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Pogłębić

wrzesień

Nr 6 Rok I

1954 r.

oszczędzania
pracy, walczyć z marnotrastwem

system

pOdnieść wydajność
Nie tylko praca dla Komisji

cala zaloga

żyje

teriałów na budowach, oraz na
nadmierne
zapotrzebowania
przez kierowników budów ma"
teriałów deficytowych.
Bardzo ciekawa była wypożycia gospodar::zego
i na tej wiedź tow. inż. Kucharskiego z
bazie wysunął zadania, które ma ZBM, który wskazał możllwość
ją na celu przyśpieszenie budodalszego za~ieśnienia współpra
wnictwa socjalizmu w naszym cy ZIS·u z generalnym wykokraju.
•
nawcą, co wpłynie na rytmicz
Obrady II Zjazdu PZPR szły r.c wykonywanie planów.
w kierunku ' podniesienia stopy
Do dalszych ::iekawszych wy·
życiowej mas pracujących; ta
powiedzi, które wskazały nowe
poprawa bytu jest uwarunko· zródła możliwości obniżki koszwana dalszym postępem w kie· tów własnych należy zaliczyć
runku uprzemysłowienia kraju, przemoWlenia
przedstawiciela
oraz wypracowaniem oszczęd- Komitetu
Miejskiego
PZPR
noś::i, co właśnie jest nieodzowtow. Lewandowskiego, tow. tow.
nym warunkiem wzrostu stopy Krześniaka,
Kupidurskiego,
życiowej.
Chrmelewskiego i Jana SzewAby wykonać zadania nakre- czaka ze Skarżyska.
ślone nam przez naszą Partję,
(D alszy ciąg na str. S-tej)

przygotowaniami

II Zjazd PZPR, który doko-

podsumowania dotychczamwych osiągnięć Władzy Ludowej przeanalizował gruntownie
braki i niedociągnięcia naszego

nał

I

I

Ciemno - w oknie długie no
gi Loni, zadarta sukienczyna.
- Prędzej! Nie guzdraj się!
z tyłu chłopcy spychają ją na
dół.

Wacek!

Drapałowa

za pas, ciągnie
i krzyczy: - Wacek, co z tobą?
Chłopcy skaczą jeden po drugim. - Wacek! - rzuca się do
swego Drapałowa. - Mama da
spokój - ten odtrąca jej ręce:
Z-iednorzenie musi pogłę bić
Szybciej, zawaliło dom na rosystem oszczędzania, dążyć do
gu ...
dalszego wzrostu wydajności
• •• 010 ptlłłł ;41"U,
pracy oraz do pełnego wyloonyLońkę ::hwyciła

wania planów w zakresie obniż
ki koszt6w
własnych,
przez
walkę z przerostami w zatrudnieniu, oraz z marnotrawstwem
materiałowym i brakoróbstwem.

wrzesień

W swe;
ksiq%ce
'P"'rD• • łł'

pisze:

I::h pęd porwał wszystkich.
Genia potykając się na nierów
nej powale z ulgą rzuca ten
przeklęty strych, dudni po scho
dach, wpada do mieszka~a.
Ignac leży, poduszka mu zJechała całkiem, uśmiecha sję do
niej: żyjesz?
- Blisko, na rogu... - krzy·
:zy, poduszkę poprawia - ja

za~a:'~liCY

ruch, biegną z bram
kobiety, wyrostki. Dom za ro·
giem do ich kamienicy, jak
dwje krople podobny. Stąd wyb
gl~da, jak był , tyle że. sz?, ~
zm~y. Ach, to taka jest srruerc
z meba?
. .
(Tragiczn~ był w~ześien 19~~
roku,

wY'mk rządow

bolesną.

sanaC11.

r?cznicę
trz~ba l
o tym pamtętac - dalszy ctąg
W

czytaj

w Dodatku).

WitamD
i

Dla zrealizowania wytycznych
naszej Partii, Zjednocznie nasze odbyło w dniu 27.7. br. naradę partyjno-gospodarczą (pisallśmy o tym w poprzedni,::h
numerach), która pozwoliła na
zebranie materiałów, będących
punktem wyjścia do konferencji partyjno-ekonomicznej Zjednoczenia Instalacji Sanitarnych,
która odbędzie się 16 paździer
nika br.
Szczególnie::enną była analiza kosztów własnych, oraz
analiza
niektórych
budćw,
pT/'~dstawiona prL:ez tow. nobro
wolsklegc \"ni!,Hw\' ~:wagi odnośnie or~;mi:>:a '~li IJry.c:nd rot'o·
czy ch, mechanizacji robót, prefabrykatów, oraz dostaw materiałów na budowę przedstawił
tow. inż. Kazimierz Kilianek
Kierownik Działu Zaopatrzenia
tow Bolesław prożdżel zwrócil ~wagę na marnotrastwo materiałowe wynikające z niewła
ś::iwego 'przechowywania ma-

10

'"ł

WARSZA W A: Rząd Polski
proponuje Rządowi Francuskie_
mu zawarcie Traktatu Przymierza i Pomocy Wzajemnej. Nota
Rządu Polskiego do Rządu Fran
cuskiego wystosowana w dniu
25 sierpnia jest dowodem realizacji naszej konstruktywnej
polityki zmierzającej do utrwalenia pokoju i bezpie czeństwa
w Europie i przeciwstawienia
się wszelkim próbom odrod l enia militaryzmu w Niemczech
zachodnich. Postanowienie Rzą
du
Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej jest więc aktem politycznym dużej wagi, w imię
umocnienia pokoju i bezpieczeń
stwa, o które wytrwale walczą
wszystkie narody świata.
W ARSZA W A:
W ostatnich
dniach sierpnia odbyły s :ę w
całym kraju
konferencje nauczycielskie mające na celu omówienie doświadczeń ubiegłego
roku nauki i wyciągnięcie wnio
sków do dalszej pracy nad mło
dzieżą jej wychowaniem i na
uczaniem. Wielu przodujących
wychowawców i nauczycieli z
całego kraju odznaczonych zostało wysokimi i zaszczytnymi
odznaczeniami.
p ARYZ: Nie można przejść
do porządku dziennego nad w ol ą Francji ostateczny wynik
więc
debaty we francuskim
Zgromadzeniu Narodowym w
sprawie "armii europej skiej to ...
faktyczne odrzucenie ratyfikacji tego układu noszącego w na
stęp stwie
odrcd 7 enie
Wehrmachtu za:hodnio-niemieckiego.
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Miesiąc Pogłębienia Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej

12 bm.

Owocne są żniwa naszej ludowej lO-latki. Znaczą się one
kominami potężnych - fabryk i
kombinatów, wstęgami nowych

Bilans
G-cia miesięcy
kosztów produkcji
i ich obniżki
Jesteśmy w końcowym okresie wykonywania zadań 3·go
kwartału a chwila obliczeń pro_
centu wykonania planu rocznego zbliża się wielkimi kroka
mi.
Bezwątpienia wykonanie planu produkcyjnego jest najpoważniejszym zadaniem każdego
zakładu pracy, niemniej jednak
ważnym zagadnieniem jest spra
wa obniżki kosztów własny::h
produkcji.
(Dalszy ciqg na str. 2-ej)

dróg. zelaznymi konstrukcjami
mostów, warkotem traktorów
i kombajnów, uśmiechem osiedli robotniczych, światłem ża
rówek
w
odległych wsiach,
świeżymi murami szkół, szpitali
i ośrodków zdrowia.
10 lat w warunkach ustroju
kapitalistycznego to kró tki okres
czasu - 10 lat władzy robotni·
czo-chłopskiej
to cała epoka.
Bezpowrotnie znikło z naszego
życia ponure widmo przeszłości.
Z kopciuszka narodów, z kra
ju słabego, rządzonego przez
zagraniczny kapitał - staliśmy
się przodującym państwem prze
mysłowym Europy a z naszym
stanowiskiem coraz bardziej liczą się ·w polity~e międzynaro
dowej. Dumni jesteśmy z naszego lO-letniego dorobku, gdyż
złożyły się nań, trud i wysiłek
każdego z nas. Dziś jaśniej , niż
kiedykolwiek. Zdajemy sobie
sprawę z tego, że bez pełnej
poświęcenia
pracy, bez wielu
(Dokończenie

ze str. S-tej )

Konferencję Partyjno-Ekonomiczną

bezwzględną walką

konkretnymi zobowiązaniami produkcyjnymi
z brakoróbstwem

http://sbc.wbp.kielce.pl
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W Radomiu - zła gospodarka
podobn,ie w Ostrowcu
(Dalszy

ciąg

ze str. l-ej)

zadanie obniżki kosztów własnych pwdukcji zostało
postawione przed
nami
przez Partię i Rząd. Korzyści,
wynikające z tego są nam wszystkim jako bezpośrednio nas
dotycząc e,
doskonale znane, i
dlatego też sprawą tą winni się
zając wszyscy
bez
wyjątku
przez bez pośrednią , ścisłą kontrolę i analizę każdej czynnoś
ci i wydatków lT'ogą::ycb obn iż
Poważne

kę

tę

spowodować.

Mając już

poza sobą analizę
b ilansu półrocznego przYlr:?'
my się, ~ak ukształtowały się
w tym okresie koszty naszej
produkcji oraz ich obniżka.
KOR Radom:
wykonanie planu produkcji1O'i ,7 proc.
wykonanie planu kosztów 134,6 proc.
planowana obniżka kosztów
- 3,3 proc.
Z danych tych wynika wię:: ,
że

K.O.R. Radom

przekroczyŁo

Kolanka trójniki
UJ błocie

Jak być
•
•
nie
powinno
na budowie
ID

Kielcach

Budowa K /34 i K/35 przy ul.
Kopernika w Kielcach.
Już z chwila wejścia na teren
budowy widać brak gospodarskiej ręki; materiały instalacyjne
porozrzucane po całym placu
budowy , trójniki, kolanka, haki spotkać można tu wszędzie,
w gruzie a nawet w błocie.
Monterzy i pracowni::y techniczni zdają się nie spostrzegać
tego stanu rzeczy i z zupełną

Nr f

koszty o 30,2 proc. Co wpłynęło
na tak duże przekroczenie a co
za tym idzie, na nie wykonanie planu obniżki kosztów włas
nych? Przede wszystkim zła
materiałowa. Zuży
materiałów
bezpośrednich
zostało przekroczone
o
45,6
proc. i tylko obniżka na inny ::h

gospodarka

cie

materiałem

z kartoteką kSięgowości, co może przynieść nieoczekiwane rezultaty.
Jeśli chodzi o analizę całego
planu produkcji, kosztów i ich
obniżki w
naszym Zjedno::zeniu, to kształtują się one na ·
stępująC!):

wykonanie planu produkcji
-. 108,1 proc.
wykonanie ,planu kosztów cent przekroczenia kosztów. 91 ,2 proc.
planowana obniżka kosztów
K.O.R. Ostrowiec:
wykonanie planu produkcji . - 3,3 proc.
wykonana obniźka kosztów-- 112,5 proc.
169 proc.
wykonanie planu kosztów Jeśli okaźe się, że obniżka ko_
116,3 proc.
\ sztów robocizny w K.O.R. Kielplanowana obniźka kosztów ce i zużycie materiałów w Za-. 3,3 proc.
rządzie w Lublinie są realne,
I tu bezpośrednią przY ':zyną to. jest to niewątpliwie duźe
przekroczenia kosztów o 7,1 osiągnię ::ie.
proc. jest równieź przekroczeTym niemniej jednak musimy
nie zuży cia materiałow o 13,1 dalej
z
calą
świadomością
proc., co w powiązaniu z wy_
strzec powierzonego nam zadakazaną obniżką innych kosztów
nia i tu pole do popisu mieć
daje nam podany wyżej procent będą:
•
przekroczenia kosztów produkDzial
zaopatrzenia
przez
cji.
szybsze przygotowanie materif!K.OR. KieLce:
w
celu
wykonanie planu produk ~j i łów dla K.O.R.-ów
uniknięcia
zbędnych
przestoi
- 108,2 'proc.
f<lT"'\ochod ów i ich nieekonomiwykonanie planu kosztów c7.nego
wykorzystania
oraz
72,4 proc.
przez natychmiastową kontrolę
planowana obniżka kosztów jakości otrzymywany::h
ma- 3,3 proc.
teriałów, co wyeliminuje braK.O.R. Kielce wykonało więc kowanie materiałów na budoobniżkę
kosztów produkcji w
35.3 proc., co byłoby niewątpli
wie dużym osiągnięciem, gdyby
nie zbyt duży procent obniżki
kosztów robocizny, wynoszą::y
60,4 proc. Taki procent obniżki
kosztów robocizny, biorąc pod
uwagę procent wykonania planu, jest nierealny i należy w
K.O.R. Kielce natychmiast zrebezpośrednich i robociźnie zmniejszyła globalny pro

kosztach

wie a zezwoli na natychm:as tową interwencję u dostawców
i tym samym zmniejszy koszty
przewozu tych materiałów do
K.O.R.-ów i na budowy.
Dzia ł Głównego

M echa'nika:

- przez rozpoczęcie kontroli
nad
sposobem wykorzystania
i używania narzędzi i wyeliminowanie ich nadzwyczaj szyb
kie:,::o zużywania się.
Dział Gospodarczy
przez
analizowanie systemu i ilości
\'v'}'dawanych . materiałów piś
miennych i druków oraz przez
usunięcie masowego zużycia się
i niknięcia żarówek z
lokalu
Zjednoczenia.
.
Dzial Wykonawstwa - przez
ściślejszą kontrolę jakości 'Wykonywany~h robót wyeliminuje
brakoróbstwo i wynikające stąd
poprawki a w razie ich zaistnienia wykryje sprawcę brakoróbstwa i wyciągnie odpowiednie konsekwencje.
Dz',a ł Transportu
przez
zmniejszenie zużycia części samochodowych oraz przez zainstalowanie liczników w samo~
chodach skontroluje ilość zuży
wanej benzyny oraz wyeliminu_
je przepały.
Jeśli wszyscy podejdziemy do
zagadnienia obniżki kosztów
własnych z pełnym zrozumieniem i świadomością wynikają
cych stąd korzyści, to zbliźa
jący się koniec roku przyniesie
nam wykonanie i przekroczenie
powierzonych nam zadań .

Rok szkolny zaczęła

Zbigniew Dobrowolski

młodzież

nie zawsze wwyremontowanych

widować

zaszeregowanie pracowników oraz sposób obliczania należności pracowniczych
za wykonanie roboty.
Zarząd Lublin:

szkołach często

z naszej winy

Poraz XI rozpoczynamy 7WWy
Czy wszędzie jednak szkoły
rok w szkołach Ludowej Ojczy- od7llOwiono na czas?
zny. Przez
szeroko
otwarte
W planac.h Wydziału ~św.iaty
drzwi weszła do czystych, jas- . WRN w ~teLcac~ przewidzta~e
wykonanie planu produkcji nych sal w dniu 1 września by~o oddac do uzytku na .31 s;er
mlodzież z miast i wsi.
pma. br. 30 nowych ~btektow
- 105,9 proc.
szkolnych. Wskutek medotrzywykonanie planu kosztów mania terminów przez wyko80,2 proc.
nawców oddane zostalo tylko
planowana obniżka kosztów
ot oię~nością
p -7. echodzą
koło
10 budynków.
- 3,3 proc.
A jak jest w województwie
te"o marnotrawstwa materiało
Wykazana obniżka kosztóW
lubelskim? Tam przygotowania
wrgo.
B'lrd7.ie.i zapobiegliwi mont~ produkcji o 25,7 pro::. nie stwaprzebiegały różnie w zależ
Racjonalizatorzy i !Nowatorzy, ności od energii Rad Narodorzy narzekają na kierownic two rzałaby zastrzerzeń, gdyby nie
budowy, że zbyt mało objawia budząca wątpliwości obniżka. Technicy i Inżynierowie! Celem wych. Są powiaty, w których
zaint::resowania sprawą materia zużycia materialów, wynosząca d opomożen ia Wam w pogłębie- przygotowania do nowego r oku
12,5 proc. Znając gospodarkę nin Wasz~h wiadomości tech- szkolnego ukończono, ale nie
łów. bowiem materiały instalacyjne są magazynowane na pla- materiałową Zarządu w Lubli- nicznych, celem udostępnienia brak takich, w których są jeszcu budowy, a tym samym nara nie w okresie l-go półrocza br., osiągnięć i zdobyczy nowoczes- cze one w "lesie" np. w Doronaleźało się raczej liczyć z przenei i postępowej te::hniki SQC- chuczy pł5wiat Chełmski, Zak Liżone na zniszczenie i kradzież.
A-- dujemy do wS7.ystkicb za- kro::zeniem kosztów zużycia jalistycznej zorganizowano przy kowie, Potoku, Gościeradow ie
in te-resowanych, tym
stanem materiałów, aniżeli z ich obniż_ naszym Zjednoczeniu bogato powiat Kraśnik.
rzeczy, ażeby jak naj prędzej ką. I tu ważnym wdaniem dla wyposażoną bibliotekę nauko'Rok szkolny zacZ4' się; ci,
poprawili złą gospodarkę ma- księgowości materialowej Z{l- I wo-techniczną czyn ną we wtorki którzy zaniedbali pracę w · przyrządu w Lublinie jest jakna jr czwartki każdego tygodnia gotowaniach winni pełniej zma
ter i;'ll ową i wzicli -sobie do serca zagadnienie obniżki kosztów szybsze porównanie stanu zapa- w godzinach od 16 - 18 w p o- bil::3ować się aby'iak naj prędzej
su materialów w magazynach
koju Naczelnego Dyrektora.
usunąć istniejące braki.
własnych.
aw.

Czytajmy

literaturę fachową

I

Zgłoszenie

lo

Iw~j

usprawnienia lub wniosku racjonalizatorskiego

·osob'i$Jy. wkład w- Konferencję
http://sbc.wbp.kielce.pl
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W różnych punktach niezwycięecmego miasta,

epoki.

Poległych w walce, stołecznych plomieniach

o

sprawę wolności i ludu,

Nie szczędzących sil swoich, ofiar1l i trudu.
Więc żołnierz

Hcmor! Cześć oddaje ze s.w ym narodem.
życie

..

oddali, dJ.a naszej Warszawy.

Wakuła

Jan

Gd1l widzisz samolot w błękicie,
A dostrzec go możesz o świcie,
Wieczorem, a nawet wśród '1l.ocy,
Myślisz

o wielkiej tej mocy,
Co ludzi pod1ltOsi

wciąż w1lżej .

Nasz lotnik 'jest dumny ze sław1l,

Lecz pragnie, jak dziecko zabaw 1l,
się

Smieje
Kręgi

gdy nad

.

głową

.

oracza,

w przestworzach zatacza.
Bezpieczna jest praca oracza.
błękicie,

Na ptaku stalowym w

Do walki na

śmierć

i

życie

Gotowy. Lotniku, Ty trudu
Nie

szczędzisz

I

dla Polski i ludu
sławę

jej niesiesz

wciąż w1lżej .

Jan Wakula

W'ER2B'CA
Gdy

O

siedzę

i

myślę,

ciężkim przemyśle,

Gd1l

spojrzę

przed siebie,

Wszędzie widzę

ciebie,

o Polsko.
Gdy
Są

Co

wspomnę

o praC1l,

ludzie tu tacw
krzywdę

cierpieli,

Bo praC1l nie mieli, •
o wiosko.
Wierzbico· cna chlubo,

M ej gminy ozdobo,
Czy

przyszło

do glow1l,

Ze obiekt gotowy,
tak szyb1ro.
Dla ciebie o Polsko
Ludowa i wiosko.
Ten teren w Radomskim,
Nam wszystkim jest bliski,
Jan

Wakuła

-

i strach na widok tylu rodzin,

tylu istnień, z których 'Została
kupa czerwonych cegieł . Przypomina sobie, kto tu mieszkał.
·z nazwisk nie pamięta , raczej
• twl1rze i sylwetki. tutaj była
taka zalękniona krawcowa z
córeczką. Takie warkoczyki jasne, grzeczna była, cichutka ...
Cegły pokruszone. Kilku ludzi
na szczycie. Wyje niebo. Krawczy kowa tę dziewczynkę widzi
w pamięci, rusza, biegnie dopada do tamtych. Wacek chwyta
cegły, po jednej, po dwie rzuca
na bok.
- Zasypani, zasypani w schro
me- -' krzyczy jakaś kobieta. A mówiłam nie idźci e, jak umie
rać, to na powietrzu! A ona
nic, ino biegnie i dziecko za
sobą ... 'No i... no i
. - Cholera! - woła Jęczmyk
- rękami i tu niewiele poradzisz. Łomy ...
-:: Łomy! - woła Krawczykow a bezmyślńie , jakby z tyłu
stał ktoś i czekał tylko na jej
polecenia, by je galopem wy. kona ć.
- Łomy! Łomy! - powtarza
ją inni.
Genia przytomnieje
wreszcie na tyle, że dociera do
niej · sens tego wołania, zeskakuje z cegieł:
- Łomy u Pajęckiego! Woła!
Wa ~ek nie poszedł, rwie dalej
po jednet cegle, jak Ję::zmyk!
Któryś przybiega z łopatą . - za
wątła jest na
tę
górę skamien:Iałego cementu i cegły, rzę
zi i jęczy , wbijana uporczywie, szczypty, garście miału ceglanego potrafi tylko zagarnąć.
Genia biegnie . z powrotem,
chwyta za rękę jakąś kobietę:

ze złością targa klamką: otwarte. . ..
Ciemno, :!arówka otulona nie·
bieskim papierem. Pan Pajęckl
wyskakuje: co się stało? Widzi
Krawczykową i ch::e z poWrotem się schować daje . spokój
tylko prosi. o ciszę: bez panlld,
tu małe dzieci. Drzwi dużo, jpk
w hotelu, na prawo, na iewo od
korytarza, tu 1 ówdZie uchylo'
ne: lokatorzy gapią się, przerażeni, jakaś pani
w modnej
fryzurze prawie krzyczy:
- Ale to nie u nas, nie u nas?
- Nie, nie u nas! - ze zło~ oą rzuca . jej
Krawczykowa 1
zaraz wszystkie drzwi )iię otwierają, z prywatnych jednorodzinnych piwn'iczek Wysuwają
się baoskie głowy, wyondulowane lub .::husteczkaml modnie,
z W,iejska przewiązane. Oczy
o wydłużonych rzesach, podciemnione tuszem i strachem,
brwi węglem smilfOwane, usta
ciągnięte jak u- gęs.'i; ·-Przerażo
ne pyszczki - krzyki, zawodze
nia, dzieci przeczuły matczyne
roztrzesienie i w pła::z, męż
czyźni pochowani wstydliwie z
tyłu, zaraz do uspokojenia, powiększając tylko swoim sykaniem i zrzędzeniem ogólny rejwach.
- A nie mówiłem!
pan
Pajęcki załamuje ręce
- . że
też pani Krawczykowa dwóch
słów me potrafi spokojnie powiedzieć! No, i teraz mam godzinę · tego ujadania. .
- Łomy! - Krawczykowa do
niego - dawaj
pan
łomy,
oskardy.
- Jak, jak? - Pajęcki bledniE!, I::ofa się przed naporem
Geni. Co, w mój dom?..
.
- Szybciej! /- znowu krzyczy Krawczykowa. - \Nie ma
-czasu, tam ludzie pod gruzami ...
- Gdzie? - Pajęcki ją chwy
ta za rękę. - Nie::h pant mówi
. który, szesnastka?
- Jaka tam szesnastka!
- Ach! - z ulgą wzdycha
Pajęcki jeśli nie szesnastka,
tych ruder ...
- No, dawaj pan! ...
Pajęcki posłusznie !idzie do
końca korytarza, Krawczykowa
i Lonia za nim. Wyciąga z małego schowka łomy, łopaty 1 na_
wet dwa oskardy. Są ~lite.
rdzą nie tknięte. Paj~::ki glasacze je pieszczotliwie, .PO jednym daje w ręce kobietom, liczy: na pani Krawczykowej od

- Po łomy do Pajęckiego.
Dom pana Paję::kiego niedaleko. Nowoczesna
kamienica,
cztery piętra, okna jednoszybo_
we, teraz podmuchem trochę powiedzialność.
potrzaskane. Aż dziw, że mu
się zechciało takie cacko przy - . D~brze, dobrzel dośoi
ruderach murować.
· Slę Gema. Szybdej ... ·
.
Więc który kon1ec koń
Lonia· je dopędziła:
_ ców? ..
U Paję::kiego i
łomy
- Za rogiem! - ' rzu::a mu
i oskardy są w piwnicy - tłu- już wlokąc · z trudem łomy.
maczy jakby Krawczykowa saI
e m?j - -, p,1sz.
ma tego nie wiedziała. Zbiega- A~h, ~o
ją schodami na dół, piwnica . czy pa]ęckl,. ~l.e Wladomo, c~y
głęboka, biją pięściami w żela- radość, ze me lego, czy zal,
zem okute drzwi. Cicho. Genia
(Dokońc.;enie na str. 4:te;)
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Kraw~zykowa
przystanęła
chwilę,
przerażona
nagłością
tego widoku. Wyje niebo, łupią
gdzieś blisko nowe wybuchy,
nie czuje ich groźby , ale żałość

ludowy, stojąc nad ich grobem

W rocznicę tragicrną -- Bohaterów sławi.
Co

..'
.
"
.
.
rze§~en

ze str. l-ej)
Drugie skrzydłO... Jak dziecinna zabawka siekierą rozrą'
bana na pół. Na czwartym że
lazne łóżko, jedna noga zwisa
w powietrzu. Na pierwszym
filodendron, jeszcze mu się liś
cie kołyszą.
I kupa cegieł, kurz wapienny,
smród jakiś przenikliwy, jakby
od fajerwerku. Krzyki.

Armii Ludowej, towarzyszy brcmi.
Walczących -

łI'

(Dalszy

Bohaterów narodu, pokolenia Piasta,
W kamiennych chodnikach spoczywają zwłoki.
Tych, co o sprawę zgionęZi -

'
99 -
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GU>9 INSTALATORA

"Wrzesień"
(Do1Qończenie

za str. 3-ej)

sprzęt swój dać musiał.
Biegną do wyjścia. Łomy i ło·
paty plączą się im w rękach, są
nieporęcznie, ciężkie, jest ich za
dużo. Jakiś pan w muszce wylązł- ~e swojej piwniczki.

jednak

- Niech pani uważa! - kl2Y
czy obrażony, gwałtem brzuch
wciąga, ze strachu, że mu oakard koszulę pobrudzi, a może
~ podrze.
- Ojej, jaki delikatny! - nie
daje mu pardonu Genia. A pan
co tu roblsz? Za spódnicami się
chowasz?
•
- No, no! Tylko mi tu ...
- Co mi tu? Co mnie tu
'l!trlilszyć będziesz? Czekaj, ja tu
zaraz z kobietami przyjdę, pawyciągamy was, nicponiów, do
rQbQtyt
.
Pan lq'zyczeć zaczął, że sobie
wyprasza, że jest naczelnikiem
wydziału,
że nie pozwoli, by
mu byle praczka dawała rozkalIy. ~yłaby wycięła mu jak należy, ale obraz. kupy gr~ów na
górze sm;mał ją, jiUt biczem.
Przepychając się przez wąskie
drz..wi ciskała do tyłu zasapane
~ska: tchórze, pasibrzuchy,
ani jednego, ,::0 by się odważył ...

W gkorzgstać

sląskich

Sląskle Zjednoczenie Instalacji Sanitarnych w Stalinogrodzie ma już utrwalone tradycje ruchu wynalazczości pracow
ni:zej.
W pierwszym,
tj.
1951 r.,
zgłoszono tam 47 projektów racjonalizatorskich, w 1952 j,l,1ż
81, a w 1953 - 220 projektów.
W bieżącym roku do końca
i'Ta1lment ~l2OWie§ci .,Wrzesień" czerwca zgłoszono 104 projekty,
co znaczy, ze wskaźnik umasoJerze.go Putramenta wienia, który w roku 1951 wynosił 31, w 1952 roku 16, a
w 1953 - 8,2 stale się zmniejszał. Oznacza to dobrą pracę
klubu Te-::hniki i Racjonalizacji
Komórki Wynalazczości i całego
aktywu technicznego. Dorobek
ruchu
racjonalizatorskiego w
S.Z.I.S. został podsumowany na
wystawie WYnalazczości otwartej 13 sierpnia br.
Wystawę odwiedzil1 przedstawiciele Klubu Techniki 1 RacjoNiewątpliwie
do
wie1kich nalizacji tow. Wacław Rous·
-osiągnięć naszego aktywu K.O.
seau i Technik Wynalazczości
oraz Przewodniczącego Komisji tow. Aleksander Kwiatkowski.
K.O. tow. Czesława Sliwińskie W rozmowach z Kierownikiem
go należy zaliczyć uruchomie- Kom6rki Wynalazczości tow.
nie stałej biblioteki świetlicowej Janem Zdzierkiem omówiono
przy Zjednoczeniu, tako siódmej doświadczenia tamtejszego klustałej biblioteki ZW. Zaw. Prac.
bu w dziedzinie propagandy
Bud. w województwie kielec- i rrealizs·::ji planu wynalazczoś
kim. 'Biblioteka posiada w
ci.
dlwił1 obecnej 600 tomów 1 sta
Zwróciliśmy się do uczestnile będzie uzupełniana nowościa
ka
wycieczki do Stalinogrodu
mi wydawnictw klasyków 1 pido tow. Aleksandra Kwiatkow. ~ polskich :1 obcy,:h.
skiego, aby podzielił się z nami
Zapoczątkowana przez Radę
swymi wrażeniami z wystawy
Zakładową koleżeńska zbiórka
bratni~go klubu.
książek dala w ' efekcie okolo
Powłedzete
nam, ;aki~'
~o tomów. Po przejf:d.u tej akcji pt:Zez Komisję K.O. ~zupeł tomtenie .aTobUa na Waa \OlI sta
•
wono bibliotekę o dalszych 150 1Q(l1'
tQlJlQw.
- Wystawa SIąska została
W ramach podjętego zobo- zorganizowana w dwóch sawiązania tow.
Sliwiński ska- lach, z których jedna poświęco
talogował zebrane książki a w
na była propagandzie wYDalaz WYniku starań uzyskał w Zarzą ,:zości a druga pokazowi pomy<We Okręgu dalszych 140 tomów słów już wprowadzonych na bu
or~ dotację w wysokoś:i 3.000 dowach mówi tow. Kwiatkow~. za którą zakupiono około 260 ski Jest ona urządzona bar
• tmnów ks1ąiek.
dzo estetycznie 1 przedstawia
W IV kwartale. Zarząd Okrę· najcenniejsze pomysły. Do najlU przev.dduje dla biblioteki ciekawszych należy gwinciarka
.nast4UUlCl dotację na kupno. 1 mechaniczna do rur zaprojekoprawę książek w wysokości towana przez brygadę Inżyniera
3.000 zł. 30.VIU-_br. na otwarcie Mi::halskiego z Bielska.
łl&blioteki tow. Sllwiński zaapeJak wiadomo największą walował do zebranych o zapisywa
dą i niedogodnością
w pracy
lIIe .tę na członków biblioteki, dotychczas stosowanych gwingdyż od nas samych zależeć bę
ciarek mechanicznych było to,
dzie dalszy rozwój placówki że obra:ała się w nich gwinWypożyczanie
książek
jest towana rura zamocowana w
bezpłatne.
Blblioteka czynna szczękach, co powodowało szyb_
jest dwa razy w tygodniu t.j. kie zużycie szczęk. Wymagała
w śroc;ły od loch. 15.t&j 1 sobo- ona wysiłku pracownika przy
ty od iod2. li-tej.
dociskaniu gwintownicY rę~·

800 tomów
czeka
na czytelników

dośmiadczenia

aby Produkcja Pomo~nicza wyna czas prototypy nas7;ych usprawnień. Spodziewamy się, że pracownicy tych war
Gwinciarka brygady Inżynie· . sztatów w dużej części racjora Michańskiego nacina gwint nalizato;zy, przyczynią się do
na rurce zamocowany na stałe przygotowania na czas wystanarzynklUl1i umiesz,:zcmymi w wy,
głowicy obrotowej. Pozwala to
Powołano ostatnio Komitet
na szybsze wykonanie gwintu Wystawowy, który opracowuje
bez dodatkowego wysiłku pra- plany naszej wystawy racjonall
cownika. Musimy tu podkreślić, zatorskiej. Sądzimy, że już w
że jakość gwintu jest bez zanajbliższych dniach będziemy
rzutu.
mogli się pódzielić szczególnymi
nej, a przy tym

zdarzało

tomarzyszy
się

często, że jakość gwintu pozostawiała wiele do życzenia.

No a inne usprawnienia?
Trudno je wszystkie wymienić. Są
tam usprawnienia
racjonalizatorów ze Stalinogrodu, Chorzowa, Gliwic 1 Bielska.
Zwraca uwagę pomysł Edwarda
Małka z Chorzowa, dotyczący
urządzenia
alarmowego przy
kotle parowym. Zapobiega ono
powstawaniu wypadków przy
obsłudze kotłów. Ciekawy jest
klu~z do skręcania rur skonstruowany przez Stanisława Gołębiowskiego
ze Stalinogrodu,
oraz klucz zębatkowy pomysłu
Jana Klimansa z Gliwic, który
służy do wkręcania kurków sto
jących
w trudno dostępnych
miejsca:h, a w szczególności
przeciw nakrętek pod umywalkami.
Można by dużo mówiĆ o innych ciekawych eksponatach,
które dały mil1onowe osz~zęd
noś ci Sląskiemu Zjednoczeniu
Musimy stwierdzić, że wystawa
swój cel spełnia.
-

konała

wiadomoś~iami

dotyczącymi

przygotowań do naszej ~stawy.
Rozmowę

przeprowadzU

Boguslaw

Trzciński.

~.

&;0",.

E~JUara

AaaJtlc:.,k

-

Tow. Rousseau .rwr6do
Sekretarza
K.T. i R. w naszym Zjednoczeniu - slllszelumll, że w
październiku
podobna 1.011stawa będzie zorganizowana
\O Radomiu. .czy . mogliby§cie
nam uchlllić rqbka tajemnie
ciHłmll się

dotilcrQC1jch

pr211gotO'Wa~

do
PrzodująC1/m

br1lgadzistq
w
jest
tow.
Ed.
- Nasza wystawa w porów.
kt6T11
w
naniu do wystawy Sląskiej bę· ward Adamczyk,
dzie dużo skromniejsza, jeśli I kwartale zajął 1 miejsce w
chodzi o ilość eksponatów. Jest Zjednoczeniu i 8 w kraju
to zupełnie zrozumiałe, gdy:t
ruch wynalaz,~zości u nas datu- we współzawodnictwie o tytul
je się w zasadzie dopiero od n~lE?1lszego 1'l'lĆntera instalacji
początku bieżącego roku. Nie
.anitarnllch.
niej?

KOR Ostrowiec

można mówić o wynalazczości
~
w roku 1953, gdyż złożono wtedy
tylko 4 wnioski. Obecnie może
my pokusić się już o urządze
nie wystawy tym bardziej, że
plan wYDalazczości wykonaliśmy JW: w 180 pro!:. Chodzi o to, ,.
...
MI."~.M
~"M.~ "W.M.~'~"""~"M'~."'''''
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Przed

Nr 5

INSTALATORA

Konferencją OlG słolic., ...

(Dokończenie

ze str. l -szej)

Koło

Przedstawiciel
CZRI
tow.
Lutkowski wyjaśnił skuteczny
system gospodarki materiałowej
oraz zwróctł uwagę, że w myśl
wslooźników,

oszczędności

·SFOS przg ZIS i

podejmują

'>'ta,

materiałach w rb. muszą wynieść okolo 1.500.000. By osią
gnąć tę cyfrę należy dokładnie
przeanalizować
rozchody materiałowe na poszczególne budo

wy oraz zwroty materiałowe
z budów.
Opierając się na powyższych
wypowiedziach oraz na wnioskach uchwalonych na naradzie,
Zjednoczenie
przystąpiło
do
opracowania materiałów
dla
posz:::zególnych komisji, które I
przygotują tematykę do konfe· ·
rencji
partyjno-ekonomicznej
na 16 październIka br.
Do opracowania całego ogromu zagadnień, jako podstawy
do dyskusji, powołano następu_
jące komisje.
1. Komisja do spraw pro·
dukcji (przewodniczący Ob.

prace

Gospodarzeprzodownicy

Odstawili
zboże

2. Komisja do spraw soc-

terminie

jalno-bytowych, BHP i szko· UJ
lenia zawodowego (przewodPomocnik montera zatrudnio_
niczą::y Jerzy Kłosiński).
3. Komisja dla spraw wy- ny przy robotach prowadzonych
KOR
radomski, tow.
konawstwa (przewodruczący . przez
Jedlikowski Jan dobrze zrozuKazimierz Kilianek.
znaczenie sierpniowych
4. Komisja dla spraw za- miał
opatrzenia i administracyjno_ dostaw zboża do punktu skupu.
gospodarczych (przewodniczą· ; Ziemi wprawdzie ma niewiele,
wychowuje czworo dzieci w
cy Józef Maślanek).
5. Komisja dla spraw gos- Strzałkowie gm. Wolanów, lecz
podarki materiałowej (prze- gdy .otrzymał zawiadomienie, że
powinien do 15 sierpnia odstawodniczący Józef Meczyk).
6. Komisja dla spraw gos- I wić 226 kg. zboża nie zastanawał się wcale, tylko już 2 sierppodarki finansowej i kSięgo-1
woś::.i
(przewodniczący
Ma- nia załadował zboże na furmankę i odstawi!
do punktu
rian Kozłowski) .
,
7. Komisja dla spraw tran skupu w Wolanowie.
sportowych (przewodniczący I
Podobnie postąpił tow. WlaI'

Bolesław Droźdżel).

I

I Bogaty program

Obchodu Miesiąca PogłQbienia Przyjażni
Polsko-Radzieckiej

I

dyslaw Babut, ładowacz Działu
8. Komisja propagandowo- Transportu przy ZIS Radom
konkursowa (przewodniczący zamieszkały w Kiełbiowie gm.
Jan Komorowski).
I Błotnica, który obowiązany od
9. Komisja dla postępu tech
stawić 608 kg. zboża do dnia
nicznego
i
wynalazczości . 20.8. bL., odstawił 559 kg i wy
(przewodniczący
Krześniak I konał tym samym 100 proc.
obowiązkowych dostaw.
Stanisław).
10. Komisja sprawozdaw::za
Ktoś może pomyśli, że zakra
(przewodniczący
Bronisław
dła się
tu jakaś pomyłka bo
Issajewicz).
gdzie podziało się 50 kg zboża.
11. Komisja wniosków i us·
Zatrzymał je tow. Babut, jako
prawnień
(przewodniczący
ulgę na piąte dziecko, powiem
Marian Błędowski).
Wszystkie te Komisje już w Uchwała Rządawa przeWiduje
pierwszych
dniach
września ulgi dla gospodarzy - robotni
ków wielodzietnych.
przystąpią w pełnym tempie do
pracy w zakresie im powie- ___________ - - - rzonym.
Oczywiście,
przygotowanie
N arady Partyjno-Ekonomicznej
nie może być udziałem tylko
komisji. Wielkimi zadaniami,
które stoją przed Zjedno::zeniem w związku z konferencją
muszą się przejąć wszyscy pra
::ownicy Zjednoczenia. Wszyscy
powinni dążyć do podniesienia
jakościowej wydajności pracy
przez podejmowanie zobowią
zań, powinni wzmóc inicjatywę
w kierunku zwiększenia ru-::hu
racjonalizatorskiego, oraz jaknaj szerzej stosować nowe metOdy pracy.

I

I

I

I

ko wówczas spełni swe podsta
wowe zadania, jeśli przy::zyniać się będziemy do systematycznego oddziałowywania na
środowisko i jego ustosunkowanie się do sprawy budowy
nowej Warszawy.
Nowoobrany Komitet powinien, jako wytyczne do tegorocz
nej kampani SFOS, przyjąć za

przewodem Partii w szeregach
Frontu Narodowego. Przeniesie_
nie na grunt akcji SFOS zadań
nakreślonych przez
II
Zjazd
PZPR
podaje
konieczność
wszystkim
kołom
odbudowy
Warszawy a więc i naszemu
Zjednoczeniu, wprowadzenie no podstawę ma.sowe odczyty i
wych form akcji,
w
jeszcze pogadanki, koncerty i wieczory ·
większym stopniu przyczyniaświetlicowe
z tematyką Warjących się do wzrostu aktywnoś
szawy, wyświetlanie filmów i
ci społecznej, do wykorzysta- przezroczy o Warszawie, gazetki
nia istnieją::ych
rezerw,
do
ścienne i gabloty z fotografiacałkowitego wyrugowania z ak
mi, szeroki kOlportaż wydawcji stosowania jeszcze nieraz
nictw SFOS, zjednywanie czyśrodków mechanicznych, autotelników i prenumeratorów tymatyzmu, roboty papierkowej.
godnika "Stolica" a wreszcie
Widzimy
stąd
konieczność
upowszechniania
w
naszym szeroką akcję propagandy wizu
alnej. Jak z powyższego widziZakładzie takich metod .przymy form dla upowszechnienia
sparzania funduszów na SFOS
prżez podejmowanie prac spo- akcji jest wiele, trzeba je w
przemyślny sposób wykorzystać.
łecznie użytecznych, przynoszą
cych obok wpływów istotne ko_
Wyniki osiągnięte w akcji
rzyści
gospodarcze, zwłaszcza SFOS w roku ubegłym przez
gdy chodzi o zbiórkę złomu i nasze Zjednoczenie winy stać
odpadków użytkowych, których się bodźcem do zwiększenia
aktywności
społecznej naszych
u nas nie brak.
Koło
Odbudowy Warszawy pracowników.
przy naszym Zjednoczeniu tyl-

______________

Brzeziński).

społecznie użytkowe

Zadania te w całej rozcią
głości stoją przed SFOS, jako
masową akcją prowadzoną pod

Doniosłe U::hwały II Zjazdu
PZPR wytyczyły narodowi zada
nia budownictwa socjalistycznego na najbliższe lata. INiezbędnym warunkiem realizacji
tych zadań jest jak naj szerszy
wzrost aktywności społecznej
we wszystkich dziedzinach naszego ży::ia, na wszystkich odcinkach naszej walki o lepsze
jutro, o socjalizm.

załoga

(Dokończenie

ze str. 1-szej)

wyrzeczeń
nie
bylibyśmy w
dokonać tak
Wlelkiego
dzieła. Ale zdajemy sobie również sprawę i z tego, że zdani
wyłącznie na własne
sily bez

stanie

przyjacielskiej i bezinteresownej pomocy Związku Radzieckiego nie osiągnęlibyśmy w tak
krótkim czasie tych wspania
łych sukcesów. Nie ma :hyba
człowieka w
zetknął się

Polsce, któryby
z przejawami
braterskiej pomocy, który
nie zdawał sobie sprawy z
znaczenia.

nie
tej
by
jej

10 lat Polski Ludowej to 10 lat
tVspólpracy i bezinteresownej pomocy wielkiego
Kraju Rad dla naszego narodu.
przyjaźni

Dlatego
choda::h

teź

w tegorocznych ob_

Miesiąca

Pogłębienia
Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej,
który trwać będzie od 12.9. do

12.10 54 r . damy wyraz swym
głębokim uczuciom wdzięcznoś
ci i przyjaźni
do
narodów
ZSRR , które tak powaźnie przy
czyniły się do rozwoju i roz-

kwitu naszej Ludowej Ojczyzny.
Przegląd imponujący~h zwycięstw i osiągnięć polskl::h mas

pracujących
w
tym okresie,
jest
naj ściślej
związany z
przeglądem ogromnej i wszech-

stronnej
pomocy narodów radzieckich
i
jej olbrzymiego
znaczenia w rozwoju politycznym, gospodar::zym i kulturalnym Polski Ludowej. Tegoroczny Miesiąc Przyjaźni PolskoRadzieckiej związany jest nierozerwalnie z podsumowaniem
historycznych
rewolucyjnych
przeobrażeń w naszym kraju, u
których podstaw leży nasz sojusz i przyjaźń z krajem Rad.
Przebieg Miesiąca powinien
przyczymc się jaknajbardziej
do mobilizacji mas pr-a::ujący-ch
dla wykonania zadań jakie -"Wypływają z Uchwał - i Wytycznych II Zjazdu Partii. Powinien
dopomóc ludziom pracy w mieś
cie i na wsi w przyswajaniu
przodujących
radziecki::h doś
wiadczeń i metod pracy, których
stosowanie pozwala osiągnąć
lepsze wyniki pracy rozwijając
inicjatywę i twórczy stosunek
do stają::ych przed nam zadań.
Przewodniczący
Koła

zakładowego

I

Rozwijaj i paglębiaj współzawodnictwo o lepszą jakość produkcji "metodą
Skitiewa i Saja, l które -obńiżą koszty lasne a tobie podniosą zarobki
http://sbc.wbp.kielce.pl
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Naszym
13.,1" "ale" •••
dłużnikom Na koloniach ZBM i
Bierzesz dQ ręki gazetę, przeglądasz z zainteresowaniem tytuły i strony
zadrukowanego
papieru, bardzo często spotykasz tam artykuły krytyczne,
doty:zące
twojej pracy, lub
któregoś z twoich kolegów.
Nie każdy z krytykowanych
zdaje sobie jednak · sprawę ile
pomaga krytyka prasowa pra,::y
jego Zjednoczenia. !Na błędach
uczymy się, a właśnie krytyka
prasowa pomaga wykrywać i
ujawniać błędy w naszej pracy.
Napisany artykuł krytyczny

niczego nie

brakowało

z.s

dzieciom

jedynie opieki klero""nict""a
Człowiek w państwie sacjalistycznym jest wysoko cenioną
jednostką dlatego dziecko w
Polsce Ludowej otaczane jest
wszechstroną opieką społeczeń
pań.stwa. Jedną z form
dbałości o zdrowie naszej mło

stwa i
dzieży

musi znaleźć swoje odbicie u
krytykowanego, który obowiąza

ny jest w okresie 1 miesięcznym
nad esłać wyjaśnienie z krytyko
wanego stanu rzeczy.
Nasza redakcja ma już kilku
d łużników. Należą
do nich:
Dział Głównego Mechanika w
sprawie artykułu o skrzyniach .
do przechowywania narzędzi na
budowach, dział I administracyjny w sprawie artykułu o porząd
kach w toale:ie.
Pozatym :
K.O.R. Ostrowi ec w sprawie
artykułu
z nr. 1 " Głosu " pt.
" gra alee fałszywie" i z nr 2
pod tytułem "mydła mydła my
dla". '
K.O.R. Racknn za artykuł z
numeru 2 pt. "od czego gablota"
Dział Transportu i zaopatrzenia
za artykuły 'Ł dnia 22 lipca w
sprawie dostaw mater i ałów na
b udowie w Pionkach.
Na t ym dzisiejszą listę zakoń I
czymy i zwracamy ~ię do osób
odpowiedzialnych za skry tYkO- I
wany stan rzeczy z apelem,
ażeby jak najprędzej odpowie- \
działy nam listownie o tym, jak
zareagowały na krytykę w na
szej zakładowej gaze:ie.

I

I

-

są

kolonie letnie.

Chce.uq
wiedzieć

dlaczeqo?
Zarząd Instalacji San~rnych
w Lublinie i Kierownictwa Odcinków Robót
w
Ostrowcu,
Kielcach i Radomiu nie realizują hasła o którym już niejednokrotnie pisaliśmy w naszej gazecie, a którym dziś obj ęte są wszystkie ogniwa naszej
gospodarki narodowej :
drzew
" Oszczędzimy milion
dla Polski Ludowej ".
-OMłodzieżowcy
Zjednoczenia
Instalacji Sanitarnych w Radomiu na akcji w gm. Błotnica .

Pod takim tytułem ukaże się
w następnym numerze naszej
gazety ciekawy reportaż z wyjazdu koła ZMP w niedziele
30 sierpnia br.

Dzieci pracowników naszego
Zjednoczenia, jak rokrocznie,
tak i w tym roku odpoczywały
na kolonii urządzonej przez
Z.I.S. i Z.B.M. położonej w miej
scowośCi
otoczonej lasem w
pobliżu jeziora w Kozienicach.
W pierwszym turnusie w
okresie od 30.VI. do 26.VII. 54
pojechało 14 dziewczynek, a w
drugim od 28.VII do 23.VIII . 54
14 chłopców.
Wszystko byłoby piękn:ie wyżywienie
dobre, dzieciom
przybyło na wadze od l-go kg
do 3-ch, gdyby nie niedopuszczalne "ale" -

za mało troski

ze strony tych, -

którym nasze
przedprzedsiębiorstwo i organizacje powierzyły opiekę nad
naszymi najmilszymi.
Ob. Hojdyn Zygmunt zbagate_
lizowaniem swoich obowiązków
stał się przyczyną złego stanu
zdrowia, Wojtka i Jur ka sy nów
kol. Zofii Majewskiej. Zdrowie
małych chłopców wymaga dłuż _
szej opieki lekarskiej. Jurek
miał wrzody na nogach i wbitą
drzaz gę mimo interwencji
Matki u kierownika kolonii ob.
Hojdyn Zygmunt opatrunków
chł opcom nie z robił. Podobnie rzecz miał a Si ę z dziećmi
kor
Dzikowskiej
Krystyny
(Z.B.M.) i kol. Prackiego Stanisława (Z.I.S.).
Dlatego, by więcej nie powna naszych koloniach

tarzały się

~4uv?owca
Sukcesy naszych ten isistów na mistrzostwach
W dnia·;:h 25 - 29 sierpnia
br. na pięknie położonych kortach, w Jelemej Górze odbyły
się Tenisowe Mistrzostwa Polski
Z.S. Budowlan!i. W mistrzostwach startowała dość liczna
ekipa tenisistów radomskich.
Start radom1aków zakończył się
ich pełnym sukcesem. W grze
pojedyńczej seniorów, radomianin
Kaiirnierz
Arasimowicz
zdobył vi~e-mistrzostwo Polski
ulegając w finale, po WYrównanej grze, w trzech setach, zwycięzcy turnieju Piksie G. (Stal'inogród.).
W grze podwójnej mężczyzn
para Kłosiński - Szwach zdobyła III miejsce po wygraniu
w eliminacjach z 'parą śląską
Labus - Gazda, oraz w ćwierć
finale z silną parą toruńską
Stęszewski SzeWl~yk 9:11 6:4
6:2. W walce o wejście do finału para Kłosiński Szwach

mistrzowskiej parze Piksa - Malczewski.
W grze podwójnęj juniorów
młodii
radomiacy Piątek
uległa

Kwiatkowski zdobył również
III-cle miejsce.
Na wyrozmenie
zasługuje
spotkanie Kłoslńskiego z Wel-

podobne wypadki -

zwracamy
wy
stosunku do ob. Hojdyna Zygmun_

się do organizatorów celem
ciągnięcia konsekwencji w
tą.

Regina - Sawicka

Inni zbiera ją
Dyrekcja
i transport-ą.ie
Minio 'trudności sezonu, jakie
stwarza okres urlopowy, Biuro
Zjednoczenia wykonało sierpniowy plan zbiorów makulatury w 142,8 proc. ,podjętego w
czerwcu zobowiązania pod hasłem .. oszczędzimy milion drzew
dla Polski Ludowej".
Wyróżnili
się pracownicy z
działów: Straż p. poż. Zatrudnienia, Księgowości Finansowo
Materałowej
Administr.-Gospo
darczego Bazy Materiałowej,
Technicznego i Zaoparzenia.
Apelujemy do pozostałych
pracowników i działów, którzy
m niej interesują się realizacją
swoich zobowązań. Do nich należą: Kom órka
Dyspozytorska,
I71 spektor Organizacyjny, D ział
Transportu i Dyrekcja naszego
Zjednoczenia, którzy nie maj ą

zapisanego ani jednego kg makulatury na swoim koncie.
manem (Gdańsk) rozstawionym
w turnieju na drugim miejscu.
Kłosiński wygrał pierwszego se
ta 6:2 l w drugim posiadał 5 pi
łek meczowych, które z największym poświę:eniem obronił

WeIman.
Po 3 godz. 20 min. gry
WeIman 2:6 13:11 7:5.

wygrał

* * *
10 września br. na boisku w
Starym Ogrodzie ozegrane zostanie ciekawe spotkanie pił
karskie pomiędzy reprezentacjami ZBM i ZIS. Regulamin
~ potkania przewduje start w
drużynach tylko: Dyrektorów,
Sekretarzy Podst. Org. Part.,
Przewodniczących Rad Zakła
dowych oraz Kierowników Dzia
łó w .
Szczegqły

w afiszach . -

* • *

(Po forsownym marszu -

odpoczynek w cjeniu drzew}.

Do redakcji "Głosu Instalato
ra nadesłano w dniu 28 bm.
kartę po:ztową z pozdrowieniami od sportowców Koła Terenowego "Budowlani" biorących
udział w IV Ogólnopolskich Te
nisowych Mistrzostwach ZS "Bu
dowlani" w Jeleniej Górze.
Kartę podpisali Szwach, Arasiroo.wicz, Kłosińskl, NaIewajko,
Głogowski, Piątek i Kwiatkowski.

Organ Podstawowej Or~anizacji Partyjnei. Rad Zakładowych. Dyrek cii i ZMP przy Zjednoczeniu Imtalacji Sanitarnych ZB w a.t'!omi»
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