgłaszać się telefonicznie 
do Działu Socjalnego w terminie do 13.12.1997 r., tel. 81 32 15.
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JUBILACI
We wrześniu swój jubileusz obchodzili: 
40-lecie

Stanisław Klimek-ślusarz remontowy PZ-14, Zbigniew Sachar- 
czuk -  inspektor nadzoru IP-3, Franciszek Lechowicz -  maszynista 
kotła PE-5, Jan Urbański -  aparatowy prod. Bezwodnia-smarownik 
PM-8.
35-lecie

Stefan Bania -  elektromonter urządzeń stacyjnychTR-4, Dorota 
Cholewa -  aparatowa prod. organicznych PO-4, Zenon Ziętkowski
-  elektromonter urządzeń stacyjnych TR-4, Teresa Kaduk -  laborant 
PZ-13, Lesław Czachor-ślusarz rem.-bryg. MM, Stanisław Dziwiń- 
ski -  automatyk brygadzista PZ-14, Helena Kozielska -  laborant 
PM-10, Carlo Cristofoli -  mechanik precyzyjny-bryg. TU-3, Edward 
Weis -  elektromonter obwodów wtórnych, zabezp. i autom. PO-5, Maria 
Kalisz -  laborant PE-8, Krystyna Hordyjewicz -  sekretarka MZZ, 
Krystyna tyko -  asystent dyspozytora PP, Zofia Wilczek -  techno
log IL-5, Maria Ham pf-laborant PZ-13, Adela Makowska-laborant 
PM-10, Emilia Niewiadomska -  laborant PZ-13, Henryk Swoboda
-  elektromonter urządz. stacyj. TR-4, Regina Gacka -  ref. ds. sprze
daży -  EH-5, Krystyna Adamczyk -  laborant PK-3, Wiktoria Koło- 
sowska -  ref. ds. obliczeń wynagrodzeń GR, Wit Zajda -  dyspozytor 
zmiany EZ.
30-lecie

Irena Kępska -  laborant IL-1, Elwira Leszczak -  asystent PE-8. 
25-lecie

Maria Kazińska- referent ds. finansowych GF, Zbigniew Andrzej 
Hynek -  kierownik Zespołu Rozwoju Personelu NZ, Lech Pałys -  
aparatowy prod. gazów syntez. PZ-9, Irena Polak -  kierownik Zespo
łu Zarządzania i Syst. Informac. ND, Helena Łasocha -  specjalista tech
nolog IL-5.

W październiku swój jubileusz obchodzili: 
45-lecie

Adam Knipfelberg -  kierownik wydziału TR.
40-lecie

Ernest Czogała -  kierownik magazynu EZ-2, Stanisław Lichoro- 
biec -  dyspozytor ES-5, Jan Moskwa -  automatyk PM-11, Norbert 
Wypchoł -  kierowca sanitarki ES-5.
35-lecie

Stanisława Apostel -  asenizator PZ-12, Jerzy Dzięcioł -  tokarz 
ES-3, Erwin Hałas-wywrotniczy wagonów PE-5, Marianna Jagodziń
ska -  księgowa ES-5, Józef Kacperczyk -  monter konserwator linii 
kablowych -  bryg. TR-5, Maria Niedziela -  referent ds. dalekopisu TR-5, 
Genowefa Siudem -  laborant PO 2-1.
30-lecie

Celina Florczyk -  kierownik działu EA, Grażyna Mahorowska -
sekretarka PE, Honorata Mickiewicz -wydawca narzędzi PE10-1, Jan 
Tudaj -  kierownik wydziału PE, Joanna Sokołowska -  technolog IL-5. 
25-lecie

Irena Blicharz-aparatowa prod. doświadcz. IL-5, Leokadia Ciel- 
niaszek -  operator ekspedycyjny EK-1, Mateusz Drąg -  mistrz PK 2-1, 
Jerzy Farasiewicz -  aparatowy prod. bezwod. PM-8, Zdzisław Gła- 
buś -  ślusarz rem. PM-11, Krystyna Goczoł- ref. ds. gospodarki tru
ciznami EZ-2, Alfred Kentnowski -  ślusarz rem. PE 10-1, Ryszard 
Kias -  monter mech. urz. pom. elektr. PE-5, Hubert Kocur -  mistrz 
PE-10, Erwin Komander -  mistrz PK-1, Ignacy Lach -s t. wartownik 
NL, Krystyna Maciąg -  monter obchodowy sied cieplnej i gaz. PE-6, 
Manfred M agosz-automatyk bryg. PM 11-5, Karol Maroń-ślusarz 
rem. MM, Teresa Nieckarz -  aparatowa prod. nawozów sztucz. PZ-11, 
Maria Pluta -wydawca narzędzi PE 10-1, Jan Pokój -aparatowy prod. 
bezwodn. PM-8, Stefan Syty -  operator przenośników PE-5, Małgo
rzata Szczuka -  st. insp. ds. bhp TD, Alicja Szumiło -  laborant PZ 
13-2, Krystyna Toczek -  asenizator TR-7, Walter Vogel -  elektromon
ter maszyn wiruj. PZ 14-5, Teresa Woźniak -  recepcjonista EA-1, 
Andrzej Wróblewski -  mistrz PE-6, Jerzy Zieliński -  automatyk bryg. 
PZ 14-6.

EMERYCI
We wiześniu na emerytury odeszli:

Mieczysław Malinowski -  specjalista automatyk TU, Krystyna 
Głuch -  maszynista wózka widł. EZ, Stanisław Kondraciuk -  maszy
nista lokomotyw spalin. EK, Marian Wojtaszek -  aparatowy kwasów 
nieorg. PZ-10, Teresa Konarzewska -  aparatowa prod. nawozów 
sztucz. PZ-11, Stanisław Kister -  aparatowy prod. kwasów nieorg. 
PZ-10, Krystyna Tkaczyk -  prac adminstr.-gospod. MM.

W październiku na emerytury odeszli:
Leonard Bielkiewicz -  dyspozytor zmiany EZ, Krystyna Wójto- 

wicz -  spec. Technolog IL, Stanisława Apostel -  asenizator PZ-12, 
Barbara Weszka -  operator urządzeń PK, Anneliza Ściborska-to
karz wiertacz PO-5, Urszula Jaskółka -  laborant PZ 13-1, Marianna 
Króliczek -  aparatowa prod. nawozów sztucz. PZ-12.

I n f o r m a c j a
dla emerytów i rencistów Zakładów Azotowych 
„Kędzierzyn” S.A. dotycząca zasad i terminów  
wydawania bonów towarowych na tzw. „karpiówkę” 
z okazji świąt Bożego Narodzenia.

1. Prawo do uzyskania bonu przysługuje emerytom, renci
stom ZAK S.A., którzy przeszli na emeryturę, rentę do 
31.12.1996 r. (osoby, które odeszły na emeryturę w br., otrzy
mają bony towarowe z puli pracowników ZAK S.A. -  do ode
brania w Dziale Rachub 27.11.1997 r.).

2. Wartość bonu wynosi 80 zł (cztery nominały po 20 zł).
3. Bony wydawane będą przez pracowników EA w niżej 

wymienionych miejscach i terminach:
-  mieszkańcom Osiedla „Piastów", Sławięcic i Blachowni -  

25 listopada 1997 r. od godz. 8.00 do 14.00 w Miejskim 
Ośrodku Kultury (były ZDK „Chemik”) przy ulicy Świerczew
skiego;

-  mieszkańcom Śródmieścia Kędzierzyna, Kuźniczek i Ci
sowej - 2 7  i 28 listopada 1997 r. od godz. 8.00 do 14.00 w 
Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Świerczewskiego;

-  mieszkańcom Osiedla „Azoty”, Starego Koźla i Brzeżec 
-  24 i 26 listopada 1997 r. od godz. 8.00 do 14.00 w Hotelu 
Centralnym na Osiedlu „Azoty”;

Kronika Straży Przemysłowej
1. Dnia 15 X 1997 r. o godz. 7 zatrzymano K.K. -  pra

cownika firmy BRIGEN, który usiłował wejść na teren za
kładu w stanie nietrzeźwym (1,12 promila alkoholu).

2. Dnia 23 X 1997 r. o godz. 7 zatrzymano S.L. -  pra
cownika REMZAKU, który usiłował wejść na teren zakładu 
po spożyciu alkoholu (1,62 promila we krwi).

3. Dnia 24 X 1997 r. o godz. 13.35 zatrzymano pracow
nika z firmy MONTOCHEM, G.K., który kierował ciągnikiem 
rolniczym w stanie nietrzeźwym (2,55 promila alkoholu).

4. W dniu 24 X  1997 r. o godz. 22.50 zatrzymano pracow
nicę Zakładu Nawozów, M.S., która usiłowała wejść na teren 
zakładu w stanie nietrzeźwym (0,61 promila alkoholu).

Andrzej KUBIK

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
POPRAWY WARUNKÓW PRACY

CENNE NAGRODY:
SAMOCHÓD
ORAZ WYSOKIE NAGRODY PIENIĘŻNE

-  SKORZYSTAJ Z SZANSY
-W Y K A Ż SIĘ INICJATYWĄ
-  POPRAW WARUNKI PRACY SOBIE I INNYM
-  WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE I WYGRAJ!

TEMATYKA KONKURSU:
Rozwiązania ograniczające zagrożenia i poprawiające wa

runki pracy (techniczne, organizacyjne oraz prace nauko
wo-badawcze) zastosowane w praktyce.

Na konkurs mogą być zgłaszane zastosowane rozwiązania 
techniczne lub organizacyjne obejmujące następujące tema
ty:

1. Ograniczenie lub likwidacja wszelkich zagrożeń wypad
kowych (urazy, upadki, oparzenia, wybuchy, pożary).

2. Ograniczenie lub likwidacja hałasu i wibracji.
3. Ograniczenie lub likwidacja szkodliwych dla zdrowia za

nieczyszczeń powietrza występujących w środowisku pracy.
4. Ograniczenie lub likwidacja zagrożeń wywoływanych 

przez prąd elektryczny i elektryczność statyczną.
5. Ograniczenie lub likwidacja zagrożeń przez promienio

wanie elektromagnetyczne i jonizujące.
6. Poprawa warunków pracy związanych z oświetleniem i 

mikroklimatem.
7. Ograniczenie obciążenia fizycznego i psychicznego.
8. Ograniczenie lub likwidacja innych zagrożeń najczęściej 

powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
W ubiegłorocznym konkursie zespół z Wydziału Mocz

nika uzyskał nagrodę II stopnia.
Propozycje rozwiązań na konkurs proszę zgłaszać do Dzia

łu BHP w terminie do 31.12.1997 r„ gdzie po wstępnym roz
patrzeniu najlepsze prace zostaną wytypowane przez Zarząd 
do zgłoszenia.

-  mieszkańcom „Pogorzelca”, Kłodnicy i Żabieńca -  25 li
stopada od godz. 8.00 do 14.00 w salce przy kościele na 
Pogorzelcu (wejście od kancelarii parafialnej);

-  mieszkańcom Koźla, Koźla-Rogów i Kobylic -  24 listo
pada od godz. 8.00 do 14.00 (miejsce odbioru zostanie po
dane przez kolporterów z Koźla);

-  mieszkańcom wsi rejonu Kędzierzyna-Koźla -  w dniach 
od 26 do 28 listopada w miejscowościach jak w roku poprze
dnim. Szczegółowe informacje będą podane przez łączników 
terenowych.

Osoby, które nie odbiorą bonów w ww. terminach i punktach, 
mogą odebrać je w Dziale Socjalnym od godz. 7.00 do 14.00 
(siedziba Działu Socjalnego mieści się w budynku Pralni Za
kładowej) w dniach od 2 do 23 grudnia 1997 r.

Emerytom i rencistom, którzy nie odbiorą bonów w pierw
szej dekadzie stycznia, zostaną przekazane na adresy domo
we kwoty pieniężne stanowiące równowartość bonu pomniej
szonego o należny podatek dochodowy i koszt przekazu środ
ków.

Wykaz placówek handlowych uprawnionych do realizacji 
bonów otrzyma każdy przy odbiorze bonów.

Podstawą wydania bonu będzie okazanie dowodu osobiste
go osoby uprawnionej.

Kierownik Działu Socjalno-Mieszkaniowego 
Celina FLORCZYK

Z arząd  ZA „ K ę d z ie rz y n "  S .A . ogłasza  
prze ta rg  ustny ogran iczony na sprzedaż  
te re n ó w  s ta n o w ią c y c h  w łas n o ść  ZAK  
S.A . pod budowę garaży  -  Osiedle  A w a
ry jne  ul. Nowotki.

Teren zlokalizowany -  Kędzierzyn-Koźle, ul. Nowotki, 
Osiedle Awaryjne koło kortów tenisowych.

Cena wywoławcza obejmuje:
a. grunt -  1,43 zł za 1 m2 pow. działki
b. 320,00 zl za wydzielenie geodezyjne działki
1. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
2. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne -  mie

szkańcy Os. Awaryjnego, którzy nie posiadają garażu sa
mochodowego i wpłacą przed przetargiem wadium w wy
sokości 50,00 zł w kasie Zakładów w dni robocze w godz. 
7 - 1 4 .

3. Wpłacone wadium daje możliwość uczestniczenia w 
przetargu wszystkich działek, ale jeden uczestnik przetar
gu może nabyć tylko jedną działkę.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 24.11.1997 r. o godz. 
10.00 w Hotelu Centralnym.

5. Zakłady zastrzegają sobie prawo unieważnienia prze
targu bez podania przyczyn.

6. W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium 
zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu.

W pozostałych przypadkach wadium może zostać ode
brane w kasie Zakładów w następnym dniu roboczym po 
odbyciu przetargu.

7. Jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od spi
sania stosownej umowy notarialnej, wpłacone wadium prze
pada na rzecz Zakładów.

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 81- 
39-79 lub 81-32-15.

Wykaz działek wytypowanych do przetargu.

Lp- N r dz iak i Cena 1 m2 
w zł.

Pow. dz iak i 
m2

W artość 
działki w zł.

1. 4/42 1.43 28 40,04
2. 'J/H (.45 i ł 38,61
1 •i/4-4. 1 4 5 57 58,5i
4. 4/45 1.45 57 5 5,8(
5. 4/46 (.43 57 35,51
5 . 4/47 i . 45 57 55/81
7. 4/48 1,45 27 58,61
5. 4/49 i , n 57 "'5£5T
9/ 4/50 1,45 27 59 ,61

1 0 . 475T ~ r ; n 55.81
i f . t 52 1,43 77 38,61
i5. 4/55 (.45 59 4 i,47
l5. 4 '56 i,45 51 4Ó.Ś4
14. 4/57 (.43 .28 4Ó.Ó4
15. 4/55 (.43 55 40,04
18. 4/59 1,45 27 55,8 (
(7. 4/80 (.45 2 7 35,51
i5. 4/51 (.45 27 5 9 . 8 1
i 9. 4/62 (.45 50' 5 5 : 7 7
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Ludzie z pomysłem
cd. ze str. 1
czterech miesiącach od złożenia wniosku, tj. 
28 czerwca 1996 r.

Zapytany, kto pierwszy wpadł na pomysł spo
sobu likwidacji emisji tlenków, odpowiedział: -  Po 
kilku naradach całego zespołu doszliśmy 
wspólnie do wniosku, że najlepszym rozwią
zaniem byłoby skierowanie gazów poinwersyj- 
nych, powstających w czasie ruchu instalacji 
kwasu II i dotychczas odprowadzanych w ko
min, do kolektora gazu idącego na absorpcję 
alkaliczną na azotynach. W kolektorze tym 
tlenki mieszają się z gazami powstającymi na 
kwasie I. Całość pomysłu polega na podtrzy
mywaniu na kwasie II cyrkulacji w dwóch wie
żach, gdzie następuje utlenienie i osłabienie 
mieszanki. Mieszanka, która służy nam do za
silania procesu produkcyjnego, nosi nazwę 
kondensatu kwaśnego. Jeśli chodzi o sam 
pomysł zagospodarowania tlenków, które nie 
mogły być emitowane do atmosfery jak do
tychczas, doszliśmy z kierownikiem do wnio
sku, że można zastosować niejako sprzężenie 
zwrotne, które nie tylko zlikwiduje emisję cięż
kich tlenków, ale również przyczyni się do 
uzyskania słabego kwasu azotowego. Po wy
konaniu schematu już zmodernizowanej insta
lacji i konsultacjach sprawa dotycząca utyli
zacji gazów poinwersyjnych na kwasie II zo
stała zamknięta. Wystarczyło teraz tylko po
czekać na zatwierdzenie i realizację pomysłu.

Urodził się w górniczej rodzinie z Sosnowa 
26 lutego 1923 r. Podczas wojny pracował fi
zycznie jako górnik. W 1945 r. wyjechał do 
Wrocławia, gdzie pracując, ukończył studia na 
tamtejszej politechnice w 1951 r. Po uzyska
niu dyplomu przeniósł się do naszych Zakła
dów, gdzie został zatrudniony w Laboratorium 
Badawczym. Tak zaczęła się bogata kariera 
zawodowa Jerzego Pyzikowskiego. Po paru 
miesiącach został kierownikiem robót na Od
dziale Mocznika. Przez osiem lat przyszło Mu 
zajmować się opracowywaniem, doskonale
niem technologii wytwarzania mocznika -  no
wego wówczas w Polsce nawozu. Tu wykazał 
się dużym talentem inżynierskim jako autor 
nowych rozwiązań w tej dziedzinie, które uzy
skały ochronę patentową. Jednocześnie, jak to 
często w owych czasach bywało, wypadło mu 
kierować budową, a następnie eksploatacją 
nowoczesnej pionierskiej instalacji. Wzboga
cał swoją wiedzę z zakresu mocznikowych 
tajników nie tylko studiując literaturę, ale tak
że korzystając z zagranicznych wyjazdów stu
dyjnych. Stał się krajowym autorytetem w tej 
dziedzinie.

Wykorzystując Jego talent inżynierski, w 
1960 r. przeniesiono Go do Biura Projekto
wo-Konstrukcyjnego w celu pracy nad nową 
instalacją dwucjandwuamidu i melaminy. Po 
niespełna dwu latach znów powrócił do prak
tyki przemysłowej, powierzono Mu bowiem 
stanowisko głównego inżyniera budowy. Po 
roku został awansowany na zastępcę dyrekto
ra ds. inwestycji. Również w tej dziedzinie

Drugą częścią tematu wniosku była likwida
cja gazów z kolumny bielącej na Wydziale Azo
tynu. Tym problemem zajmował się głównie star
szy mistrz Azotynu Roman Kuch. -  Pomysł li
kwidacji emisji ciężkich tlenków azotu wypły
nął po konsultacjach z moim kierownikiem -  
twierdzi. -  Istotą pomysłu było skierowanie 
ciężkich tlenków azotu na dmuchawy tlenko
we na kwasie, które i tak dla podtrzymania 
inwersji musiały pracować. Spowodowało to 
zaprzestanie emisji tlenków do atmosfery, co 
było rzeczą najważniejszą, gdyż od tego 
momentu nasz wydział przestał przekraczać 
dopuszczalne stężenia tlenków w atmosfe
rze. Dla bezpieczeństwa zastosowaliśmy 
dwie blokady automatyczne, które w przy
padku ustania pracy dmuchaw tlenkowych 
zabezpieczają nas przed nagromadzeniem 
się ciężkich tlenków azotu na azotynach. 
Sama realizacja projektu nie była sprawą 
trudną i trwała, oczywiście tylko na azoty
nach, dwa dni.

Zapytany, dlaczego wcześniej nie doszło do 
realizacji nienowego już przecież pomysłu, odpo
wiada: -  Nie można było obciążać dmuchaw 
tlenkowych na kwasie ciężkimi tlenkami azo
tu, w momencie kiedy pracowała instalacja 
kwasu II. Nie można było gdzie indziej skie
rować tych tlenków, więc musieliśmy uzbro
ić się w cierpliwość i poczekać, aż zostanie 
odstawiony kwas II. W momencie pojawienia

ujawnił wielki talent organizatorski i umiejęt
ność kierowania dużymi przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi, co w owych czasach dyktatu 
wykonawców i niedostatku materiałów oraz 
mocy przerobowych było bardzo trudną sztu
ką. Jednak Jerzy Pyzikowski radził sobie z 
przezwyciężaniem tych trudności, skoro po 
dwóch latach pracy na stanowisku zastępcy 
dyrektora ds. produkcji został przeniesiony do 
Zakładów Azotowych w Tarnowie, gdzie od 
1965 do 1969 r. kierował skutecznie realizacją 
dużego programu inwestycyjnego. Jako dyrek
torowi ds. inwestycji przypadło mu w niezmier
nie trudnych warunkach kończyć budowę tak 
zwanego Tarnowa II, gdzie musiał nadrabiać 
poważne opóźnienia realizacyjne i rozwiązy
wać komplikacje kontraktowe. Dzięki Jego 
kompetentnemu kierownictwu doprowadzono 
do końca tę wielką, technicznie i technologicz
nie skomplikowaną inwestycję.

W lutym 1969 r. Jerzy Pyzikowski znów 
powrócił do Kędzierzyna, gdzie przez osiem lat 
jako dyrektor naczelny kierował firmą, w której 
budowie i rozbudowie miał znaczny udział. 
Współpracownicy i podwładni z tego okresu 
zapamiętali Go jako kompetentnego organiza
tora i zwierzchnika, umiejętnie godzącego in
teresy firmy z wymogami ogólnopaństwowymi. 
Za Jego kadencji rozpoczęto przygotowania 
do sztandarowej inwestycji „Azotów" -  budo
wy wytwórni alkoholi 0 X 0 .

31 października 1977 r. minister Przemysłu 
Chemicznego przeniósł Go do Tarnowa, gdzie 
do 1988 r. kierował tamtejszymi Zakładami

się takiej możliwości pomysł został wdrożo
ny w życie. Doszliśmy wspólnie do wniosku, 
że można to zrobić w układzie zamkniętym, 
wykorzystując wspomniane tlenki azotu do 
produkcji słabego kwasu azotowego. Pobie
rany z kwasu II kondensat przerzucany jest 
na kwas I już jako słaby kwas azotowy. Zasi
lanie kwasu I jest więc o tyle mniejsze, o ile 
przerzuci się do niego kondensat w postaci 
słabego kwasu.

Projekt nadzorował i składał w jedną całość 
w oparciu o konsultacje z technologiem, kierow
nikiem i szefem Zakładu Nawozów kierownik 
Wydziału Kwasu Azotowego inż. Aleksander 
Papuziński.

-  Wszystkie prace nad projektem przebie
gały płynnie -  mówi kierownik kwasu. -  Projek
ty instalacji, za które odpowiadali Jacek Flu
der i Roman Kuch, wykonane zostały bardzo 
dobrze, bo każdy z nich na swoim wydziale 
zna doskonale całą instalację, więc likwida
cja emisji została przeprowadzona profesjo
nalnie. Dla mnie, po przeanalizowaniu tych 
projektów i konsultacjach, pozostało wsta
wienie kilku elementów zabezpieczających w 
postaci blokad i zamknięcie wszystkiego w 
jedną całość. Należy dodać, że realizacja 
projektu odbyła się bardzo niskim kosztem, 
bo wykorzystaliśmy istniejące urządzenia 
dotychczas wyłączone z eksploatacji. Od 
momentu uruchomienia instalacji, czyli od 
połowy 1996 r., całość pracuje bez zarzutu i 
w 100 procentach spełnia wymagania, jakie 
sobie postawiliśmy.

Azotowymi. Stanowisko dyrektora naczelnego 
przejmował tam po popularnym Stanisławie 
Opałce, co wymagało zarówno odwagi, jak i 
um iejętności. Przyszło mu kierować tym 
przedsiębiorstwem w trudnym okresie wielkich 
zmian politycznych i ustrojowych, napięć i kon
fliktów. Dyrektor Pyzikowski dał się wtedy po
znać jako wytrawny negocjator, umiejący wy
słuchiwać i godzić racje różnych partnerów o 
odmiennych poglądach politycznych.

Po przejściu na emeryturę w 1988 r. dyrek
tor Pyzikowski nadal służył tarnowskiej firmie 
swoją wiedzą i doświadczeniem jako konsul
tant w dziedzinie eksportu licencji. Do końca 
życia z dużym sentymentem wspominał też 
lata pracy w naszych Zakładach i zawsze pa
miętał, że tu rozpoczynał swoją zawodową 
karierę inżyniera i menedżera.

Odszedł od nas Człowiek wybitny, prawy, 
który na trwałe wpisał się w historię naszych i 
tarnowskich zakładów, a także całego polskie
go przemysłu chemicznego.

ZARZĄD 
DYREKCJA 

BYLI WSPÓŁPRACOWNICY 
I PRZYJACIELE

Zarządowi Biura Projektów oraz Ko
leżankom i Kolegom za pomoc finanso
wą i wsparcie moralne w czasie powo
dzi, a szczególnie Państwu Barbarze i 
Stefanowi Rozmiarkom, serdeczne 
podziękowania składa 
_____________ Stanisława Dziekańska

Zasłużony P rac o w n ik  ZAK

Specjalista -  księgowa w Dziale Ewiden
cji Majątku i Inwestycji. Po ukończeniu w 
1963 r. Technikum Ekonomicznego w Kę
trzynie do Kędzierzyna przyjechała za sio
strą z powodu braku pracy w rodzinnych 
stronach. Wpierw przez dwa lata pracowa
ła w księgowości MHD. Następnie w związ
ku z możliwością szybkiego otrzymania mie
szkania podjęła pracę w księgowości na
szego SOWI, a po reorganizacji w 1976 r. 
została przeniesiona do działu, w którym 
nadal pracuje. Z Zakładami Azotowymi jest 
związana tak, jak znaczna część jej rodzi
ny. Zaczęło się od siostry, która zamieszka
ła tutaj wcześniej i też pracowała w Azotach 
(obecnie emerytka). W Azotach poznała 
męża (który przez 17 lat był pracownikiem 
Zakładów). Za jej namową pracuje w Azo
tach również córka i dwóch zięciów. Sądzi, 
że dotrwa w naszej firmie do emerytury i 
ustąpi miejsca drugiej córce, która teraz 
pracuje w Banku PKO S.A. Wobec wyżej 
przedstawionych faktów nie będzie przesa
dą twierdzenie, że tutaj w Kędzierzynie i w 
Azotach znalazła dla siebie i rodziny swoje 
miejsce na Ziemi. Tutaj układała oraz wią
że swoje losy na przyszłość, a otrzymane 
wyróżnienie to miły element -  świadectwo 
tego przywiązania.

TAP

Ciągle w czołówce
Mimo iż w porównaniu z rokiem poprze

dnim nasz eksport do krajów Unii Europej
skiej zmalał w minionym roku o jedną trze
cią, to i tak jego wielkość dała nam dwuna
ste miejsce w opublikowanym ostatnio 
przez „Gazetę Bankową" rankingu stu naj
większych eksporterów do krajów Unii Eu
ropejskiej. Wartość naszego eksportu w tym 
kierunku w 1996 r. wyniosła ponad 240 mln 
zł. Spośród przedsiębiorstw z naszej bran
ży wyprzedziły nas tylko Zakłady Chemicz
ne Police S.A., których wartość eksportu do 
krajów UE wyniosła ponad 360 mln zł. Ko
lejna firma chemiczna -  Petrochemia Płock 
-  z wartością eksportu do krajów UE mniej
szą od naszej o 20 mln zł zajęła w rankingu 
pozycję piętnastą, a na kolejnym miejscu 
znalazły się Zakłady Azotowe w Puławach. 
_________________________________ B

WIDEOFILMOWANIE 
TEL. 83-17-93

Roman WIKTOREK

JERZY PYZIKOWSKI
-  wybitny inżynier i organizator
29 października br. na mościckim cmentarzu spoczął na zawsze mgr inż. Jerzy 
Pyzikowski, człowiek wielce zasłużony dla naszych Zakładów, dla bratniego 
przedsiębiorstwa w Tamowie-Mościcach oraz dla polskiej chemii. Przez całe 
dorosłe życie związany był z przemysłem chemicznym, do którego wniósł duży 
osobisty wkład jako wybitny inżynier i organizator. Te dwie strony działalności 
harmonijnie łączył przez cały 37-letni okres pracy zawodowej w Kędzierzynie i 
Tarnowie.

ZOFIA 
SMOLIŃSKA
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Z NARADY KADRY KIEROWNICZEJ
9 m ln z ł  stra ty  za w rzesień  *  Będzie trzec ia  w ers ja  p lanu  
rocznego *  Konieczne nadzw yczajne oszczędności *  Certy- 
f ika t  ISO ju ż  blisko.

Po maju -  czerwcu, kiedy tegoroczna deko
niunktura po raz pierwszy dotkliwie odbita się na 
miesięcznych wynikach naszej firmy, założono, 
że do końca roku nastąpi na tyle znacząca po
prawa, by można było zamknąć 1997 rok małym, 
acz pozytywnym wynikiem.

Upływ czasu, postępująca głęboka deko
niunktura powoduje, że bieżący rok przedsiębior
stwo pod względem finansowym zaliczy do naj
gorszych od kilku lat. I to na dodatek w sytuacji, 
kiedy wolumen produkcji rośnie, jednostkowe 
zużycie surowców i energii utrzymuje się na 
przyzwoitym poziomie.

Wyniki techniczno-ekonomiczne za dziewięć 
miesięcy i przewidywane za październik, o 
których mówiono na ostatniej naradzie kadry kie
rowniczej, dobitnie potwierdzają fakt, że wbrew 
przewidywaniom w II półroczu dekoniunktura się 
pogłębiła. -  Opracowana na bazie wyników I 
półrocza oraz krótkoterminowych prognoz 
druga wersja rocznego planu, obwarowana

Państwo Łucja i Bolesław Stenzlowie z 
Kędzierzyna-Koźla zawarli zw iązek  
małżeński 16 sierpnia 1947 r. Z okazji 
5 0 -le c ia  pożycia m ałżeńskiego  
poproszeni zostali na sobotę 18 
październ ika br. do Urzędu Stanu 
Cywilnego na uroczystość wręczenia 
przyznawanych z tej okazji przez 
Prezydenta RP „Medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie”.

Elżbieta Ciołek, zastępca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego, przypomniała ju
bilatom, jak to 50 lat temu pełni wzajemnych 
uczuć zawierali związek małżeński, odważ
nie podejmowali wspólne życie. Okazało się 
ono szczęśliwe, stanowiąc piękny przykład 
istoty związku małżeńskiego. Na początku 
wspólnej drogi na pewno sięgali młodzi 
małżonkowie myślą w przyszłość. Z okazji 
jubileuszu odwrotnie -  patrzą w przeszłość, 
dokonują podsumowania tego, co razem 
przeszli. Była to szczęśliwa droga i niech 
taką będzie jak najdłużej.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Leon 
Piecuch, mimo że występował oficjalnie, 
składanym życzeniom nadał bardzo ser
deczny i osobisty charakter, z panem Bole
sławem bowiem przez wiele lat miał bliskie 
kontakty służbowe. Do jubilatów skierował 
wyrazy uznania i gratulacje za długoletnie 
oraz zgodne małżeństwo, a następnie w 
imieniu Prezydenta RP udekorował ich oko
licznościowymi medalami.

W uroczystości brała udział licznie zgro
madzona rodzina, delegacja z Zakładów 
Azotowych „Kędzierzyn” S.A. W imieniu 
Prezesa Zarządu -  Dyrektora Generalnego 
Józefa Sebesty i własnym życzenia przeka
zał Członek Zarządu -  Dyrektor Rozwoju 
Grzegorz Gawor. Również te życzenia mia
ły bardzo osobisty i serdeczny charakter, bo 
pan Bolesław Stenzel przez wiele lat praco
wał w służbie inwestycyjnej (obecnie rozwo
ju) Zakładów Azotowych, a przez ostatnie 
kilka lat pracy przed emeryturą formalnie był 
zastępcą dyrektora Gawora. Źródłem i przy-

oszczędnościowymi przedsięwzięciami, nie 
sprawdziła się -  stwierdził prezes Zarządu 
Józef Sebesta. Przyjęto bowiem, że ceny alko
holi 0 X 0  utrzymają się na poziomie II kwartału 
oraz że zgodnie z tradycją ruszy mocno sprze
daż nawozów. Oba te założenia, niestety, nie po
twierdziły się. Cena kontraktowa alkoholi na 
Dalekim Wschodzie spadła o 125 USD na tonie. 
Tego ubytku w przychodach firmy nie zrówno
ważyła obniżka ceny propylenu o 25 DM za tonę. 
Radykalnie spadły ceny nawozów na rynkach 
zachodnioeuropejskich, co ograniczyło nasz 
eksport. Również w kraju sprzedaż nawozów 
idzie słabo, mimo że za przykładem innych du
żych producentów obniżyliśmy w lipcu ich ceny 
i podnieśliśmy marże dla dealerów. We wrześniu 
zapasy nawozów wzrosły do 230 tys. ton, co 
m.in. wpłynęło na pogorszenie sytuacji finanso
wej firmy. Wrzesień zamknęliśmy stratą około 
9 mln zł, mimo -  jak podkreślił J. Sebesta -  
stosunkowo dobrej sprzedaży. Jest to efekt cią-

czyną tylu słów uznania i serdeczności jest 
to, co najbliżsi, Zakłady Azotowe i miasto 
zawdzięczają państwu Lucji i Bolesławowi 
Stenzelom.

Pani Lucja zajęła się głównie rodziną. Z 
mężem dochowali się trojga dzieci, z 
których każde przez jakiś czas związało 
swój los (podobnie jak ojciec) z Azotami. 
Syn Jan w ślad za ojcem pracuje w służbie 
inwestycyjnej (rozwoju). Córka Jolanta do
póki nie wyszła za mąż i nie opuściła Kę
dzierzyna, pracowała w Biurze Projektów. 
Córka Irena pracuje w Dyrekcji Finansowej, 
jej mąż Bolesław Pająk jest komendantem 
Zakładowej Służby Ratownictwa. Natomiast 
syn Jana -  Maciej (to już kolejne pokolenie) 
jest pracownikiem Wydziału Kwasu Azoto
wego.

Głowa rodziny, pan Bolesław, po ukoń
czeniu technikum chemicznego w Gliwicach 
od 1 sierpnia 1950 r. został skierowany do 
pracy w Zakładach Azotowych „Kędzie
rzyn”. Zaczynał jako technik chemik, koń
czył jako główny inżynier ds. realizacji inwe
stycji. W trakcie pracy ukończył studia na 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach jako inży
nier chemik. Urodzony w pobliskim Knuro-

gle pogarszającej się w ciągu bieżącego roku 
koniunktury. W tym roku wskaźnik koniunktury 
dla naszych Zakładów jest znacznie niższy niż 
nawet w 1993 r., który uważaliśmy za zły.

Znane są już podstawowe dane na IV kwar
tał, m.in. ceny kontraktowe oktanolu, z których 
wynika, że nie uda się utrzymać wyniku zało
żonego w drugiej wersji planu rocznego. W 
związku z tym Zarząd przystąpił do opraco
wania trzeciej wersji urealnionego planu, 
który -  co już wiadomo -  będzie zamykał się 
znaczącym wynikiem ujemnym. Nie oznacza 
to, że w niekorzystnej dla przedsiębiorstwa sy
tuacji będziemy się zachowywać biernie. 
Przede wszystkim należy obniżać koszty sta
łe, bo to leży w naszych bezpośrednich możli
wościach. I taki program jest już prawie goto
wy. A więc poza znanymi już działaniami za
chęcającymi do przechodzenia na wcześniej
sze emerytury (130 osób od nowego roku), 
usamodzielnieniem się Zakładu Transportu Sa
mochodowego i Wydziału Remontowego Ma
szyn wprowadza się ostrzejszy reżim w niepro
dukcyjnych zakupach, używaniu osobowych 
samochodów służbowych, będzie się zbywać

wie, rodzinnie i zawodowo związał swój los 
z Zakładami Azotowymi i Kędzierzynem. 
Zakładom przekazał swoich następców. Od 
sześciu lat przebywa na emeryturze, ale 
nadal utrzymuje systematyczny kontakt z 
Zakładami. Za to, co zrobił dla Zakładów 
Azotowych, miasta i przemysłu chemiczne
go, otrzymał wiele wysokiej rangi wyróż
nień, w tym Krzyż Oficerski OOP, medal „Za 
zasługi dla Kędzierzyna-Koźla”, złotą 
odznakę „Za zasługi dla przemysłu che
micznego” i inne. Natomiast 18 październi
ka podczas uroczystego spotkania w Urzę
dzie Stanu Cywilnego razem z żoną otrzy
mali najsympatyczniejszy z medali „Za dłu
goletnie pożycie małżeńskie”.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO SZA
NOWNI JUBILACI!

Tekst i zdjęcie: 
_________________ Tadeusz PŁÓCIENNIK

OGŁOSZENIE
Zamienię mieszkanie 3-pokojowe -  

84 m2 (parter, ogródek, taras) w Bla
chowni na 3- lub 2-pokojowe na osiedlu 
Piasty lub Wschód.

Tel. 88 66 12 po godz. 15._________

lub likwidować nie wykorzystany majątek, za 
który trzeba uiszczać opłaty.

Wnioski i ogólne stwierdzenia dyrektora ge
neralnego poparł dyrektor Stanisław Buczkow
ski, przytaczając szczegółowe dane dotyczące 
wyników z września i dziewięciu miesięcy, cen 
surowców oraz naszych produktów. Na przykład 
na spadku cen nawozów o około 20 procent 
w III kwartale Zakłady straciły 5,2 mln zł, a 
na niekorzystnych dla nas ruchach cen okta
nolu i propylenu straciliśmy około 12 mln zł. 
Z korzystnych zjawisk w tej dziedzinie można 
wymienić spory wzrost opłacalnego eksportu 
amoniaku, ftalanu dwuoktylu i utrzymującą się 
dobrą koniunkturę na bezwodnik maleinowy. 
Zużycie surowców i energii utrzymuje się na 
przyzwoitym, rozsądnym poziomie, bardzo 
oszczędnie gospodarujemy środkami na remon
ty, a zapasy produkcji gotowej -  poza nawoza
mi -  też spadły. Za dziewięć miesięcy plan pro
dukcji towarowej został nawet lekko przekroczo
ny, przy dodatniej dynamice osiągniętej przez 
Zakład Alkoholi 0 X 0  i Organiki. Niestety, za ten 
sam okres zabrakło 4,1 procent do wykonania 
przyjętego w drugiej wersji planu przychodów ze 
sprzedaży w wyniku dekoniunktury cenowej, co 
stanowi około 13 mln zł.

W dyskusji głos zabierali kolejno: Janusz 
Cieślar, Witold Żak, Adam Gurgul, Eugeniusz 
Sługocki, Eugeniusz Sutor, Tomasz Zomer- 
feld, Bogusław Gaca, Krystyna Struzik, Ed
mund Taranowski, Mirosław Wrona i Zbi
gniew Szopa. Koncentrowano się w niej na re
alizowanych i planowanych przedsięwzięciach 
poszczególnych centrów biznesowych: przed
sięwzięcia te mają na celu minimalizowanie 
skutków dekoniunktury, a w dalszej perspekty
wie uodpornienie przedsiębiorstwa na zmien
ność koniunktury. Powinniśmy na przykład opty
malnie wykorzystać to, że jako jedyni w kraju 
posiadamy technologie produkcji nawozów gra
nulowanych mechanicznie. Powinniśmy też 
wzbogacać ich asortyment, dostosowując się do 
rosnących potrzeb rolnictwa, i wcześniej przed
stawiać oferty eksportowe. Wobec szybko ro
snącego zapotrzebowania na kleje i żywice for- 
maldehydowo-mocznikowe, oprócz wprowa
dzania nowych gatunków we współpracy z 
przemysłem drewnopochodnych, należy ba
czyć na ich rentowność. Ze względu na spadek 
cen oktanolu, który jest surowcem do produk
cji poszukiwanych i opłacalnych ftalanów, 
szczegółowego rozważenia wymaga dalsza 
rozbudowa potencjału wytwórczego w tej dzie
dzinie. Podobnie jest w przypadku bezwodni
ka kwasu maleinowego oraz nowych produk
tów organicznych.

E. Taranowski -  nawiązując do niekorzyst
nych wyników za III kwartał -  postulował, aby na 
łamach „TKA” zapoznać załogę ze szczegółową 
analizą przyczyn tego stanu rzeczy. Zwrócił on 
również uwagę na konieczność dobrego przygo
towywania zebrań załogowych („niech ludzie nie 
stoją na korytarzu") i przekazywania załogom peł
nej informacji z narad kierownictwa. Ponieważ na 
przełomie roku będziemy żegnać sporą grupę 
pracowników przechodzących na emerytury, po
winno się to odbyć w odpowiedniej oprawie. Pre
zes J. Sebesta też przyznał, że przepływ informa
cji w firmie jest niedostateczny, a jeśli chodzi o że
gnanie emerytów, to jest już w tej dziedzinie do
bra tradycja, należy ją kontynuować.

Adam Gurgul poinformował zebranych, że 
audit certyfikacyjny przeprowadzony przez eki
pę Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, które 
zostało przyjęte do międzynarodowej organiza
cji audytorskiej, odbędzie się w dniach 26 -  28 
listopada br.

Edward Pochroń

MAŁŻEŃSTWO NA MEDAL

Uroczysty moment dekoracji Łucji i Bolesława Stenzlów.
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„ S K O K ” W D W U D ZIE S T Y  P IE R W S Z Y  WIEK

CZŁONKOSTWO W SKOK 
-  prawa i obowiązki członków

W dzisiejszym artykule przedstawiamy państwu informację dotyczącą nabycia 
członkostwa, praw i obowiązków członków oraz ustania członkostwa w SKOK.

Członkostwo w SKOK regulują następu
jące przepisy:

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Pra
wo Spółdzielcze, Ustawa z dnia 14 grudnia 
1995 r. o Spółdzielczych Kasach Oszczęd
nościowo-Kredytowych oraz Statut.

Członkami Kasy mogą być osoby fizycz
ne posiadające pełną zdolność do czynno
ści prawnych, będące pracow nikam i lub 
byłym i pracow nikam i (em eryci, renciści) 
Zakładów  Azotowych „Kędzierzyn" S.A., 
pracownicy lub byli pracownicy podmiotów, 
które wydzieliły się ze struktury organizacyj
nej ZAK S.A., jednostek będących własno
ścią lub współwłasnością związków zawo
dowych działających w ZAK S.A. oraz pra
cownicy innych osób prawnych i jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej.

Warunkiem przyjęcia do Kasy jest złoże
nie pisemnej deklaracji. Przyjęcie do Kasy 
stw ierdzone powinno być podpisem dwóch 
członków Zarządu z podaniem daty uchwały 
o przyjęciu. Decyzja o przyjęciu powinna 
być podjęta w ciągu m iesiąca. O decyzji 
Zarząd pow in ien po in form ow ać członka 
kasy w terminie 14 dni od podjęcia decyzji. 
W arunki podane wyżej zawarte są w Statu
c ie . C e lem  Zarządu w praktyce będzie  
skrócenie do niezbędnego minimum wszel
kiej form alności oraz wyjaśnienie w szyst
kich szczegółów w zakresie członkostwa w 
Kasie każdemu nowo wstępującemu człon
kowi.

Członek Kasy ma prawo do:
-  gromadzenia w Kasie oszczędności 

oraz korzystania z udzielanych przez Kasę 
kredytów  i pożyczek o raz innych  usług 
świadczonych przez Kasę. Tabela ze staw
kami oprocentowania kredytów i lokat zosta
nie podana do wiadomości przed rozpoczę
ciem działalności Kasy;

-  wybierać i być wybieranym do organów 
K as y , brać udział w głosowaniu w Walnym 
Zgromadzeniu, zaskarżać do sądu uchwa
ły Walnego Zgromadzenia z powodu ich nie
zgodności z przepisam i prawa i S ta tu tu  
Kasy;

-  przeglądać sprawozdania finansowe, 
protokoły lustracji oraz rejestr członków;

-  po każdym roku obrotowym oraz za
tw ie rdzen iu  spraw ozdania  finansow ego 
przez Walne Zgromadzenie każdy członek 
SKOK w okresie miesiąca od zatwierdzenia 
sprawozdania może wycofać oszczędności 
z IKS wraz z oprocentowaniem, które wpła
cił na oprocentowane indywidualne konto 
składkowe z wyjątkiem pierwszych 6 rat;

-  uzyskać inne informacje przewidziane 
Statutem.

Członek Kasy jest obowiązany do:
-w n ie ś ć  wpisowe (10 zł) i zadeklarować 

udział (25 zł) lub udziały, które są płatne do 
30. dnia od daty uzyskania członkostwa;

-w p ła c ić  wkład członkowski 60 zł (istnie
je  możliwość wpłaty w 6 ratach po 10 zł), 
pos iadać rachunek sys tem atycznego

oszczędzania, wyrazić zgodę na piśmie do 
potrącania z w ynagrodzenia brutto m in i
mum 2% na indywidualne konto składkowe;

-  zawiadom ić Kasę o zmianie danych 
zawartych w deklaracji członkowskiej;

-  przestrzegać przepisów zawartych w 
Statucie oraz postanowień i uchwał orga
nów Kasy;

-  zastosowania się do innych przepisów 
wynikających ze Statutu.

Ustanie członkostwa następuje na sku
tek:

-  wystąpienia członka,
-  wykluczenia członka,
-  wykreślenia członka,
-  śmierci członka.
R o z licze n ie  z by łym  cz łonk iem  z ty 

tu łu  w p ła c o n y c h  u d z ia łó w  o ra z  ich  
zw ro t n a s tę p u je  w c iągu  m ies iąca  od 
dn ia  z a tw ie rd ze n ia  p rzez  W alne Z g ro 
m adzen ie  sp ra w o z d a n ia  finansow ego  
za rok, w k tó rym  c z ło n e k  p rze s ta ł n a 
leżeć  do Kasy.

Zarząd SKOK

Przestaną błądzić po Zakładach kierowcy obcych samochodów odbierający 
nasze produkty. W w ielu miejscach umieszczono czytelne, przejrzyste 
drogowskazy, a przy wadze obok Bramy Głównej jest tablica z dokładną 
informacją o dojazdach do magazynów.

Zdjęcie Bogusław Rogowski

NAJWIĘKSZY NA ŚLĄSKU 
AUT0-K0MIS 

WOLAND

Skup * Sprzedaż * Zamiana 
Raty bez żyrantów 
i pierwszej wpłaty 

Leasing 
Wybór 10 Banków

F irm a  H andlow a  
„ W O L A N D ”

A n d rze j  Wolski 
4 4 -1 0 0  G liw ice  

ul. Toszecka 101 
te l .  ( 0 3 2 )  2 7 9 -2 8 -4 9  

lub 2 4 1 -6 2 -3 8  
F i l ia :  4 4 -1 3  Sośniow ice  

(k ie r . G liw ic e  -  K ę d z ie rz y n -K o ź le )  
ul. Kozie lska 14  

te l .  ( 0 3 2 )  2 3 8 -7 2 -7 5

W O L A N D

IMPORT - EKSPORT

Montaż szyb samochodowych oraz dachów uchylnych. 
Montaż tapicerki skórzanej do wszystkich typów samochodów. 

Zapraszamy od 9.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku.
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Andrzej Mach

„KOŁO RATUNKOWE” cz. I
Tekst o trz y m a ł  w yróżn ien ie  w ogó lnopo lsk im  konkursie  na rep o r taż  zo rgan izow anym  z o ka z ji  5 0 - le c ia  ZAK.
Cztery razy zanosiło się na to, że Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” S.A. w 
ogóle nie będzie. Siły mogące to sprawić w każdym z tych przypadków były 
potężne.

Pierwszy raz jesienią 1944 i wczesną zimą 
1945 roku. Przylatywały tu alianckie bombow
ce z 8. floty powietrznej USA dowodzonej 
przez gen. Andersona, dysponującej dwoma 
tysiącami dziennych bombowców. Ślady tych 
nalotów jeszcze dzisiaj można wypatrzyć 
wzdłuż torów kolejowych z Kędzierzyna w kie
runku Gliwic i Raciborza, ale większość bomb 
trafiła jednak w fabrykę IG-Farben. Między in
nymi po wizytacji zakładów chemicznych w 
Kędzierzynie i Blachowni minister uzbrojenia 
III Rzeszy Albert Speer napisał w styczniu 
1945 roku memoriał dla Hitlera, udowadniają
cy, że wojna jest definitywnie przegrana. Nie 
ze względów militarnych, lecz ekonomicznych.

Drugi raz kilka miesięcy później. Zakłada
mi zajęli się idący za frontem poddani marszał
ka Koniewa. Demontowane urządzenia wysy
łano na wschód jeszcze długo po konferencji 
w Poczdamie, chociaż od dawna było wiado
mo, jaki kształt będzie miała zachodnia grani
ca Polski.

Trzeci raz w marcu 1948 roku. W Katowi
cach odbyła się narada, na której miano zade
cydować, gdzie powstanie trzecia (obok Cho
rzowa i Mościc ) fabryka nawozów sztucznych. 
W grę wchodził Konin lub Kędzierzyn. Ówcze
sny dyktator polskiej gospodarki Hilary Minc 
niemal już podjął ostateczną decyzję. Na ko
rzyść Konina. Wtedy jeszcze nie było mowy o 
eksploatacji tamtejszych złóż węgla brunatne
go). Tuż przez zapadnięciem 
klamki ryzykowną akcję podjął 
Konstanty Laidler -  jeden z ludzi 
najbardziej zasłużonych dla ZA 
„Kędzierzyn”. Przerywając Minco
wi (co już samo w sobie było nie
bezpieczne), udowodnił, że jeśli od 
razu nie zacznie się budować, to 
za dwa -  trzy lata nie będzie moż
na w Kędzierzynie w ogóle nicze
go budować. Wszystko bowiem -  
argumentował Laidler -  co jeszcze 
tam zostało po bombardowaniach 
aliantów i rekwizycjach Armii 
Czerwonej, będzie doszczętnie 
zdewastowane. Takie są prapo- 
czątki drugiej pod względem roz
miarów inwestycji planu sześcio
letniego (1950 -1955 ). Z czasem 
okaże się, że budowa numer jeden, czyli Nowa 
Huta, była znacznie mniej sensownym przed
sięwzięciem. (Na marginesie: pół wieku temu 
istnienie zakładu ratował Konstanty Laidler; 
znacznie później ojcem innej formy ratunku 
stał się inny Konstanty -  Chmielewski. Jest to 
zapewne przypadkowa zbieżność imion).

Czwarty raz ZA „Kędzierzyn” S.A. znala
zły się na granicy unicestwienia w roku 1993, 
który firma podsumowała stratami w granicach 
200 miliardów starych złotych (około 4 milio
ny dolarów według ówczesnego kursu). Stało 
się to już w okresie raczkowania gospodarki 
rynkowej. „Kędzierzyn” nie był niczyją koleb
ką (jak Stocznia Gdańska), nie miał możnych 
promotorów (jak „Ursus"), nie decydował o na
strojach (jak kopalnie). Pozostawiono go sa
memu sobie.

Wtedy kołem ratunkowym dla firmy stała 
się instalacja 0 X 0 .

DELIKATNY PROSZEK
Kędzierzyńskie 0 X 0  ma ciekawą histo

rię. Zwłaszcza jeśli chodzi o czas i sposób 
powstania. Zanim powiem o tym, trzeba kil
ka zdań poświęcić na krótkie wyjaśnienie, co 
to takiego jest. Kiedy zapadła decyzja o bu
dowie 0 X 0 , pewien działacz -  już wpraw
dzie emerytowany, ale nader aktywny -  roz
sierdził się niebywale i do NIK-u wysłał do
nos, w którym napisał między innymi: „[...] 
oto trwoniony jest majątek narodowy, bo 
ćwierć miliarda niemieckich marek chce się 
wydać na zakład mający produkować alko
hol. Jak gdyby nie wystarczała gorzelnia w 
Goświnowicach” .

Kiedy mu nie odpowiadano, uważając go -  
nie bez pewnej słuszności -  za przygłupa, in
terweniował drogą partyjną, administracyjną i 
w końcu wystarał się o audiencję u wojewódz
kiego szefa bezpieki. Trudno się dziwić stare
mu aktywiście, bo dla przeciętnego Polaka al
kohol to na ogół „żytnia”, a dla wybitnych sma
koszy „Napoleon”... albo denaturat.

Nazwa „alkohol” pochodzi od arabskiego 
„al-kuhl”, co tłumaczy się jako „delikatny pro
szek”. Z szerokiej gamy chemikaliów tej gru
py do picia nadaje się tylko etanol. Grzegorz 
Gawor -  jeden z twórców kędzierzyńskiego 
0 X 0  (obecnie dyrektor firmy ds. rozwoju) -  tłu
maczy: -  Alkohole 0 X 0  to ogólnie rzecz 
biorąc takie same związki chemiczne jak

gorzałka. Również składają się z atomów 
węgla, tlenu i wodoru, a wszystkie cha
rakteryzują się tym, że mają grupę wodo
rotlenową. Trochę to skomplikowane -  jak 
cała chemia dla przeciętnego zjadacza chleba. 
Grzegorz Gawor: -  0 X 0  było już znane na 
początku XX wieku, chociaż wtedy nie bar
dzo wiedziano, jak ten produkt może być 
wykorzystany. Dopiero gdy nastała era 
tworzyw sztucznych, nadszedł czas nobi
litacji. Zastosowanie tego podstawowego 
dzisiaj półproduktu do wytwarzania farb i 
lakierów, wszelkich odmian nowoczesnych 
tworzyw, w motoryzacji i budownictwie -  
doprowadziło do niebywałego boomu. Tak 
jest do dzisiaj przy stałej tendencji do 
wzrostu popytu. Niczego lepszego dotych
czas nie wymyślono.

W produkcji 0 X 0  dominują Niemcy i Ame
rykanie. Pierwsza siódemka największych wy

twórców wygląda następująco: 1. Niemcy, 2. 
USA, 3. Japonia, 4. Polska, 5. Szwecja, 6. Ara
bia Saudyjska, 7. Francja. Trzeba zaznaczyć, 
że polskie 0 X 0  powstaje tylko w Kędzierzynie.

Gdy inwestycję dopiero planowano, jeden 
z bardziej zasłużonych kędzierzyńskich chemi
ków Bolesław Stencel mówił tak: -  Ma to być 
rozwiązanie spójne. Pozwoli polskiej wiel
kiej chemii w trójkącie Płock -  Włocławek
-  Kędzierzyn zająć się produkcją całej 
gamy tworzyw sztucznych najwyższej ja
kości. Zamierzenia są zresztą jeszcze bar
dziej ambitne. Wiążą się z rozpoczętą bu
dową rafinerii »Południe« w rejonie dziel
nic Kędzierzyna: Blachownia i Sławięcice”.

Budowę zaczęto i wnet -  jeszcze pod ko
niec lat siedemdziesiątych -  przerwano. Ostat
nio nadzieja na powstanie Rafinerii i Petroche
mii „Południe” zdawała się wracać. Na krótko. 
W grudniu 1996 roku okazało się, że rafinerii 
w ogóle nie będzie, a petrochemia -  być może, 
ale to też jeszcze nic pewnego. Decyzje kolej
nych rządów zmieniają się bowiem tak zaska
kująco, że trudno powiedzieć, czy kieruje nimi 
rozsądek gospodarczy, czy też siła przebicia 
poszczególnych lobby i koterii, czy w ogóle 
splot niepojętych przypadków. 0 X 0  zaś istnie
je już od dziesięciu lat. Powstało w okresie naj
gorszym z możliwych.

OBEJŚCIE COCOM-U
Grzegorz Gawor: -  Trzeba zacząć od 

tego, że splotły się dwa bardzo istotne fak
ty. Pierwszy -  udzielenie przez RFN Polsce 
tak zwanego kredytu węglowego. Dzisiaj 

układ ten jest interpreto
wany jako porozumienie 
Edwarda Gierka z Hel
mutem Schmidtem w 
sprawie zezwolenia na 
masową emigrację do 
Niemiec. Były więc do 
wzięcia pieniądze. Fakt 
drugi -  niemal równole
gle, w każdym razie też 
w drugiej połowie lat 
siedemdziesiątych, ame
rykański koncern che
miczny Union Carbide 
dostał bardzo prestiżo
wą nagrodę „Circ - Pa
trie”, przyznawaną za 
nowatorskie rozwiązania 
technologiczne najwyż

szej klasy św iatowej. Połączenie tych 
dwóch zdarzeń dawało szansę.

Początkowo wszystko układało się pomy
ślnie. Nadszedł jednak rok 1981 i kontakty z 
Union Carbide -  wraz z nastaniem stanu wo
jennego -  zostały zablokowane. Na dodatek 
Amerykanie jeszcze bardziej zaostrzyli warun
ki ujęte w zasadach COCOM-u -  zakazu eks
portu najnowszych technologii do Związku 
Radzieckiego i państw znajdujących się w stre
fie wpływów ZSRR. Poradzono sobie z tym w 
bardzo sprytny sposób. Przynajmniej formal
nie. Trudno bowiem sądzić, żeby wywiady -  
zwłaszcza niemiecki BDN i amerykańska CIA
-  nie wiedziały, co jest grane. Widocznie ko
muś opłacało się przymknąć oko i chociaż na 
polską juntę wojskową niezmiennie wylewano 
w Europie i USA kubły pomyj, to jednak roz
mowy toczyły się w całkiem sympatycznej at
mosferze. Tak to wspomina Janusz Zbonik,

dyrektor ds. rynku niemieckiego w Polime- 
ksie-Cekopie -  centrali handlu zagranicznego, 
która ostatecznie doprowadziła do zawarcia 
kontraktu. W trakcie tych negocjacji dochodziło 
czasami do sytuacji bardzo kryzysowych, ale 
bywały i zabawne. Gdy w przededniu zawar
cia umowy z udziałem Polaków, Niemców i 
Amerykanów nijak nie udawało się uzgodnić 
pewnego ważnego szczegółu, jankes z Teksa
su spytał łamaną polszczyzną: -  Co my, pa
nowie, tak kłócimy się? My się przestań
my kłócić, a wy mi na razie idziecie szyb
ko powiedzieć, co też słychać w Żyrardo
wie i mieście Łodzi.

Sprawa nadal nie była prosta. Z powodu 
zakazów.

Konstanty Chmielewski (17 lat na stano
wisku dyrektora naczelnego „Kędzierzyna”: -  
Aby obejść bariery wyznaczone przez CO
COM, sięgnięto jakby lewą ręką do prawej 
kieszeni, ale za to skutecznie. Podpisano 
kontrakt z niemiecką firmą chemiczną  
„Zimmer” z Frankfurtu nad Menem. Ta wy
kupiła (specjalnie dla potrzeb tego kon
traktu) małe przedsiębiorstwo amerykań
skie Davy McKee, które dziwnym zbie
giem  okoliczności było w łasnością... 
Union Carbide, czyli posiadacza licencji, 
technologii i know-how alkoholi 0 X 0 .  
Tym sposobem formalnym zakazom sta
ło się zadość, a sprawa została nareszcie 
sfinalizowana.

NIC O UNION CARBIDE!
Całość miała kosztować w granicach 250 

mln marek -  w połowie pochodzących z za- 
chodnioniemieckiego kredytu, w połowie ze 
środków krajowych. Okazało się, że starania 
o marki były łatwiejsze niż o złotówki, chociaż 
drukowanie banknotów odbywało się w Polsce 
bez zbytnich ograniczeń.

Przy okazji obrazek, który dość dobrze uka
zuje ówczesne stosunki i w gospodarce, i w 
propagandzie. Konstanty Chmielewski, który 
m.in. dzięki tej inwestycji zyskał sobie ksywkę 
„big boss”, przy każdej okazji błagał dzienni
karzy, aby pod żadnym pozorem nie wymienia
li nazwy koncernu Union Carbide jako partne
ra Kędzierzyna.

Powód był następujący: W mieście Bo- 
pal w Indiach zakład należący do Union 
Carbide wytruł kilka (według innych źródeł 
kilkanaście) tysięcy Hindusów. Nie miało 
znaczenia, że tam chodziło o bardzo n ie
bezpieczny chlor, a tu o media nieporówny
walnie mniej szkodliwe. Zresztą i tak nie 
brakowało pogłosek, że tylko my decyduje
my się na ryzyko zafundowania sobie cze
goś w rodzaju bomby mogącej wysadzić 
pół miasta. Argumenty, że podobne ins ta 
lacje pracują w przewrażliwionej na tle eko
logii Szwecji, w Niemczech i Francji, niedo
wiarków i katastrofistów nie były w stanie 
przekonać, i tak już zostało do dziś, cho
ciaż w edług dość zgodnych ocen łudz i 
kompetentnych „Kędzierzyn” wraz z „B la 
chownią” należą do najbardziej ekologicz
nie czystych regionów obejmujących kom 
pleks zakładów wielkiej chemii.

Union Carbide był wszakże w całym kraju 
uważany za coś w rodzaju nieszczęścia, które
go trzeba się bać jak dżumy. Tak to przedsta
wiano w całej oficjalnej propagandzie.

Cd. w następnym numerze.

0X0 w budowie
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ZDK „ C h e m ik ” w 5 0 - le c ie  „A z o tó w ”

ROK 1973
Tradycyjnie rok rozpoczynaliśmy cyklem imprez dla dzieci i dla załogi „Azotów”. 
I tym razem nie było inaczej. Zaczęło się koncertem pod tytułem „Witamy Nowy 
Rok 1973” z udziałem naszych zespołów: „Tralalinek”, orkiestry dętej, zespołu 
muzycznego i solistów, zespołów baletowych i kapeli „Bierawianie”.

Ich występy przeplatane były rozmowami z kil
koma osobami z kierownictwa zakładu. Moimi roz
mówcami byli: H. Maciejec, E. Pieczora, 
E. Wizner, W. Bolek, J. Uchniat, I. Madej i 
M. Tomanek, a rozmowy dotyczyły problemów 
produkcyjnych, osiągnięć i zadań. Do tradycji na
leżało również to, że w imprezach takich występo
wały zawsze zespoły własne .Chemika”. Przykła
dem może być koncert galowy z okazji 25-lecia 
.Azotów", który odbył się 14 IV 1973 r. w hali spo
rtowej. Podobnie jak w imprezie noworocznej, 
wystąpiły na nim nasze zespoły, a jedyną różnicę 
stanowiło to, że koncert ten wraz ze mną prowa
dził krakowski aktor Aleksander Polek.

Tu pozwolę sobie na małą dygresję: na koncer
cie galowym z okazji 50-lecia „Azotów” zespoły te 
już nie wystąpią.

Kolejne koncerty, na których wystąpiły nasze 
zespoły, to Akademia 1-majowa (26 i 27 IV) oraz 
Dzień Chemika (8 i 9 VI) w hali sportowej. Świad
czy to o potędze (a także o jakości) ruchu amator
skiego w „Chemiku”.

Nie byty to jedyne imprezy w ciągu całego roku, 
w których wystąpiły nasze zespoły. Wspomnę tu 
o ich występie w opolskim amfiteatrze (20 V) z 
okazji Dni Kultury Opolskiej, udziale „Bierawian” w 
VII Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym w 
Płocku (22 -  24 VI), występie „Dziergowic" i „Bie

rawian” na krakowskim Rynku z okazji Targów 
Sztuki Ludowej (6 VII), występie „Dziergowic" w 
Wiśle i Szczyrku z okazji Tygodnia Kultury Be
skidzkiej (1 1 -1 2  VIII), występie w cyklu imprez 
pod tytułem „Spotkamy się po pracy” dla poszcze
gólnych zakładów naszego kombinatu. W sumie 
46 imprez -  koncertów z udziałem naszych zespo
łów, oklaskiwanych przez ponad 40 tysięcy wi
dzów. Mimo że naszą placówkę reprezentowało 
już wiele zespołów, w trakcie prób był kolejny ze
spół ludowy, tym razem dziecięcy, a mianowicie 
„Karolinki”.

Dotychczas nie wspomniałem o tych młodych 
zapaleńcach, których nie oglądaliśmy na scenie, 
czyli o modelarzach. W 1960 r. Wiktor Klimek, 
postać znana w „Azotach” i wśród żeglarzy, sku
pił wokół siebie grupkę młodzieży, zawiązując sek
cję modelarstwa szkutniczego, której lokum znaj
dowało się w ośrodku sportów wodnych nad ka
nałem na osiedlu „Azoty”.

Młodzi modelarze budowali modele żaglówek, 
statków i okrętów i organizowali pokazy oraz za
wody. W 1965 r. na bazie tej sekcji Jan Stolarek 
(modelarz, zawodnik i instruktor) stworzył sekcję 
modelarstwa lotniczego, która działała w piwnicy 
Szkoły Podstawowej nr 3, a następnie na długie 
lata przeniosła się do piwnic hotelu A-B. W sekcji 
tej powstał piękny model polskich samolotów „Łoś"

i RWD-10, czeskiego „Zlina”, radzieckiego „Jaka” 
i wielu innych. Znani modelarze z tych lat to Jan 
Krok, Stanisław Krzuś, Kazimierz Witkowski, An
toni Trzciński i Jerzy Janicki. Niektórzy z nich to 
mistrzowie Polski. Entuzjastów nie brakowało: do 
modelarni trafili m.in. Wiesław Urych, Zygmunt 
Kupka, Jerzy Brożek, Tadeusz Sąsiadek, Krzy
sztof Krzuś i Engelbert Martynus -  zwycięzcy licz
nych zawodów krajowych i zagranicznych. Swoje 
medale i konstrukcje modelarze często prezento
wali na wystawach w „Chemiku”.

Również z dala od sceny, w ciszy, toczyli boje 
szachiści. Sekcja szachowa w „Chemiku” działa
ła od 1963 r. Przez pierwsze lata szachistom prze
wodził Ryszard Szymroszczyk, a po nim (w 1969 
r.) tego zadania podjął się Wiktor Kocoń. Wśród 
pierwszych szachistów byli również Eryka Kalma- 
nides, Tadeusz Gołębiowski, Stanisław Mikusz, 
Andrzej Klimiec, Ryszard Gałecki i Jan Kozak. Już 
w 1970 r. odnieśli oni wielki sukces, zdobywając 
wicemistrzostwo Opolszczyzny (mistrzostwo zdo
był „Ślązak Racibórz”) z wynikiem 31,5 pkt. Pod
porę drużyny w tym czasie stanowili:

R. Szymroszczyk, W. Kocoń, E. Kalmanides, 
A. Klimiec oraz dobrze się zapowiadający 
W. Luźny i A. Rzechak. W dwa lata później zdobyli 
oni mistrzostwo Opolszczyzny na lata 1972 -  
1973, a do zaprawionych w bojach szachistów 
dołączyli S. Kowalski, J. Kapusta, A. Dymitrow, 
J. Gorajeki M. Sefeld, określany jako „czarny koń” 
rozgrywek.

Bogata była scena „Chemika”, na której kon
certowali m.in. Stanisław Rachoń (2 III) z orkiestrą 
Filharmonii Opolskiej i solistami Danutą Debich, 
Barbarą Nieman, R. Pittem, Adamem Zwierzem. 
Koncertował również Jerzy Salwarowski (30 XI), 
dyrygujący orkiestrą Filharmonii Opolskiej na kon
cercie poświęconym G. Gershwinowi. W roli soli
sty wystąpił na tym koncercie pianista Aleksander 
Tracz, który zagrał m.in. „Błękitną rapsodię". Kon
cert ten spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem 
przez publiczność. Na naszej scenie występowali 
także zawsze ciepło przyjmowani soliści operetki 
wrocławskiej: H. Słoniowska, P. Ikowski, A. Damm. 
Na koniec chciałbym przypomnieć jeszcze jeden 
koncert, na którym wystąpiła Filharmonia Opolska, 
chór i soliści: I. Betlej, H. Grychnik, H. Kosmowski, 
a w ich wykonaniu wysłuchaliśmy wówczas orato
rium J. Haydna „Cztery pory roku”.

Sympatycy sportu mogli się spotkać z dwoma 
mistrzami świata: Jerzym Szczakielem (4 X) i Sta
nisławem Szozdą (8 X). Wielbiciele zaś (a raczej 
wielbicielki, bo ich było najwięcej) Marka Pere- 
peczki spotkali się z nim 23 marca w kawiarni 
„Chemika". Z aktorów opolskich gościliśmy Mie
czysława Ostroroga (dość często, śpiewał ballady) 
i Aleksandra Gierczaka -  z monodramem „Karzeł". 
Spośród dziennikarzy gościliśmy również na spo
tkaniu (26 XI) Ninę Kracherową i Edwarda Pochro- 
nia z miesięcznika „Opole".

Jan SZKARADEK

PIERWSI PRACOWNICY KĘDZIERZYŃSKICH AZOTÓW
Odnaleziony w archiwaliach wykaz pierwszych pracowników publikowaliśmy 
w numerze 15 „TKA” z 31 sierpnia 1997 r. Na nasz apel o informacje na temat 
osób z tej listy odpowiadają czytelnicy. 30 września publikowaliśmy rozmowę z 
Katarzyną Komendą z Bierawy, o której powiadomiła nas córka Elżbieta. 
Kontynuujemy podjęty temat.

TERESA REINICKE z domu Szleusner (ur. 
14.05.1929 r.) z początkiem października przyje
chała na 90. urodziny swojej mamy Zofii zamie
szkałej w Bierawie. Przy tej okazji od rodziny i 

szkolnej kole
żanki dowie
działa się, że 
jest na publi
kowanej w 
„TKA" liście 
p ie rw szych  
pracowników 
Z a k ł a d ó w  
A zo t owy ch  
(poz. 138). 
Nie musiałem 
długo nama

wiać pani Teresy na wspomnienia, pogawędkę. 
Jej początek przebiegał w taki sam sposób jak z 
innymi osobami z listy, do których udało się nam 
dotrzeć. Z gazetą z sierpnia w ręce, z listą pierw
szych pracowników zaczęły się wspomnienia. 
Padają nazwiska, urywane, nie zawsze pełne in
formacje, często po chwili zastanowienia.

Biskup Adela ze Starego Koźla. Miała chłopa 
z Bierawy. Gacka Ernest z Bierawy - ju ż  nie żyje. 
Mieszkał w NRD, kobietę miał z Ciska.

Larysz Regina z Ortowic, ze mną robiła przy 
złomie. Nie wiem, co z nią, co porabia. Mucha 
Manfred, mieszkał w Bierawie, też nie żyje. Jak 
robiliśmy przy złomie, on jeździł na traktorze. 
Przyjeżdżał z przyczepą, na którą z innymi zbie
raliśmy złom. Co zebraliśmy, to później ładowy- 
waliśmy na wagony.

Padają kolejne nazwiska, daty, fakty odgrze
bywane w pamięci. Na przemian, między wspo

mnienia o innych osobach, moja rozmówczyni 
wplata fakty ze swojego życia.

-  Na terenie Azotów zaczynałam pracę w gru
dniu 1947 r. i pracowałam do końca 1956 r. Męża 
mam z Ciska. W 1956 r. urodziłam pierwsze 
dziecko -  syna. W lipcu 1958 r. wyjechaliśmy z 
rodziną do RFN. Na początku ciężko nam szło, 
ale z czasem coraz lepiej. Na świat przyszła cór
ka. Dobre mamy dzieci. Syn dyplomowany inży
nier energetyk. Córka wpierw uczyła się na nau
czycielkę. Skończyła studia i pracowała. Po ja
kimś czasie podjęła naukę w innym kierunku -  
historia sztuki. Jeszcze się uczy. Dużo jeździ po 
świecie. My z mężem też. Byliśmy w Izraelu, 
Turcji, Egipcie, USA, Finlandii, Norwegii i na bia
łych nocach za kołem polarnym. Poznaliśmy spo
ry kawał świata -  opowiada.

Wracamy do listy pracowników. Planetorz Al
fred -  młodo umarł. Popela Paweł -  nie wiem, 
gdzie jest. Pieczko Zofia z Korzonka -  z nią pra
cowałam przy złomie. Piletko Annę z Ciska zna
łam, Przybyłę Edgara ze Starego Koźla też. War- 
cok Klara z Lubieszowa -  młodo umarła. Lipich 
Lucja -  nie pamiętam, skąd była, ale znałam ją.

Po chwili zastanowienia moja rozmówczyni 
znowu wraca do osobistych wspomnień.

-  Przed Azotami pracowałam w firmie „Alfa", 
co wybierała żwir z kopalni. Wpierw ładowałam 
żwir na wagoniki, jak i inni, ale byłam wtedy je
szcze młodą i słabą dziewczyną. Dali mnie do 
biura, by prowadzić sprawy papierkowe. Biuro 
(jeden pokój) było w Azotach, firma dyrekcję mia
ła w Katowicach. Dyrektorem wtedy był pan Czer
nik. Ja robiłam listy na wypłatę, on przywoził pie
niądze i płacił. Następnie pracowałam przy zło
mie, a później prowadziłam kasę na stołówce

junaków Służby Polsce. Pamiętam, że wtedy w 
likwidaturze pracowała pani Tyszkiewiczowa -  z 
hrabiowskiego rodu, a kierownikiem był pan 
Gallus. Stołówką kierował Tadeusz Karbowski, a 
jego brat Staszek był na magazynie. Z umysło
wych mniej pamiętam, może kilku. Jak mnie 
przyjmowali do Azotów, to personalnym byl Ku
bica. Walter Żeleźny ze Starego Koźla -  już nie 
żyje, a Chromik Anna pracowała w magazynie. 
To jest siostra od ojca wójta z Bierawy. Dyrektor 
Lis, kierownik Petela, jego zastępca Bitner, Wój
cik. To są wszyscy, których zapamiętałam.

Zawsze lubiłam i dobrze sobie radziłam z 
matematyką. Chociaż byłam na początek zatru
dniona jako fizyczna, faktycznie pracowałam wię
cej w biurze. Pod koniec pracy w Azotach nawet 
byłam na etacie umysłowym.

Po wyjeździe do Niemiec wpierw było ciężko, 
bo dzieci małe. Nie było tak, jak większość ludzi 
sobie tam życie wyobrażała i wyobraża. Dopie
ro jak dzieci podrosły, zaczęłam szukać pracy. 
Bez wykształcenia trudno było coś znaleźć. Przy
dało się umiłowanie do matematyki. Poszłam na 
kurs księgowości i komputerowy. Jakoś sobie z 
mężem i rodziną radziliśmy. W życiu różnie by
wało, raz gorzej, innym razem lepiej. Jeszcze 
rodzinie pomagaliśmy, a i na rozrywkę była ocho
ta. Jaka? -  bardzo zawsze lubiłam tańczyć, na 
ludowo też, w zespole, dla przyjemności, dla 
większego zadowolenia z życia. Mówią, że to 
dobra recepta na życie. Ja w to uwierzyłam i 
dobrze mi z tym. Czy mnie ciągnie do Polski? -  
zawsze, chociaż nie wiem, czy potrafiłabym dłu
żej tu żyć. Mam tu matkę i rodzeństwo, przyjaciół 
z dziecinnych i młodzieńczych lat. Odwiedzam co 
jakiś czas. Jak przyjeżdżam, to trudne są pierw
sze dni, szukam słów. W domu nie mówimy po 
polsku, ale rozumiemy. Jak w telewizji coś mówią 
po polsku, to bardzo uszy nadstawiamy. Tutaj za 
to po polsku sobie pogadamy i z mężem z tego 
powodu też się cieszymy.

Dziękuję za rozmowę.

* ** * *

Do kolejnej osoby z listy pierwszych pra
cowników dotarliśmy dzięki informacji uzy
skanej od sąsiadki z Grabówki, która mieszka 
z drugiej strony ul. Wiejskiej

ŁUCJA FABER ur. 27.06.1910 r. (poz. 22 na 
liście) mieszka z synem Alojzym przy ul. Wiejskiej 
17 w Grabówce. Jest to dom zbudowany przez 
rodziców Lu
cji Faber, 
przebudowy
wany w na
stępnych la
tach. Mąż 
Emil nie po
wrócił z woj
ny. Sama wy- 
chowywała  
czterech sy
nów. Najstar
szy z nich -  
Oswald -  już nie żyje. Werner mieszka z synem 
w Bierawie. Norbert mieszka w Niemczech, a 
Alojzy (samotny emeryt -  górnik z kopalni „Sośni
ca") mieszka w domu rodzinnym i opiekuje się 
matką. Oswald kiedyś pracował w „Montoche- 
mie" na terenie Zakładów Azotowych, Werner byl 
pracownikiem SOWI.

Panią Lucję zastałem w pogodnym nastro
ju. Od kilku lat ma problemy z chodzeniem, 
stale przebywa w domu. Chętnie, ale z pew
nym trudem podjęła rozmowę -  ma kłopoty z 
pamięcią (ukończyła już 87 lat). Syn Alojzy 
(obecny przy rozmowie) pomagał matce przy
pomnieć niektóre fakty z jej długiego i praco
witego życia, a także ludzi, z którymi zaczynała 
prawie 50 lat temu pracę w Zakładach Azoto
wych. Wykonanie pamiątkowego zdjęcia i ży
czenia zdrowia zakończyły krótką wizytę u 
Lucji Faber w Grabówce.

Tekst i zdjęcia: Tadeusz PŁÓCIENNIK
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„MORZE” NAS NIE ZALAŁO
Ostatnie spotkanie ze Stilonem Gorzów zaczęło 

się pechowo dla gospodarzy. Mostostal do stanu 6:8 
w pierwszym secie bił głową w mur, próbując bloko
wać ataki gości, a czarę goryczy w tymże secie prze
lał Karol Hachuła, który zmienił Jerzego Zwierkę, sie
jąc swoimi atomowymi zbidami zamęt wśród mosto- 
stalowców. Pierwszy set podopieczni trenera Sucha 
przegrali po niespełna 30 minutach 15:9.

Drugi set również przegrany przez kędzierzynian, 
stał na nieco wyższym poziomie. W dalszym ciągu 
jednak szwankował odbiór, a kontry wyprowadzane 
po obronie były bardzo czytelne dla świetnie bloku
jących w tym dniu gorzowian. Rozegranie również 
pozostawiało wiele do życzenia. W efekcie, po bar
dzo dobrej grze całego zespołu gorzowskiego (nale
ży wyróżnić byłego zawodnika Mostostalu Tomasza 
Borczyńskiego i świetnie grającego w tym dniu wspo
mnianego Karola Hachułę), drugiego seta również 
wygrali zawodnicy Stilonu 15:3. Dodać należy, iż dru
gi set był popisem nieudolnośd sędziowania przez 
pana Jacka Hojkę, którego werdykty wzbudzały na 
początku śmiech, a później gwizdy i obelgi.

W trzecim secie publiczność przecierała oczy ze 
zdumienia, gdyż Mostostal-Azoty potrzebował tylko 
20 minut by wygrać tę partię 15:3. W sede czwar
tym z mostostalowców uszło powietrze, brakowało 
dekawych zagrań z kontry, szwankowało rozegranie, 
z czego skwapliwie skorzystali gorzowianie. Dobre 
bloki Olejnika i Świderskiego, świetne ataki Hachuły 
i Bartuziego i pomysłowe rozgrywanie Borczyńskie
go przyczyniły się do sobotniego zwydęstwa gorzow
skiej drużyny 3:1 w setach 9; 13; -3; 3.

Trener Stilonu Gorzów Waldemar Wspaniały

podczas konferencji prasowej nie ukrywał swojej ra- 
dośd ze zwycięstwa:- Po raz pierwszy, odkąd tre
nuję drużynę Stilonu, udało mi się wygrać w 
Kędzierzynie. Cieszę się z postawy mojego ze
społu. Wszyscy zawodnicy ciągnęli grę do przo
du i to zaowocowało zwycięstwem.

Odmienny humor miał natomiast trener gospoda
rzy Jan Such: -  Zespół Mostostalu wszedł jako 
pewniak, nie do końca odpowiednio rozgrzany. 
Dzisiaj nasz zespół miał bardzo dobre przyjęcie 
(70 procent), a mimo wszystko nie potrafił tego 
wykorzystać. Na początku spalił się Papke, rów
nież nie najlepiej zagrał Prus. Ogólnie stwierdzić 
trzeba, że słabe było również rozegranie. Gerym- 
ski przez pierwsze dwa sety nie potrafił dogadać 
się z Prusem. Set trzeci, w którym wpuściłem na 
boisko Dembończyka i Solskiego, to moment 
popisowej gry naszej drużyny. W chwili, gdy 
ponownie wpuściłem Prusa, znów zabrakło wy
kończenia akcji Gerymski -  Prus. Z porażki tej 
na pewno wyciągnę odpowiednie wnioski.

Potyczka niedzielna z Morzem Szczecin, której 
obawiali się wszyscy, nie była na szczęśde aż tak 
trudna dla gospodarzy. Mostostalowcy od samego 
początku skoncentrowali się na obronie, a świetne 
błoki Musielaka i Mienculewicza nie pozwoliły Krzy
sztofowi Jańczakowi na rozwinięcie skrzydeł, czego 
następstwem było zwycięstwo w pierwszym sede 
15:8. Set drugi zakończył się takim samym wynikiem, 
tyle że na korzyść szczecinian. Opadł z sił Demboń- 
czyk. Świetnie zagrał w tej partii Mienculewicz, ale nie 
wystarczyło to, by zapobiec mocnym atakom Rado
sława Wnuka czy Witolda Romana. W sede trzedm

Musielaka zmienił młodziutki Serafin i gra nabrała ru
mieńców. Drużyna poprawiła blok, a kropkę nad „i" 
w tym sede postawili Prus z Serafinem, blokując atak 
Jańczaka i kończąc seta 15:6. W secie czwartym 
„szczeciński Titanic” zatonął, choć był to set najbar
dziej wyrównany, w którym walczono o każdy centy- 
melr boiska. Po zadętej 30-minutowej walce atakiem 
z „krótkiej" Marcin Prus zakończył seta wynikiem 
15:13.

Tadeusz Chojnacki (Morze Szczedn):-Zespół 
Mostostalu byt lepszy od mojego zespołu przede 
wszystkim w przyjędu zagrywki i myślę, że właśnie 
przez ten element przegraliśmy to spotkanie. Ogól
nie rzecz biorąc, panuje taka zasada, że gospoda
rzom śdany pomagają -  i tak byk) w tym spotkaniu.

Jan Such (Mostostal-Azoty): -  W dzisiejszym 
spotkaniu sędziowie sędziowali trochę lepiej niż 
wczoraj. Ośmielę się powiedzieć, że nawet trochę 
pomogli. Co z tego, skoro w sobotę bardzo nam za
szkodzili. Samo spotkanie było dobrym widowiskiem, 
wyszliśmy z tej walki obronną ręką. Pytade panowie, 
co z formą Gerymskiego. Sam zawodnik stwierdził, 
że gdy Prus lub Papke grają słabiej, on ma poważny 
dylemat, komu wystawiać piłki. Dzisiaj starał się wal
czyć, ale też robił błędy. Niektóre piłki wystawione były 
za nisko, szczególnie w sobotę. W niedzielę zaś więk
szość piłek nie była rozegrana w tempo. Jeśli chodzi 
o mecze, które przed nami, to chcemy z tych piędu 
wyjazdów przywieźć co najmniej dwa zwydęstwa. 
Jeśli nam się uda, będziemy spokojniej patrzeć w 
przyszłość.

Po niedzielnym spotkaniu Sławomir Gerymski, 
rozgrywający Mostostalu-Azoty, nie był skory do roz
mów z dziennikarzami. Nam jednak udało się go 
namówić do krótkiej rozmowy:

„TKA": Czy sobotnio-niedzielny spadek formy to

chwilowa zadyszka?
-  Dlaczego spadek formy?! Nie odczuwam, bym 

był w słabszej formie. Do sobotniej porażki przyczy
niła się słaba postawa całej drużyny. Mamy trzech 
młodych zawodników w składzie i jeśli oni zawodzą, 
szalenie trudno jest wygrać mecz.

„TKA”: Czy nie czuje się Pan za bardzo obciążo
ny?

-  Jestem obciążony przez dziennikarzy. Podam 
przykład: jeśli Prus zaatakuje w aut to nie jest wina 
Prusa, tylko Gerymskiego. Osiemnaście lat pracowa
łem na swoje nazwisko i nie pozwolę nim pomiatać. 
Dla mnie, nie tak jak dla niektórych dziennikarzy, 
Mardn Prus nie jest jeszcze mistrzem świata.

„TKA”: Czyli uważa Pan, że zagrał Pan dobrze w 
tym dwumeczu?

-  Nie mówię, że było dobre rozegranie z mojej 
strony, bo może było akurat złe na formę innych za
wodników w danym dniu. Po to każdy z nich ma ję
zyk, żeby powiedział, że w danym dniu chce, by pił
ka była rozegrana trochę wyżej czy niżej. Jeśli nikt nic 
nie mówi, ja gram swoje.

„TKA”: Czy sobotnie spotkanie przegraliście przez 
„ugotowanie się" tych młodych zawodników w pierw
szym sede?

-  Generalnie tak. Uważam, że jeszcze dużo ta
kich meczów nas czeka. W tym sezonie będzie nam 
bardzo dężko powalczyć o cokolwiek. Nie można 
robić w drużynie sztucznych podziałów, że Mostostal 
to trzech „starych” i trzech mistrzów świata. Drużyna 
składa się z sześdu osób i jak jeden zawodzi, reszta 
musi mu pomóc.

Przypominamy, że już 15 listopada będziemy 
mogli oglądać Mostostal w hali sportowej podczas 
potyczki z AZS Częstochowa.

Roman WIKTOREK

Walcząca Unia
Od momentu zmiany trenera w drużynie kę- 

dzierzyńskiej Unii [Witosław Iwanejko za Leszka 
Dunajczyka -  red.] zespól kędzierzyński zaczął 
piąć się w górę tabeli. W dalszym ciągu jednak 
sytuacja finansowa Unii jest nie do pozazdro
szczenia. Kończy się kadencja obecnego zarzą
du (do stycznia 1998 roku) i jeśli po usilnych sta
raniach wiceprezesa Leonarda Maziarza w spra
wie pozyskania strategicznego sponsora nic się 
nie zmieni, klub może przestać istnieć na piłkar
skiej mapie Polski.

Leonard Maziarz: -  Mieliśmy na oku jedną 
z większych firm w Kędzierzynie-Koźlu -  twierdzi 
wiceprezes -  z którą toczyliśmy zaawansowane 
rozmowy, jednak ktoś z „życzliwych" podłożył 
nam nogę i potencjalny sponsor, jak na razie, za
przestał negocjacji. Również gdyby nie powódź,

SZYBKIE SZACHY
W turnieju wzięło udział 86 szachistów z Bia

łorusi, Czech, Rosji, Ukrainy i Polski, a w tym: 2 
arcymistrzów, 8 mistrzów międzynarodowych, 2 
mistrzów FIDE, 2 mistrzów krajowych i 18 kan
dydatów na mistrza. Z województwa opolskiego 
startowało 33 szachistów.

Po rozegraniu 11 rund systemem szwajcar
skim, z przewagą 1 pkt. zwyciężył mistrz mię
dzynarodowy Tomasz Markowski („Stilon" 
Gorzów -  9 pkt.). Kolejne miejsca zajęli: 2) GM 
Andriej Maksymienko (Ukraina -  8 pkt.), 3) IM 
Orest Gricak (Ukraina -  8 pkt.), 4) K Gennadij 
Kisielov (Rosja -  8 pkt.), 5) IM Oleg Kalinin 
(Ukraina -  8 pkt.), 6) m. Artur Jakubiec („Ry- 
mer” Niedobczyce -  8 pkt.) 7) IM Mirosław Gra
barczyk („Rymer” Niedobczyce -  7,5 pkt.), 8) K 
Robert Tustanowski („Zarzewie* Prudnik-7 ,5  
pkt.), 9) IM Yitalij Koziak (Ukraina -  7,5 pkt.), 10)

to może już dawno mielibyśmy konkretnego spo
nsora. Klęska żywiołowa jednak pokrzyżowała 
plany nie tylko nam.

„TKA”: Co dalej?
-  Szukamy w dalszym ciągu innych przedsię

biorców, którzy chcieliby nam pomóc, trochę jednak 
zniechęca nas sytuacja wewnątrz klubowa. W samej 
drużynie atmosfera jest znakomita, natomiast w klu
bie są osoby, które zamiast pomagać -  przeszka
dzają. Jak na razie utrzymujemy się z własnej dzia
łalności. Faktem jest, że klub już dawno przestałby 
istnieć, gdybyśmy nie wypożyczyli Grobosza i nie 
sprzedali Stolarewskiego.

Obecnie pierwszym trenerem pozostaje 
Witosław Iwanejko. Czy planuje Pan zatrudnić 
jeszcze jednego trenera -  koordynatora?

-  Jak na razie, do końca tej rundy, pierw
szym trenerem będzie Witosław Iwanejko, 
który bardzo dobrze prowadzi drużynę. Zoba
czymy, czy po zimowym okresie przygotowaw-

IM Paweł Jaracz („Stilon" Gorzów -  7,5 pkt.).
W kategorii kobiet uczestniczyło 12 zawo

dniczek. Czołowe lokaty zajęły: 1) K Karisa 
Kalinina (Ukraina -  6,5 pkt.), 2) WFM Hanna 
Wesołowska („Rymer” Niedobczyce -  5,5 pkt.), 
3) l+ Alicja Chmielińska (MKSz. Rybnik -  5 
pkt.).

Niespodzianką turnieju było dalekie 13. 
miejsce arcymistrza Aleksandra Wojtkiewi
cza, który zdobył 7 punktów.

W gronie 18 juniorów II miejsce zajął Ja
cek Markiewicz („Społem” Opole) gromadząc 7 
pkt., co dało mu również 18. miejsce w turnieju.

Najlepszym zawodnikiem z Kędzierzy
na-Koźla okazał się k Aleksander Hnydiuk, 
który gromadząc 7 pkt. zajął 19. miejsce w turnie
ju.

Sędzią głównym turnieju był Tadeusz Hon-
za -  sędzia klasy państwowej.

TAP

czym zespół będzie dostatecznie przygotowa
ny. Jak na razie widać, że trener Iwanejko to 
dobry fachowiec.

Faktem jest, że od momentu objęcia drużyny 
przez pana Iwanejko zespól Unii nie przegrał ani 
jednego spotkania.

Trenera udało nam się zastać w budynku kę- 
dzierzyńskiej Unii przed meczem z Rozbarkiem 
Bytom.

„TKA": Jak pracuje się z drużyną w roli 
pierwszego trenera?

Witosław Iwanejko: -  Jest to moja pierwsza 
praca w charakterze pierwszego trenera seniorów. 
Odczucia przez ten czas mam jednak jak najbar
dziej pozytywne, a przede wszystkim cieszą mnie 
osiągane wyniki. Jest to młoda drużyna, z którą 
świetnie się dogaduję.

Jak wiele musiał Pan zmienić w zespole w 
momencie objęcia go?

-  Zmieniłem przede wszystkim taktykę. Zawo
dnicy z predyspozycjami obrońcy grają na obronie, 
a d z predyspozycjami napastników grają w ataku. 
Kiedyś było odwrotnie i było to niezrozumiałe dla za
wodników.

Pozostało sześć spotkań do końca rundy 
jesiennej. Ile punktów planuje Pan zdobyć, by 
spokojnie przepracować zimę, marząc oczywi
ście o awansie?

-  Pod względem sportowym można myśleć o 
awansie. Z tym jednak wiążą się finanse. Jak na 
razie jest z tym kiepsko, więc trudno aż tak optymi
stycznie patrzeć w przyszłość. Sprawy organizacyj
ne klubu na razie znajdują się na poziomie środka 
tabel ligi MW. Przede wszystkim zmianę trzeba by 
zacząć od bazy, czyli zaplecza i boisk treningowych. 
Następnie należałoby poprawić pracę z młodzieżą. 
Jeśli chodzi o zdobycze punktowe w tych sześdu 
meczach, chciałbym zdobyć minimum 8 punktów. 
Mam nadzieję, że nam się to uda.

Jakie plany na okres zimowy?
-  Wyjedziemy na pewno na obóz w Nowym 

Sączu, gdzie jest bardzo dobre zaplecze do przy
gotowań sitowych. Chciałbym, żeby przed obozem 
znalazł się obok mnie jeszcze jeden trener koordy
nator. Pozwoliłoby to nam przygotować drużynę 
bardzo dobrze do rundy wiosennej. Wiadomo, że 
odrębny cykl treningowy mają zawodnicy z pola, a

osobny bramkarze. W momencie pojawienia się 
drugiego trenera nastąpiłaby selekcja zajęć, co 
wpłynęłoby pozytywnie na przygotowanie się zawo
dników grających na różnych pozycjach. Wszystko 
zależy jednak od sytuacji finansowej klubu, która nie 
jest dekawa. Na wiosnę okaże się, czy będziemy 
walczyć o awans, czy o utrzymanie.

Z gry, jaką zaprezentowali piłkarze Unii podczas 
meczu z Rozbarkiem Bytom, można wyciągnąć 
wniosek, że drużyna kędzierzyńska aspiruje do 
pozycji beniaminka III ligi. Prawie przez całe spotka
nie kędzierzynianie oblegali bramkę bytomską, jed
nak brakowało zdecydowanego strzału, by rozstrzy
gnąć spotkanie na naszą korzyść. Kiedy wydawa
ło się, że spotkanie lada moment dobiegnie końca, 
jedną z nielicznych kontr wyprowadzili goście. Nie
zbyt trzeźwo zachowali się obrońcy Unii i Adam 
Hołda, ku rozpaczy kibiców kędzierzyńskich, musiał 
wyciągnąć piłkę z siatki.

Jako że była to 90. minuta spotkania, większość 
sympatyków Unii rozpoczęła marsz w stronę bramy 
wyjściowej. Dobrze prowadzący spotkanie 21-letni 
sędzia Sebastian Widlarz podyktował dla gospoda
rzy rzut wolny -  pośredni z odległośd 12 m. Ku ra
dości wszystkich kibiców piłka po strzale Dariusza 
Świerkosza zatrzepotała w siatce bytomian. Potem 
sędzia odgwizdal koniec spotkania, a zawodnicy 
kędzierzyńscy pobiegli podziękować fanklubowi, 
który od początku sezonu dopinguje żywiołowo dru
żynę nie bacząc na pogodę.

Zawodnicy bytomscy zaś nie wytrzymali nerwo
wo i zaczęli przepychanki na boisku, a następnie 
kopali, co znalazło się na ich drodze w budynku Unii. 
Jeśli tak zachowują się zawodnicy, to od kogo mają 
brać przykład kibice?

Po szczęśliwie zremisowanym meczu trener 
Unii stwierdził: -  Mecz był emocjonalnym widowi
skiem, a zwłaszcza jego końcówka. Szczęście do
pisało nam w ostatniej minucie, z czego bardzo się 
cieszę. Mieliśmy sporo sytuacji strzeleckich, z 
których wykorzystaliśmy tylko jedną. Z drugiej stro
ny bardzo trudno jest strzelić bramkę, kiedy przeciw
nik broni się całą drużyną. Myślę, że zdobyty punkt 
to nie porażka, choć zdaję sobie sprawę, że u sie
bie należy wygrywać. Mam nadzieję, że w następ
nym spotkaniu będzie lepiej.

Roman WIKTOREK

11 i 12 października w Domu Kultury RSM „Chemik” przy ul. 9 Maja w 
Kędzierzynie-Koźlu odbył się I MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W SZACHACH 
SZYBKICH P-30’ 0 PUCHAR PREZESA ZAKŁADU REM0NT0W0-USŁUG0WEG0 
„DELTA” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. Zakład ten był głównym sponsorem turnieju i 
zabezpieczył obsługę komputerową.
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KRZYŻÓWKA Nr XIV
Poziom o:

1) telegram, 8) gatunek prozy publicystycznej, 9) sprzedaż napojów alkoholowych na 
wynos i do spożycia na miejscu, 10) kotlet z mięsa wolowego, 11) prostytucja, 12) podo
bieństwo, odpowiedniość, 13) ozdoba męskiej koszuli, 16) zając, 20) leczy nerwy, 23) 
niewielka grządka kwiatowa, 24) atrybut sprzątaczki, 25) błaha, mało ważna wiadomość, 
26) grobowiec faraona, 27) zajmuje się przenoszeniem ciężarów.
Pionowo:

1) sygnał na lekcję, 2) zespół uli, 3) kwiatostan roślin iglastych, 4) łuk wsparty na fila
rach, 5) nieczułość, obojętność, 6) natura, 7) ocieplacz w zimowych okryciach, 14) obroń
ca, orędownik, 15) pracownia, zakład rzemieślniczy, 17) cieszy dziecko, 18) budowla 
wznoszona na planie koła, 19) straganiarz, 21) zna się na budowie skrzypiec, 22) kolor 
ciemnoniebieski.

R o zw iązan ie  krzyżówki X I I  
Poziom o:

sposób, wstęp, anoda, szuler, rzęsa, impas, grabie, trans, rękaw, garnek, kaczka, na
rów, topik, altana, lokal, nacja, urywek, wazon, klasa, granat.
Pionow o:

przerwa, szlaban barierka, kołpak, warstwa, trębacz, plansza, akwalung, gatunek, ro
pucha, enklawa, cytryna, kandela, riksza.

N agrodę w wysokości 100  z ł  o trzym uje  pan W ojciech S zym 
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Nagrodzone utwory zostaną opubli
kowane w wydawnictwie okolicznościo
wym.
P o stanow ien ia  ogó lne

* W sprawach spornych wynikających z 
interpretacji regulaminu ostateczną decyzję 
podejmują organizatorzy w porozumieniu z 
Jury.

* Uczestnik konkursu może występować 
tylko pod jednym godłem.

* Wszystkie prace, które wpłyną na kon
kurs, staną się własnością biblioteki.
Rozstrzygnięcie  konkursu n a 
s tąp i w I  kw a r ta le  1998  r.
SEKRETARIAT KONKURSU:
Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek 3 
47-200 Kędzierzyn-Koźle 
telJfax (077) 82-37-42 
tel. (077) 82-37-80, 82-32-25

M ie js k a  B ib lio teka  Publiczna  publikowanych ani nigdzie nie zgłaszanych P race ko n ku rso w e
/ W ydzia ł  In ic ja tyw  M ie js k ic h  na inne konkursy o następującej objętości: w k a te g o rii p o e z ji i p rozy  o c e n i
W Kędz ie rzyn ie -K oź lu  -u tw o ry  poetyckie od 5 - 1 0 ;  J u r y  p o w o ł a n e  p r z e z  o r g a n i z a t o -
„  . __________ ■ -  proza -  do 20 stron maszynopisu. rów.o g ł a s z a j ą  1 y

V OTWARTY KONKURS LITERACKI
pod hasłem „ K r a j o b r a z y  s ł o w a ”

Przedmiotem konkursu jest poezja i 
proza o dowolnej tematyce.

Zasady uczestnictwa:
* Do konkursu zapraszamy autorów nie 

zrzeszonych w profesjonalnych związkach 
twórczych.

* Prosimy o przesyłanie prac nigdzie nie

* Prace konkursowe (maszynopisy w 3 
egzemplarzach) zaopatrzone w godło wraz 
z kopertą zawierającą imię, nazwisko, adres 
i numer telefonu należy przesłać do Miej
skiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzy- 
nie-Koźlu, Rynek 3, w terminie do 31 gru
dnia 1997 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i 

wyróżnienia ufundowane przez organizato
rów i sponsorów na łączną kwotę 5.000 zł 
oraz nagrody specjalne: Wojewody Opol
skiego i Prezydenta Miasta Kędzierzy- 
na-Koźla.

Z a rch iw u m  B ogusław a Rogow skiego

Czy ktoś to jeszcze pamięta?...
... że w centrum Kędzierzyna, obok dwor

ca PKP, znajdowała się duża hala widowi
skowa ze sceną i widownią na 500 miejsc. 
Odbywały się w niej koncerty i akademie z 
okazji świąt państwowych. Na ringu usta
wionym w środku hali rozgrywane były za
wody bokserskie. Po wybudowaniu Domu 
Kultury „Chemik” funkcję hali przejęła nowa 
placówka. Na kilka lat hala zamieniona zo
stała na sklep meblowy, a w przyległym 
budynku mieścił się jedyny w mieście bar 
mleczny. Pod koniec lat 60. zapadła decy
zja o zburzeniu tych obiektów i wybudowa
niu dużego parkingu dla samochodów oso
bowych.

BOR

„TKA" ukazuje się dwa razy w miesiącu. Rada programowa: Adam Gurgul (przewodniczący), Marzena Janicka, Izabela Turza, Ma- . 
rek Galantowicz, Jan Klimek, Marian Korczyński, Zbigniew Ślęzak, Grzegorz Wierciński. Redaktor naczelny Edward Pochroń, dzień- ^  
nikarze: Tadeusz Ptóciennik, Bolesław Bezeg, fotoreporter Bogusław Rogowski, współpraca graficzna Zygmunt Mierzwiński. &
Adres Redakcji: Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A., pawilon 110 (budynek administracji) pok. 13-14. Tel. (077) 81 37 01, 81 21 01, §
81 36 94, fax. 81 26 80 (dopisać: „dla TKA"). Skład i korekta: Studio B52, (077 56 76 72). Druk: PARA (56 54 22). \

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania oraz adiustacji artykułów i korespondencji, a także zmiany ich tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść % 
zamieszczanych ogłoszeń.
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TMP NA FINISZU

Zbliża się do końca budowa nowej instalacji do mechanicznej granulacji salmagu. 
Zakończona została już większość robót przy montażu urządzeń i aparatów. Pozostała 
jeszcze do zainstalowania niewielka ilość armatury. Dobiegają do końca prace malarskie 
i izolacyjne. Ostatnio rozpoczęto wykładanie posadzek specjalną masą kwasoodporną, 
która zastąpi stosowane do tego celu płytki ceramiczne. Po zakończeniu tych prac roz
pocznie się rozruch mechaniczny instalacji. Jeżeli przebiegnie on bez niespodzianek, 
rozpoczną się próby technologiczne.

Tekst i zdjęcie Bogusław Rogowski

Prace inwestycyjne na budowie instalacji TMP przekroczyły już półmetek. Firmy tam 
zatrudnione kończą prace zmierzające do zamknięcia budynku przed chłodami. Mon
towane są ramy okienne i rozpoczęło się szklenie okien. Trwa montaż konstrukcji sta
lowych pod reaktory i zbiorniki ługu sodowego. Oczekiwana jest dostawa specjalistycz
nych aparatów i armatury emaliowanej z Węgier. Rozpoczęła też prace firma wykła
dająca specjalną masą uszczelniającą tace zbiorników. Wszystko wskazuje na to, że 
budowlańcy i montażyści ukończą prace w przewidywanym terminie.

Tekst i zdjęcie Bogusław Rogowski

SUKCES W ESSEN

Pod koniec października br. na terenie osiedla Cisowa przedstawiciele firm wykonaw
czych przekazali klucze do około 60 mieszkań w domkach wybudowanych dla powodzian. 
Nie udało się niestety zakończyć budowy wszystkich zaplanowanych domków. Prace przy 
nich są znacznie zaawansowane. Trwa podłączanie energii elektrycznej i kanalizacji. W 
uroczystości przekazania kluczy uczestniczyła między innymi Barbara Blida, prezes Urzę
du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Podczas ostatniej październikowej sesji Rady Miej
skiej, po bardzo burzliwej dyskusji, nadano nazwy ulicom, przy których znajdują się nowo 
wybudowane domki. Ulice zostały nazwane imionami kobiet.

Tekst i zdjęcie Bogusław Rogowski

Na Saletrzaku IV

26 października odbył się koło Essen (RFN) 35 Międzynarodowy Bieg Maratoński wokół 
jeziora Baldeneysee. W ramach tego biegu odbyły się Mistrzostwa Europy Weteranów. 
Zawody w Essen mają dużą renomę wśród długodystansowców. Z tego powodu na star
cie stanęło aż 3253 zawodników, a wśród nich Mieczysław Majer z Zakładów Azotowych 
„Kędzierzyn” S.A., który ukończył bieg w czasie 2:39:06. Tym wynikiem zapewnił sobie I 
m iejsce i ty tu ł Mistrza Europy Weteranów w kategorii M 45 oraz 17. miejsce w klasy
fikacji generalnej. Był najlepszym Polakiem startującym w tych zawodach.

Za uzyskany wynik otrzymał piękny puchar i medal, które będą cennymi eksponatami 
wśród bogatej kolekcji nagród zdobytych przez Mieczysława Majera.

TAP
Recepcjonistka w Hotelu Centralnym wita gości miłym uśmiechem.

Zdjęcie Edward Pochroń

ROSNĄ DOMY


