1 dni na świecie
i u nas
WROCŁAW: wrocławska W yWynalazczości otwarta.

stawa

Dwanaście tysięcy

uczestników
ogólnopolskiego zjazdu racjonali
zatorów po Ibrzegi wypełnił o halę

ludową.

D wanaście

tysięcy

twórców naszego postępu techlJrpon: PO&/01'l0W8} (Jr?/On /JOrly/IlP;" PlPR·Radlolćladow!lc/J- brre/(cji;UfP, nicznego zjechało na obrady. w
czasie których uległy WYffiianie
ljid/}ollenia llJJloJac/i JandoTntjclJ B./!! ~adom .
bogate dośwliadczenia, liczne i
nasuwające się z każdym dniem
zmian w technice pracy, uwagi.
Po przemówieniach przedstawiNr 4 Rok I
Cena 15 gr
Radom. wtorek 10 sierpnia 1954 T.
cieli władz, PO referatach i odznaczeniach przeszło 100 przodujących
racjonalizatorów na
wystawę. Jej rozległy teren już
pierwszego dnia zwiedziło ponad
100 tyś. osób.
[
WrocławMa wystawa czeka na
nowych zwiedzających. Wystawa - dowód wysiłku mózgów
robotników. techników, inżynierów i pracowników administracji gorąco pragnących jaknaj
szybszego postępu naszej techniki i organizacji pracy. twoPiękną aleją Racławicką zblibaraku mieszczącego biura Kie że robotnicy mają wiele preten rzących nowe wartości umożliżarr v się do młodego Lublina
rownictwa Zjednoczenia Insta- sji do kierownika budowy. Wy wiaiącej rozwój gospodarki luesiedla "ZOR Zachód". Już zda- lacji Sanitarnych.
daie nam się. że w wielu WY- dowej ojczyzny ludzi pracy.
leka oczy nasze cieszą się wiPierwsze wrażenie: chiałoby padkach są one słuszne.
WARSZAWA : tysiące ludzi
dokiem wysokich
gmachów, się powiedzieć parafrazując po
oracv w cl'lłvm kra;u nip.tnu; a
t
t
t..-d
(Dalszy
ciąg
na
str.
2ej)
.
gdzie w przestronnych, nowo- e t ę "rzwi
d
o war e przecu", sprawców napaści na polski stac~eśnie urządzonych mieszkaniom ogłaszają, że biuro gościn
tek domagając się poszanowania
m ch żyją robotnicy lubelskich ne do wnętrza zaprasza". A we
•
.
międzynarodowych
praw na
zakllrdó\V pracy.
wnętrzu pustki. Ani kierowni- Pamięta
morzu i w portach.
Labiryntem uliczek, przeska- ka, . ani majstra. Każdy przyBERLIN: W walce o poprakując wykopy, dostajemy się do
bysż moze w nim gospodarować
oWIązaniowym wę bytu. przeciw polityce woje'-I
dowoli.
pnej Adenauera. blisko półtora
Zrozpaczony usiadłem za sto
mULona robotników w Niemłe;n. Po pięciu minutach lokal . . .
czech zachodnich porzuciło pra~as~ UJ
biurowy wypełnił się robotnika
cę. Potężna a~cja strajkowa objęła w Niemczech zachodnich
mi. którzy od rana (była godzi
na 11 ,30) bezkutecznie oczekiwa
pracowników komunikacji gÓrli na l<ierownika tow. Lekutowi
W numerze 2 z dnia 22 lipca ników,
robotników
rolnych,
cza. Wywiązała się serdeczna br. donosiliśmy o podejmowaniU metalowców, pracowników prze
rozmowa.
zo'Jo'.viązań pod hasłem .•osz- mysłu chemicznego d innych.
_ Na dzisiaj ustalona była czędności rriiliona drzew dla Pol' Poc:taw.a. strajkujących jest zded~j.ec~om
próba wodociągu na budow~e ski Ludowej". Dziś przedsfawi- cydowana: postanowili oni
przedszkola mówi tow. Mi- my ytuację realizacji tych zo- ustąpić .) dopóki orzedsiebiorcy
.
siewicz - ' Obecnie stotmy
z ro bO\viązań wśród poszczególnycn nie PÓ]'oą na ustępstwa. Stra]'ku
·
'k a. pracowników i Działów naszeg
._o J· ący· doma"a)'ą
sie poprawy
I
k terownt
botą, czekając na
..
Zbliża sie n owy r ok szkol.. rur Zjednoczenia z m - ca czerwca warun~ów pracy ~~ płacy.
Jedna z wmontowanycr.
ny - jedenasty w odTodzonej
·
i lipca
br.
DELHI: do stoli""
Pracownik
straży przemy'sło';J Kambodżv
_
Ludowej Ojczyźnie. Wiele dzie- cieknie na szwie. N te mcz
jej
przerabiać,
bo
nam
tego
nie
wei
Czesław
Szymański
ZIS
Ra
przybyła
już
czołowa
grupa
Ci w bieżącym roku pójdzie do
. '
Międzynarodowej Komisji Pańnowych widnych . wyjbudowa- zaliczą·
.
d
. dUJemy Się
(dok. cyt. na str. 3)
nych ostatn io szkół. Dzieci z R a
Z rozmow OWla
,
stw Neutralnych. Do grupy naledomia otrzymają s zkołę na plan
żą przedstawiciele Ind H. Polski
tach oraz na ulicy Warsżawskiej Wspól:tJwoa,.icłwo p"ajęte •.•
i Kanady.
w budynku fundacji im. Beker
manów. Dzieci z Pionek otrzyZ ROZNYCH stron kraju: żni
mają piękną
11 - letnią szkOłę
l
wa na ukończeniu. Bezpośrednio
przy osiedlu L~śna. We WSLyst
po zżęciu zbóż chłopi i spół
kich tych budynkach roboty
dzielnie
produkcyjne organizują
instalacji sanitarnych wykonuje
zbiorowe odstawy ziarna do manaC:7 0 Zjednoczenie. Budowa
~71{I)}v w Pionkach jest opóż- I
UJ
gazynów państwowych. Punkty
n;ona. Budowlani z RH.P.
na
następują
skupu pra.cują już pełną parą·
Sekcja techniczne!!.o ~Armcw~ normy zakładowe
T<o:rienice nie 7flążyli wyPracująca wieś dobrze rozumie
ce
roboty:
nia orzy Zjednoczemu mstalacJl
konać szereg Tob ót, co _ oczya) transportu
zewnętrznego i wykonuje swój obywatelski
S.,.,it"rnych w Rl'Icomiu w odwiście wpływ a na wykonanie
nie objęte KIN i SJ.
obowiązek. Miastu nie może zan"-.vied.d na wezwanie ZIS B.~.
prac przez instalatorów. Mimo
r l w Warszawie podejmUJe
- braknąć chleba.
(d. c. na str. 2)
tr udnOŚ Ci brygad a Chojnackiego ? obowiązania bługofalowe w/g
postanowiła tak ustawić swoje nowych form współzawodnictwa
r oboty, aby wyk onać je, szcze- w III i IV kwartale br. o najlep
sze osiągn'ęci a w realizacji
gólnie jeśli chodzi o instalacje Uchwał y fi Z''\zdu PZPR. d o ły
wewnąt.rz budynku, do 25 sierpczącej ob niżki kosztów włas
nia br.
nych
w
- Nasza brygada mówi
Treść podjętego zobowiązania
.~r"941u-.
domlU.
tow. Chojnacki - zrobi wszy- brzmi: -wprowadzić wystawianie •
V/e wspóJzawodnictwie o tystko, aby dzieci robotników zleceń roboczy~1-t na rcł:)o v Z"I- • OH Sd'"
tuł n'łilepszej załogi w Instala
pionkowskich mogły rozpocząć adnicze \V 100 I=0c. przed ro'>: lU C%olólUce'
cjach Sanitarnych II-miejsce za
nowy rok szkolny, pierwszy-.!'" poczęc'em robót r:cdwyż~UlĆ ?-,a.
jęła zaloga KOR Kielce Zjedno
dl ugim X -leciu istnienia naszej akordowanie robot ze srednle)
T'1 posiedzeniu Komisji dla
noczenia Instalacji Sanitarnych
po:-htlmowania wyników współ w Radomiu.
r .udowe1 O.i czyzny, w piękn ych m-ca kwietnia i maja hr. 93 %
j asnych dobrze ogrzanych salach do średniej kwartalnej 94 proc. zawodnie wa w wyższych forWe współzawodnictwie o tyi utrzymać ten wynik do końca
""',,"'1 7a II kwartał 1954 r. w tuł najlepszego w zawodzie hy
nowocześnie urządzonej szkoły.
Centralnym Zarządzie robót In draulika, VI miejsce zaj ął tow.
Chodzi o to, aby BHP dotrzyma- br.
W celu zrealizowania podjęte sła1acyjnvch w Warszawie pod Zygmunt Wiśniewski ZIS Rało kroku i oddało nam w termi.
go zobowiązania zo taną opra::o sumowano wyniki tego współza dom.
nie front robót.
(d. c. '1l,a str. 2)
'ane przez Se~cje normowania I wodnictwa i udział Zjednocze(r)
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Za dużo zażaleń M"ś'qc o;u";'eus%" m;dsłll ...
ŹLE W LUBLINIE Siadami innych zakładów radomskich
(dok. ze str . 1)

Na budowie pracuje 23 robot
ników w zespołach od 2 - 4
osób. Kierownictwo nie pomyś
lało o stworzeniu przepisowych
9-osobowych brygad. To też 1'0
boty wykonują poszczególne zes
poły po kilka na o biekcie. N ikt
nie po.nosi pełnej odpowiedzialności za wykonaną pracę.
R obotnicy wykonują wiele po
prawek zawinionych przez nieznanych poprzedników. Oczy wiście za te roboty należy pła
cić. Cóż, kiedy kierownik ·tie
ma z czego płacić.

I dlatego robotnicy
-

narzekają.

Kierownik Lekutowicz -

-=

odezwał się jeden z nich
po
wiedział, że monter nie może za
robić więcej niż 600 zł. A my

przecież podejmujemy zobowią

zania, chcemy wysoko prze kra
czać normy.

Tow. Lekutowicz nie wystawia BZ-2 przed przystąpieniem
do robót. Z tego powodu ginie
szereg, jak twierdzą robotnicy,
robót, za które się nie płaci.
Specjalne trudności są z robotami już zapłaconymi. I tak zes
pół tow. Fica w składzie 6 osób
przerabia wadliwie wyko~ane
roboty. przez zespół Lalaka. O_
czywiście pracuje bez zleceń
roboczych.
Można by w iele pisać o ża
lach robotników. można by mó
wić o .. porządku" na' placu budowy, o tym, że rury lekko po
gięte , że grzejniki z uszkodzonym jednym członem, wyrzuca
się na złom. że brak kierow·
nictwa na budowie.... słowem
kompletny brak organizacji pra
cy.
d .
Przed budow ą stoi za ame
wykonania instalacji. w bloka~h
Nr 14 15 i 16. WydaJe nam SIę ,
że wielki czas zreorganizowa~
pracę. Do wYkonania tych zadan
wystarczą dwie b ryg?dy zorganizowane z zespołow (ZgO~
nie
7.
KNi
SJ) . z
ktorych każda dostanie inny blok
i będzie odpowiedzialna za całość wykonywanych robót.
WÓw'::.zas nie będzie poprawek,
za które też nie będzie potrzeby
płacić. Robotnicy będą wysoko
przekraczać normy i napewno
zarobi a więcej , iż po 600 zł, a ro
hotv będą wykonywane be~
usterek. Tow. Lekutowicz pOWI
nien ;eszcze ra:>: przeklasyfikować tak zw. "złom" i część ma
teriału winien skierować na bu
dowę do produkcji.
Tow. Kierowniku , przypomina
my. że waszym obowiązkiem
iest szukanie obniżki kos'z tów
własnych poprzez dobrą organi
zację pracy, oszczędność i dob
rą gospodarkę materiałem, dopilnowanie bezusterkowego wy
konywania robót, wystawianie
zleceń roboczych ,przed przystą
pieniem robotników do pra<;:y
i ich rozliczanie po wykonamu
zadań.

Nie należy szukać oszczędnoś
ci przez nie płacenie za popraw
ki zawinione przez innych robotników. Na krzywdzie robotnika nie trzeba szukać źródeł
obniżki kosztów własnych. To
jest bowiem niezgodne z inten
cją Władzy Ludowej.
Wacław

Rousseau

moglibyśmy

i MY

produkoUJać

pG",i4ł"oJUe i uż"łecz"e prze~".ioł"
ł"",

ba ..~zie;, :ie...

ODPADO~V

U NAS NIE BRAK

towaniach nie może nie wziąśe
nasze Zjednoczenie; należy już .zawczasu pomyśleć o
przygotowaniu projektu dekoracji naszego budynku, zaopatrzyć
się w płótno i portrety. Musimy
pomyśleć o udziale naszym w
wystawie, którą przygotowuje
,,;ę w Muzeum Radomskim p. :.
" Dzieje Radomia i Ziem.!.Radom
skiej" oraz w drugiej wystav".ie
udziału

Szybkimi krokami zbliża się wołane Sekcje przygotowują bogate programy imprez, którymi
dzień, w którym zamagurowawitać będziemy gości i delegacje
ne zostaną Dni Radomia uroczysty obchód 800-lecia ist- z różnych stron Polski. Chodzi
nienia naszego mias·t a. W komi- o' to, by w dniach uroczystości
tecie. Organizacyjnym Obchodu przedstawić wszystkim uczestnitych wielkich dni naszego mias- kom wycieczek 800-letni dorobe~ ..Wczomj, Dziś 1 Jutro m. Rata trwa ~orączkowa praca. po- naszego miasta. W tych przygo- domia". Wystawa ta będzie miała charakter
gospodarczy; na
niej różne zakłady wystawią
swoje
eksponaty
pIu:1)',
zobrazuje ona też dorobek miej·
scowych zakładów pracy w okre
współzawodnictwie
wyższych
Flont, Produkcja Pomocnicza sie ubiegłego X-lecia istnienia
(Dokończenie ze str. l-ej)
Władzy Ludowej. Wystawa ta
We współzawodnictwie o ty· ZIS Radom.
zostanie zorganizowana w satuł przoduj ącego ślusarza, III
W walce o tytuł najlepszego lach Klubu fabrycznego w Ra miejs::e zajął tow. Władysław spawacza, VI miejsce zajął tow. domskich Zakładach Garbarskich.
Tadeusz Mojecki ZIS Radom, o
Brzygotow.aniom do obchodu
Wspól:"..,o~ .. ;c:łiuo
tytuł najlepszego w zawodzie to
BOD-lecia naszego miasta towafoajęte karza, II miejsce uzyskał tow. rzyszą zobowiązania 2Jałóg poJózef Płowiec ZIS Radom, zaś szczególnych
zakładów, które
MUS3MU
przygotowują produkcje> " ch"o
tytuł najlepszego w zawodzie
auć c.epS3
rakterze paro I.J k )"
kowala, I miejsce zajął tow.
np. talerze. kubkii, półmiski. po(dok. ze str. 1)
Wacław Swi goń ZIS Radom.
pie1ll1ic.mti itp. Należałoby zastab) skatalogowanie norm zakła
nowić się czy nasze w.arszta y
We
współzawodnictwie o tydowych Produkcji PomocProdukcji
Pomocniczej
nie
niczej z uregulowaniem tuł najlepszej brygady ślusar  mogłyby zor.ganizować llroduknorm czasów i cen jedno- skiej, I miejsce zajęła brygada cji jakichś emblematów, popielstkowych ~odnie z Za- tow. Władysława Flonta Produk niczek z materiałów odpadkorządzeniem Nr 127 M.B.
cja Pomocnicza ZIS Radom, a wych.
MiO.
Jak najlepsze przygotowanie
tytuł najlepszego kierownika
o
Zobowiązania podpilSali Ludosię
naszego Zjednoczenia, a
nm Dudziński , Wiesław Kwiat- KOR w Instalacjach Sanitar- przede wszystkim U,'DlU ~
kowski, Leon Wrześniewski, nych, V miejsce uzyskał tow. naszej świetlicy okolicznościo
Zdzisław Jakubowski, Adam Wiwvch haseł , ,plansz i efektownej
niarski, Stanisław Baranowski, Ryszard Trafisz KOR Kielce dekoraCji, powinno być udziaZIS
Radom.
Czesław Kowali, Wojciech Sołem wszystkiich naszych pracowkół.
ników.
.

Dobre miejsca naszego ZIS-u
w

we

formach

o .uel&"c" ; rus:łolU" .. i"c.....

Konieczna hierarchia

przydatności pomYSłów

(Ciąg dalszy artykułu tow. Ale ksandra Kwiatkowskiego, zamieszczonego w numerze poprzed.)

- Ważne to i słuszne wskazame winno stać się hasłem dla
:-ażdego
racjonalizatora, 'ila
każdej brygady robotniczo-inży
nierskiej i dla szerokiego ogółu
naszych kadr inżynierów i techników. Zalążkiem i fundamentem pomysłu racjonalizatorskiego jest TEMAT projektu, zagadni'e nie, w oparciu o ~tóre
racjonalizator
rozpracowuje
swój pomysi. Tematy zatym
są
podstawą
wszystkich D.owych pomysłów , wynalazków,
udoskonaleń i usprawnień.
Skąd zatem wypływ&. tematyka. gdz.ie W1inny powstawać nowe, z potrzeb chwili lub okoliczności wynikające, wnioski?
Tematyka
racjonalizators~a
winna w zasadzie wypływać o~
najniższych szczebli strukturalnych, to jest bezpośrednio od
stanowisk roboczych, jakO pierszej linii walki o wykonanie
zadań produkcyjnych.
Sprawę powstania tematyki
racjonalizatorskiej ująć zatem
należy w nową, przemyślaną i
zorganizowaną formę. Słusznym

zatem się wydaje, by każdy
pracownik fizyczny czy umysło
wy bez różnicy na swoje kwalifi
kacje zawodowe czy zajmuwane
stanov.islro zechciał bardziej
WIlIikać w otaczające go zjawiska, jakie powstają w czasie wykonywania powierzonych mu
zadań . by tam szukał przyczyn
tych trudności, które hamują
jego czynno.śm. Wszystkie zauważone zjawis~a winny być
szczegółowo notowane i zbierane, jako wnioski do powstającej
w ten sposób tematyki racjonalizatorskiej.
Oddolnie wypływająca w ten
sposób tematyka w dalszej kolejności Wiinna być pCl.edmiotem
narady tematycznej, na której
w toku analizy oraz dyskusji
wyniknie jcLcie zagadnienia są
naj!b ardziej palące i najistotnriejszą potrzebą mającą wpływ na
wykonanie zadań produkcyjnych. Inżynierowie li technicy
winni na tym polu dołożyć
wszelkich starań, by narady
takie były organizowane przynajmniej raz w miesiącu a w

http://sbc.wbp.kielce.pl

razie zachodzącej potrzeby natychmiast po wykryciu ważnych
zagadnień . W naradach tematy,::znych winien brać udział jak
najsz:erszy aktyw budowlany.
Wytyczne podane w tym arty
kule, to tylko jeden z fragmen tów działalności inżyniera i technika na odcinku rozwoju ruchu
- wynalazczości.
Jeżeli jednak nawet ta prosta
metoda postępowania znajdzlie
naśladowców , z których każdy
chociaż Jeden raz w
miesiąc.J
przeprowadzi. podobną akcję otrzymamy rocznie w skali krajowej kilkaset tysięcy nOwYch
wniosków
racjonalizatorskich
o bezsprzecznie większej wartości techniczej i większym znar'7a'1iu rl11'l nn·nych potrzeb i
pn Lr7 eh OP'" lTJoi "ospodarki narodowej . Dzięki umasowieni ..
rodobnych metod sytuacja na
odcinku rozwoi'l wynalazczości
ulegnie radykalnei zmianie, P()
7hJi~v ,.,.,.s w PP "",oi mip.r'7
n()
poziomu, jaki na tym polu istnieie w Związku Radzieckim .
0
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Zapolllniano

zabezpieczyć

kopaczy

w Ostrowcu, ID Kielcach, w Skarżysku-Kamiennej
kimi warstwami, które
natychmiast
,O es.,,,. m.,śl4 lł;e"OJUHicłJud
3.
bali
do
odeskowania,
musi
·OaeiHkcSJU ,,0"6t1
przynajmniej 5 cm., a przy wy

należy
obudowywać.

Grubość

W ostatnim czasie stwierdzinieprzestrzeganie przez
naszych kierowników budów

liśmy

niezbędnych środków ostrożnoś

przy pracach wykopowy,::h.
Wykonuje się wykopy o głębo
kości 3 i 4 metry, niestosując
wcale oszalowań i zabezpieczeń.
Kierownictwo lekceważy życie
-podległych im pracowników i na
raża na ciężkie wypadki. Swiad
czy to o tym, że nasi kierownicy nie widzą jeszcze w pracy
d

"żywego człowieka".
A oto przykłady:

1) Na budowie "Kużnia" w Ost-

rowcu przeprowadzono wy-

kopy

w

grunde

piasczy _

zabezpieczeń
i
Dopiero wypa
dek, przysypania piaskiem
kopacza zwrócił uwagę kierownictwa na potrzebę przy
wiezienia desek i wykonywania oszalowań.
2) Na
budowie
"Pocztowca"
w Radomiu rozpoczęto kopać rowy o głębokości 4 m.
nie stosując również zabezpieczeń i oszalowań. Interwencja inspektorów Zjednoczenia spowodowała, że Kierownictwo odcinka zaopatrzy
ło budowę w potrzebne do
oszalowań
materiały
budowlane i w ten sposób zapo
biegło się możliwości wy-

stym

bez

oszalowań.

CM""""

wać podkładek .

żysku - Kamiennej rozpoczęto
w bieżącym miesiącu wykopy
w piasku do głębokości 3 m. Oczywiście bez zabezpieczeń i oszalowań.
5
b. m . kopacz
tow. Wancarz został zasypany
piaskiem. Dzięki natychmiastowej pomocy odbyło się bez kom
plikacji, ale to nieprzeszkadzało,
żeby kopać dalej używając osza
lowań z nieprawidłowych materiałów budowlanych. Wynik

pis%e:

,

a UJoUJczas

i wnioski
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Komisja rewizyjna Rad.1I Zakła
dowej przy Z/S Radom przeprowadziła w dniu 10.8 br. kontrolę
finansową Kasy Zapomogowo - pożyczkowej przy KOR Kielce.
Między innymi stwierdzono: bilans zamknięcia na rok 1953 nie
-2ostał zrobion.lI. nie dokonano rów
nież bilansu otwarcia na rok 1954.
kartoteka wkładu pożyczek i zapo
móg nie jest prowadzona od stycz
nia, pieniędzy zebranych ze skla
dek członkowskich w okresie od
J J - 30. V br. na łączną sumę
888. -

4. Po przerwach w pracy spo
wodowanych świętem, deszczem, lub innymi przyczynami,
należy przed ponownym podję
dem pracy obudowę zbadać i
w razie potrzeby naprawić.
5. Rowy o głębokości ponad
5,5 m. należy zaopatrzyć YI wy
starczającą ilość drabin w celu
bezpiecznego schodzenia i wychodzenia.
6. Przy kopaniu rowu należy
z każdej strony zachować wol
ny pas o szerokości 60 cm. na
który nie wolno wysypywać
ziemi ani składać materiałów
budowlanych.
Jeny Kłosiński
St. Insp. BHP

Tak latwo zrealiz.wat
postanowienie

Wystarczy
chcieć
zbierat

makulaturę
(dok. ze str. 1)

dom wykonał swoje robowiąza
nie w 137 proc i obecnie pomaga w realizacji ząbowiązań
swoim kolegom.
Władysław Flont ślusarz
z
Prodlli<:cji Po!Docniczej wykonał
68 proc. zobowiązania. a pracow
nicy Bazy Materiałowej 142
proc.
Całkowicie wylronali swoje zo
bowiązania i skrzętnie zbierają
makulaturę nadal pracownicy
Działów Planowania 68 proc.

Administracyjno - Gospodarczy
62 proc., Seki!ja Finansowa 50 proc., Dział Techniczny - 47
proc. ,BHP - 24 proc.

I

Tym wszystkim musimy serdecznie pogratulować i życzyć
większych sukcesów. Ale co ma
my napisać" jaką wyrazić opinię o pracownikach takich cIzia
łów, jak np. Dzia~ Kosztów
Umów i Rach1JDków. Dział Tran
sportu, Dział Głównego Mechanika i Dział Wykonawstwa, które wogóle nie przystąpiły do
realizacji złożonych zobowiązań.
PrzYpOminamy im, że systematy
czne zbieranie makulatury przy
nosi wielką oszczędność naszej
~ospodarce narodowej,
chroni
lasy przed wyrębem zachowuje
je, jako dumę i piękno nierozerwalnie złączone z naszą :tulturą

zł nie wplaccmo do PKO

lecz przetrzymywano u sekretarza
Oddziału tow.
Weroniki Laptos,
.lIie dopilnowano również i zwrotu
pożycze/i udzielonych członkom Ka
Sl/ w 1954 r.
Tego rodzaju stan jest więcej
n~ż karygodny i wymaga wycląg
Jllęcia przez Radę Zakładową odPOWiednich wniosków i przykładnego ukarania winnych.

wynosić

kopach o głębokości ponad 3
m. przynajmniej 6,3 cm. Rozpory drewniane muszą mieć
średnicę co najmniej 50 cm.: po
winny one być przycięte dokładnie na miarę tak, aby o ile
możności nie trzeba było uży 

padków. Czy trzeba było
czekać na to, żeby Inspekto
rzy ZIS interweniowali w
sprawie ochrony życia ludz
kiego? Chyba powinno się o
tym zawsze pamiętać.
3) Na budowie Domu Zaopatrzenia Robotniczego w Skar

takiej pracy?
W dniu 9 bm. Inspektor BHP
Za przykładem pracowników produkcyjnych Zjednoczenia zamknął budowę
do czasu skompletowania właś
winni pójść techniczno inżynieryjni
ciwych materiałów budowla.nych i wykonania zabezpieczeń
i oszalowań zgodnych z przepi
sami.
Kosztami
straconych \
dniówek należałoby obciążyć
pomysły
sypać się będą winnych, którzy nie pomyśleli
który wraz ze swą brygadą zło o za;)~~pleCLeniu rycia h'dzkie·
jGk % """G..,,.
go.
żył 3 wnioski: Wniosek na uni
Dla przypomnienia podam naj
Nie wiele do tej pory sły wersa1ne gięcie rur na zimno
szeliśmy i wiedzieliśmy o dzia
przy małych średnicach; wnio_ ważniejsze środki ostrożności.
ła1ności Klubu Techniki i Racjo
sek na przyrząd do przenosze- jakie stosować należy przy pra
nalizacji przy Zarządzie Insta- nia rur żebrowych; szczególnie cach wykopowych:
1. Każdy wykop należy dosta
lacyjnym w Lublinie.
cennym jest trzeci wniosek, któ
Według ostatnio uzyskanych
ry pozwala spawać przy pomo- tecznie zabezpieczyć i tak ozna
informacji, Klub ten prowadzi cy palnika acetylenowego na czyć, aby był widoczny w dzień
działalność bardzo jednak ogra
korbowodzie rury kotłowe w i w nocy.
niczoną.
różne . kolana i kształtki.
Zabezpieczeniem takim może
Czołowym
racjonalizatorem
Wszystkie wnioski brygada byc przykrycie deskami, lub ow Klubie Lubelskim jest tow. tow. Misztala stosuje na budo- toczenie poręczami wysokości
Stefan Misztal brygadzista pra- wach z bardzo dobrymi rezul 1 m .
cujący na budowie "Niemce",
2. Przy budowie rowów w
tatami.
Przykład
i inicjatywa pra- gruncie rodzimym zwartym i
cowników produkcyjnych po- przy głębokościach od 1,25 do
BałGgGH ..,
sie
winny pociągnąć do czynu pra 1,75 m wystarcza obudowa piocowników Techniczno J inżynie nowa. W gruncie sypkim nie
zapomogo..,owolno kopać odrazu głęboko:
ryjnych.
Czeslaw Kowalik
Koresp. ZIS Lublin wykop musi postępować cienpoż.,cz"o..,e;

.t~GS% korll!spo"~e"t %

użytych

I

'" uroki lata i tU11lstyki

(nasze wycieczki)
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Przyjdzie zaangażować detektywa

do...

, E :ż E ' C, ,
,,-DIeSlIH"; ; "ol.a:" ... "!,,
swoje ..... ;elęłHośc; ; s ł .. "
o~

1
maja
54 r. _w czynie społecznym, wykonał tow. Śliwiński Czesław
poświęcając wiele godzin p oza
godzinami n ormalnej pracy zawodowej. Biblioteka więc zosta
nie uruchomiona już w przyszłym tygodniu.
4apoczątkowany::h

ujawniania talentóm

prGC"

H ;

Ć

Ć . "ęa4

świetlicowe;

Od kilku już dni odbywają
się próby 30-osobowego choru,
a w przyszłym ty~odniU zacznie próby chór rewelersów i
orkiestra świetlicowa, wyposażona we wszystkie
potrzebne
instrumenty ' muzyczne.
Od
1 września br. rozpocznie podobne próby zespół taneczny.
Jak nas informuje tow. Czesław Śliwiński, zastępca przewodniczącego Rady Zakładowej
i przewodniczący Komisji K.O.,
praca kulturalno oświatowa w
naszym Z;jednoczeniu wprawdzie powoli, ale zdecydowanie

Co piS%q
O Kas

W II

'HH'.-7

- ,)Nowej bx:atniej gazecie" artykuł pod takim tytułem i na
pierwsz~j
~~~onie
zamieszcza

Słowo ':"

Czy nie wstyd Wam
ki i Koledzy?

Koleżan

Nie pozostajcie w ukryciu!
swe dobre chęci i talenty, bo tylko wtedy nasza
praca świetlicowa pójdzie naprzód i przyniesie dobre rezultaty. Nauka we wszystkich zespołach atystycznych daje kulturalną rozrywkę i jest bezZgłoście

płatna.

-

~

8 udowia.n ych ~ .....
z dnia 17 lipca "Słowo" pisze w
nim - "Niel;!haj gazeta wasza
daje dobre wskazówki i mobilizuje załogi do wykonania zadań
produkcyjnych, ni~ch spełnia
doniosłą rolę w likwidowaniu
wąskich gardeł produkcji, niech

Już w przyszłym miesiącu
pragniemy urządzić wiecz6r
artystyczny z przeznaczeniem
dochodu na Budowę Warszawy;
zgłaszajcie się więc do naszych
zespołów

i koledzy dobra
czeka na Was. Parnię'"
tajcie też, że od nas samych zależy, by biblioteka stale się
rozrastała, bowiem subsydia na
zakup książek uzależnione są
od ilości czytelników.
Koleżanki

i systematycznie postępuje naprzód.
Szkoda tylko, że naszych
śpiewaków,
muzykÓw i tancerzy Komisja K.O. przy Radzie Zakładowej musi wyszukiwać detektywi stycznie.

świetlicowych.

Do większych osiągnięć ria~
szej Komisj.i Kulturalno-Oświa
towęj należy zaliczyć utworzenie stałej biblioteki śWietlico
wej, która obecnie liczy juZ
około 600 tomów skatalogowany-ch ' i przygotowanych do wypożyczania. Ogrom tych prac,

książka

Sen sprawi edliwych?
Rada Zakła
dowa przy Za
rządzi~ Instalacyjnym
w

Coraz taniej
i lepi ej

Lublinie

z

wielkim pi~
tyzmem odno
si się do archiwalnych
dokumentów
czasów
jej

ROŚNIE WSKAŹNIK
WYDAJNOSCI

świetności.

Poznajmy nasze ostatnie 0siągnięcia i sukcesy, wyrażające

Takim "białym krukiem" jest
przechowywana na szafie w biu
się krótko stwierdzeniem
rze Rady gazetka, a raczej popracujemy coraz lepiej i taniej. zostalość po gazetce ściennej z
W czerwcu wykonaliśmy plan dnia 1 maja br.
w 104,2 proc. z załogą mniejszą . Najcenniejszym
dowodem
niż planowano o 42 ludzi.
- św'ietności tej- gazetki są nazwis
ka
członków
kolegium
rePlan funduszu płac wyk9naliś dakcyjnego kol. kol. Tadeuś;:et
my w 90,1 proc. oszczędzając Sieńloo, Stefana. Mamota i Zdzis
9,9 proc:. co stanowi 88,9 zł. '
. lawa ' Spiesznieza, w/w podbudowani życzliwym stosunkieJ'Q.
W porównaniu z miesiącem Rady .. Źdkladowej do '.ich tw6r~
majem zaoszczędziliśmy 4,2 proc czości widocznie 1 maja zas• Stale { systematycznie pedno;' nęli, f/dyż ód tamtej _pory Zac
simy wskażnik wydajności na rząd Lubelski nie zdobyl się nil
1 rob:fgodz. Np. w maju osiąg- zredagowanie _nowej gazetki.
nęliśmy 40,08 zł a już w czerw
... zasnęli i śpiq zapewnie tak
cu '42,96' zł podnieśliśmy więc mocno, jak s.pal w biurze w
wska~nik wydajności o '2,88 zł dniu 3D.VII br. dyspozytor Za
na -1 rob./godz.
rządu inżynier Jaroslawski.

piętnuje sktitecżnie-'brakorobów,
bumelant?>-w~ ~ 'innych szkodników. gos~odarczych oraz wszelkie niedociągnięcia w Waszym
Zakładzie."

Serdecznie dziękujemy za ży 2 4 c:ęlo się
ozenia i ~obowiązujemy się dołożyć wszelkich wysiłków do
zacieśnienia

istniejącej

wspoł

pracy- zarówno naszych dyrek' li, jak również paszych kolektywów redakcyjnych. Wspólnie
będ~iemy zwalczać błędy i niedociągnięcia, jedną kroczyć drog..j do podniesienia wyników na
szej pracy.

Od Redakcji
w odpowiedzi na list tow_
tow. Aleksandra Machuli i Eugeniusza Bugajskiego pracowni
ków KOR Ostrowiec budowa w
Starachowicach
donoszących
nam o niewypłaconych należ
nościach za noclegi, redakcja
"Głosu Instalatora" komunikuje,
że !'prawą tą zajęła się a odpo
wiedż oraz wynik interwencji
70s'anie zamieszczony w następ
nym numerze gazety.

S IDt f e ... u ...

Nie od razu Kraków zbudowano, czyli wyniki
w czym

powoli

przeszkadzają różne trudności

(Druga część artykułu. Pierwsza
w poprzednim numerze)
Ełowa
przedstawiciel q
ZBM z pierwszego zebrania pozostały tylko słowami, co gorsz",
u tracono nawet drobną zdobycz
ia '; q był lokal sekretariatu kola.
Wkró'ce sekretariat nr 7r ,.,iesi.ono do . zaopat.rzenia" . Urzędo
wano ta., na dwie zmiany, rano
pracowali urzędniC'y zaopatFenia a po południu pracn"lI1icy
sek-..retariatu kola. Rv('hl0 i z
tego
lo'<alu
wyeksJli'owano
sekretariat koła. Przeniósł się
on do lokaju Związku Zawodowego Budowlanych przy uL Zeromskiego 2' . Pozhawiono koła
magazynu, gdyż lokal ten był
potrzebny . na .. coś innego". p. 'łiT
to wynild kompletnego rrr'kn
zain·,.. .. e,owanie\"'1 ~:': spor'em
ze stro~Y TCldv zaldad{',,'~: ZBM.
/Nikt się kołem nie opiekował,
Piękne

przychodzą

nie wstawił się w jego
sprawach w dyrekcji Zjednoczenia. Nadomiar zlego, kilku
aktywnych działa :zy odeszło do
wyodrębnionych kół sportOWYCh
w Wierzbicy i Marywilu.

ni'<~

~po.
Sfa" taki
do grudnia 1953 r. Pozycja budowlanych Obniżyła się
bardzo znacznie.
(dalszy ciąg w następnym 11\,1merze) Jerzy Kłosiński

ni')

('ol-n:)!.:

trwał

Kompletny brak opieki ze
strony zakłaau pracy i lękliw e
kierownictwo doprowadziło do
pełnego rozkładu , n i emalże do
upadku koła. Dobrze gra,iąc'>
dotychczas drużyna piłki nożn ej
w ciągu dwóch lat spadła z
klasy A do C. drużyna tenisa
stołowego zupełnie rozleciała si0.
nikt nie grał w piłkę ręczną·
Stan członków zaczął się gwa'townie zmmejszać. Nie p 0myś
lano o wciągnięciu młod7.ieży
do koła. Nic też dziwnego, Ż p.
nie miał kto brać udziału l w
takich imprezach masowych.
jak biegi narodowe, marsze lPsienne czy też w a~cji zdobvwa-
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