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a codzienne zadania produkcyjne

Towarzysze!
II Zjazd PZPR wysunął spra
wę walki o obniżkę kosztów
własnych, jako centralne · zada.:.
nie, jMo nakaz. Konferencja Par
tyj no . Ekonomiczna, która u
nas odbędzie się musi niejedne_
mu otworzyć oczy na fakty mar
notrawstwa, obok których dotychczas obojętnie przechodzi
nie dosrzegając ich. Konferencja
nasza winna ujawnić ogromne
rezerwy obniżania kosztów włas
nych, istniejące na budowach i
w Zjednoczeniu.

Chodzi przede wszystkim o to,
aby sprawą kosztów własnych
produkcji interesowali ;:ię wszys
cy pracujący --- robotnicy i pra
cownicy umysłowi, majstrowie,
technicy i inżynierowie.
Chodzi o to, ażeby wszyscy
pracujący --- brali świadomy i
aktywny udział w walce "L. mar
notrawstwem i niegospodarnoś
cią, z nieróbstwem i roztzutnoś
cią.

Zaczęli
dokończyli

Rozplakatować

za
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długofalowa działalność

a

P,ostanow.enia Konferencji
MUSZĄ OBOWIĄZYWAC

-nie

nas ...

l U

Zadanie Konferencji polega
na tym, by z analizy ogólnej
jaka zostanie dokonana, wyciąg
nąć konkretne wnioski.
KonferenCja Partyjno _ Ekonomiczna to ważne wydarzenie
w życiu naszego Zjednoczenia i
budów.
jakby raehunek sumienia
kierownictwa i całej załogi z do
tych czasowej gospodar~d, jej osiągnięć, a jednocześnie błędów
i braków, &:tóre uwidoczniły sie
W kosztach własnych produkcji
Konferencja Partyjno _ Ekonomiczna powinna dać w ręce
załogi konkretny plan przedsię
wzięć organizacyjno _ technicz_
nych, których reaI.zacja pozwoli
na wydatne poprawienie ekonomiczno _ finansowych wskaźni
ków pracy Zjednoczenia l budów.
Chodzi bowiem nie o to, aby
Konferencja stała się jeszcze
jedną okazją do ogólnikowego
omówtenia zagadnienia kosztów
własnych złożenia jł.Szcze jednej dekla~acji, a przeciwnie, aby
dokonała zasadniczej zmiany w
dotychczasowych metodach pracY. Okres przygotowawczy do
Konferencji był najle;>szą okazją do tego, aby zapoznać się Z
istniejącymi możliwo~ciami obniżki kosztów na każdym stano
wIsku pracy. Musimy pamiętać,
że konkretnie. na codzień, można kierować walką o ()bniżenie
kosztów własnych tylko wtedy,
jeśli rozum:emy źródła ich l)OWstania i wiemy gdzJe są one
najwyisze i znamy śro(lki jakimi należy je obniżać.
W okresie przygotowania Kon
ferencji
zmob ' lizowa1iśf!lY
wszystkich przeciw wszelkim
przejawom marnotra.vstwa.

To

afisze

mało

Zle się dzieje w Kole TPPR
przy Zarządzie w Lublinie. ~
czerwcu br. powstał ?lPraw<!Zle
przy naszym ZarządZIe KomItet .
Organizacyjny Koła TP.~R skła
dający się z kol. kol. F~Jałkow:
8k.iej i Kościołka Stamsława 1
dość sprawnie spapularyzow~l
koło, w wyniku czego praWIe
wszyscy pracownicy zostali jego
ezłonkami, jednak...
W tym czasie planowano prze
prowadzenie zebrań, odczytów,
jednak po dziś dzień Komitet
Organizacyjny nie zrobił nic, by
zrealizować swe zamierzenia.
W prawdzie w bieżącym Miesią
cu Pogłębienia Przyjaźni Polsk?
Radzieckiej, wydano fotomontaz,
rozplakatowano afisze propagan
dowe i wygłoszono ciekawą prelekcję, było to jedna:t zasługą
naszego kolegi Jankowskiego,
który wykazał tu maksimum
zainteresowania.
Widząc ten żywiołowy odruch
SWYch członków Komitet Organi
zacyjny powInien wykorzystać
trwający jeszcze Miesiąc Pogłębienia Przyjażni i zorganIzować
tak
K f
n
koła, _b y EkoD.:>mlczne]
na o~ ere .
cji pracę
Partyjno
działalność jego była uwidoczDiona
(Star)

I

r

Sprawą honoru niech będZie
wProwadzenie socjalistycznego
ładu do naszego przedsiębiors
twa.
Likwidacja elementarnych, łat
wych na ogól do zauważE'nia Zd
niedbań --- to ogromnp. możliwoś
ci zmniejszenia kosztó,.v włas
nych produkcji.
Okres przygotowawcl.y wyko_
rzystaliśmy dla rozwinięcia ruchu wynalazczości i współzawod
nictwa obejmującego każdego
robotnika, pracownLn, It::chn.ka
i inżyniera, dla upows:-cchnienia
przodujących metod pra cy Skitiewa, Szyszymirowa, Zawiało
wa i Saja. Konfrencja nie może
być jednorazowym zryw~m, jak
nie może być jednorazową akcją
walki o obniżenie kosztów.
Stać się ona musi pot::3ątkiem ogromnej kampanii o ~\)głębienie
systemu oszczędności, Iwego.

Sekretarz Podst. Org. Part.
Wiesław Kwiatkowski

JUJ'ę60

Wielkiego
Narodu
w piątą

rocznicę proklam~a

nia Chińs:ciej Republiki Ludo_
wej, wielkiego 600-milionowego
Narodu na dalekim \vschodzie,
społeczeństwo polSkie przesyła
wielkiemu Narodowi Chińs:tie_
mu najgorętsze życzenia dalszych sukcesów w bt.1downie_
twie socjalistycznym.
I my pracownicy ZIS-u Ra_
dom zrzeszeni w Związku Zawo
dowym Pracowników Budowla_
nych pozdrawiamy w tym dniu
swoich towarzyszy z dalekich
Chin.

I

WARSZAWA: ~ grudnia
wybory do rad narodowych.
Ogłoszona

została

PEKIN: 5 lat nowego życia
narodu chińskiego, jakie uply
nęły
od chwili utworzenia
Chińskiej Republiki Ludowej
to
okres
niełatwej,
al~
zwycięskiej
drogi wielkiego
narodu czynnie uczestniczącego w wielkim dziele pokojowego współżycia narodów całego świata. W piątą rocznicę
proklamowania
Republiki
wyjechała do Pekinu delega-::ja polska z Bolesławem Bierutem na czele, która wzięła
udział w radosnych uroczystościach pięciolecia Chin Ludowych.

WARSZAWA: 104 tys. studentów rozpoczęło nowy akademicki rok' szkolny. W dniu
1 pażdziernika,
84 wyższe
uczelnie w kraju gościnnie
otworzyły
swe podwoje na
przyję::ie młodzieży pragnącej
kształcić 'Się, pragnącej zdo-

!bywać ~łęboką gruntowną

wie
i zawodową
tak potrzebną naszej narodowej gospodarce.
dzę

polityczną

-------------------------~
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Załoga budowy w Poniatowej przesyła uczestnikom
Konferencji Partyjno - Ekonomicznej serdeczne pozdrowienia i życzy wypracowania takich form pracy na
najbliższą przyszłość, które przyczynią się do podniesienia stopy życiowej mas pracujących i wykonania
przedterminowo planu 6-cioletniego.

Ko fere

cję

Partyj -Ek no. icz

Zjednoczenia Instalacji Sanitarnych
http://sbc.wbp.kielce.pl
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MOSKWA: Związek Socjalistyczny,-::h Republik Radzieckich
proponuje
zawarcie
międzynarodowej konferencji
o redukcji zbrojen i za1{azie
broni masowej zagłady. Projekt rezolucji został zgłoszo
ny przez delegacię radziecką
na ' sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczony::h.
Przyjęty został przez opinię
światową, jako nowy dowód
pokojowych dążeń radzieckich, jako krok doniosły dla
pokoju światowego.

"

Wita , Delegató

uchwała

Rady Państwa, która przewiduje przeprowadzenia wyborów do rad narodowych woje
wódzkich. powiatowych, miejskich, dzielnicowych. osiedli
i gromadzkich. Rady te, wybrane przez ludność miast
i wsi umocnią jeszcze bardziej więź władzy państwowej
z ludem pracującym, przyciągając coraz
szersze rzesze
ludzi pracy do udziału w rzą
dzeniu ludowym państwem.

RadomiU

ą

.
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W Poniatowej rurociąg s dni wcz_eśniej
W Starachowicach piony wyżej
W Kielcach plan III kw . 27 września

.Gzyn dla Konferencji

za III kw. na 10 dni przed ter_
minem tj. do 15.X. br. co da
oszczędnOŚci 1.488,80 M.
God.p.ie uczciła Konferencję
Partyjno • Ekonomiczną załoga
KOR Kielce. Postanowiła ona
na zebraniu 13.IX. br. skrócić
wykonanie planu za III kw. do
27.IX. br.
Dziś już możemy z przyjem.
nością zakomunikować, że zobo.
zanie zostało wykonane.

Coraz liczniej wpływają do przy instalacjach kotłowni i u.
Komisji Organizacyjnej Konfe. rządQ:enia zdalczynnego postano
rencji Ekonomiczno • Partyjnej wił uczcić Konferencję Partyjno
naszego Zjednoczenia zobowią· Ekonomiczną oddając rurociąg
zaw monterów, ślusarzy, bry. CO zdalaczynny do dnia 10.X.
gadzistów i całych załóg. Zapoz 1954 r., a nie jak zaplanowano
namy czytelników z b eści"l zdb<> 15.X. br.
Postanowił on również przy.
wiązań, które- wpłynęły ostat.
spieszyć próbę główną kotła C
nio:
O, i przeprowadzić pierwszy roz
Zespół stetana Turka '{)racują
pał już w dniu I.X. br. P9Z a
cy na budowie ..Poniatowa" tym, dokona drobnych uzupeł.
nień instalacyjnych w blokach
mieszkalnych tak, aby do 15.X.
br. wszelkie roboty związane z
ogrzewaniem kolonii mieszkanIo
wej były całkowicie zakończone
i oddane.
Brygada Ciepielewskiego sta
l.X.1949
Proklamowanie
nisława pracująca na budowie
Chińsk:ej Republiki Ludowej.
,,~'zkoła" w Starachowicach Kiedy stanie centralna kotłow
2.X.1952 - Kongres Obrońców uczci
Konferencję PartyjnoPokoju Krajów Azji i strefy Pa Ekonomiczną ukońćz. do 31.IX. nia - pod takim tytułem zamie
cyfiku.
.
br. urządzeń CO na parterze i szcza z dnia l.X. br.
3.X.1945 - Utworzenie ŚWliato w suterynaćh, oraz wyciągnie
, wej Federacji Związków Zawo piony na I1.piętro. W ten spo.
dowych.
sób zostanie skrócony czas wy.
3.X.1952 - Ukazała się praca konania o 3 dni.
Stalina "Ekonomiczne problemy
Zobowiązały
się
pracować
socjalizmu w ZSRR".
..metodą Szlenka" brygady tow. Bi edz leć
4.:hllI)69 - Zmarł Reml.Jrandt. tow. Gębury Mieczysława, Sło.
znako~ty malarz holęnderski my Franciszka, Krawczyka Ada
(ur. w 160'> r.).
ma, Wesołowskiego Edwarda i
Kolo LPZ przy Zjednoczeniu
5. - 14.X.1952 - XIX Zjazd Prymasa Józefa z Ostrowca.
nie przygotowało się do o:tolicz.
KPZR. Zjazd wytyczył drogę
Pracownicy Działu Finansowe nościowego obchodu "Tygodnia
przejścia społeczeństwa radzie-c
kiego od socjalizmu do komuniz go, Warsztatu Mechanicznego w LPZ". Nie widać haseł, plaka.
mu. Ustalił WYtYczne drugiej po Radomiu przy ul. Kanałowej Nr tów. nie wygłasza pogadanek.
wojennej pięciolatki. Uchwalił 4 ucz::zą Konferencję Partyjno- "Dzień Wojska Polskiego" minowy Statut Komunistycznej Ekonomiczną oddaniem bilansu nął również bez echa.
Partii Związku Radzie-ckiego.
Wywiad Stalina
6.X.195I udzielony
korespondentowi U C h,;;;s k ich p r s.,jGció/ .••
"Prawda" w sprawie broni ato
roowej.
.
7.X.1949 Powstanie NIe.
mie-ckiej Republiki Demo:U'atycz
nej.
przykład
8.X.1910 - Zmarła Maria Ko.
nopnicka wielka poetka polska
rzem. Miałem wtedy
13 lat.
SU CZANG . Yl,J
(ur. 1842 r.).
Murarz, przodownik pracy W dawnym ustroju pracowałem
9.X.1794 - Bitwa pod Macie.
trzynaście i czternaście godzin
joWlicami.
Upadek Powstania
opowiada:
dziennie. Wymyślano mi i nie
Kościuszkowskiego.
DRODZY BRACIA POLSCY! szczędzono mi uderzeń. Moje
12.X.I943 - Bitwa pod Leni.
Obchodzimy piątą rocznicę
no, pierwsza bitwa Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej, zarobki nie wystarczały nawet
W Ójska Polslciego na drodze do mojej ukochanej oj::zyzny. Mo- na naj skromniejsze utrzymanie.
wyzwolenia ojczyzny u boku Ar żecie sobie wyobrazić z jaką ra- Nie mogrem sobie pozwolić na
kupno ubrania, chodziłem więc
mii Radzieckiej.
dością witam ten dzień. Wspo12.X.
- Dzień Wojska Pol minam przeszłość, myślę o te- w łachmana :::h. Często byłem
bezrobotny. Aby się jakoś utrzy
skiego.
raźnieszości i przyszłości mego
mać przy życiu sprzedawałem
kraju i mojej wł'asnej. Wspomiw mieście na opał zbierane na
nam również moich przyjaciół
z bratnich krajów, przede wszy wsi drzewo i chrust.
Z chwilą gdy władza przeszła
stkim z Polski.
Na zaproszenie
Centralnej w ręce ludu chińskiego, wszyRady Związków Zawodowych stko zmieniło się zupełnie. TePolski byłem w 1952 r. w War- raz mam prawo zabierania gło
szawie i brałem udzial' w uro- su w każdej sprawie dotyczącej
czystościa:::h l-majowych. W cza naszego życia i pracy. Jak każdy
sie pobytu w Waszym kraju za- z moi::h pracujących kolegów,
przyjaźniłem
się z
wieloma jestem otaczany powszechnym
P61akami. Toteż
jestem nie- szacunkiem, co z koleI daje mi
zmiernie szczęśliwy, że mogę większą wiarę we własne siły.
przez
Chińską
dziś, w dniu naszego święta na- Wychowany
rodowego. podzielić się z Wami Partię Komunistyczną pogłę
biłem moją świadomość klasonaszą radością.
Minęło osiemnaście
lat od wą i pracuję z coraz większym
chwili, kiedy zostałem mura· zapałem.

9 września br. o godzinie 10
rozpoczyna się w świetlicy
Zjednoczenia Instalacji Sani.
tarnych w Radomiu pierwsza
Konferencja Partyjno - Ekono
miczna. Weźmie w niej udział
150 delegatów i zaproszonych
gośCi z bratnich placówek bu.
dowalnych, władz partyjnych
Centralnego Zarządu itp.
Porządek obrad przewidu.:
je: zagajenie" referat, który
wygłoSi
Dyrektor Naczelny
ZIS Władysław Włodarczyk,
dyskUSję i część artystyczną.
W tej części wystąpi zespół

świetlicowy

Zjednoczenia.
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,,:Ź.,c:ie e,,,f,elskie u
artykuł omawiający

niedotrzy
manie terminu oddania kotłow·
ni w Uniwersytecie MCU w Lu.
blinie przez nasze Zjednoczenie.
W dalszym ciągu artykułu autOr
pisze o niewłaściwym zainstalowaniu poideł dla zwierząt na
Wydziale Weterynaryjno. Za.
kaźnym.

Zagadnienia poruszane w tym
artykule muszą być jak najprę
dzej
przeanalizowane
przez
Dział Wykonawstwa ZIS i Za.
rząd Lubelski.

OdpQwiadając na apel Partii;
zacząłem zaznajamić się z przodującymi metodami pra::y, st6s0
wanymi w Związku Radzie-ckim,
Zastosowałem potokowy system

układania cegieł. Nie przestawa
łem nadal uczyć si~ na dOŚWiad
czeniach radzieckich. Pozwoliło

mi to na trzykrotne zwiększenie
wydajności mojej pracy i za to
właśnie nadano mi tytuł przodownika pracy. Będą:: człon
kiem związku zawodowego starałem się jak najwydajniej pracować. Na VIIOgólnochińskim
Kongresie Związków Zawodowych
zostałem wybrany
na
członka Komitetu Wykonawczego Ogólnochińskiej Federacji'
Związków Zawodowych.
Drodzy przyjaciele! Pięć lat
mija od chwili powstania Chiń
skiej Republiki Ludowej. Dzięki
mądremu kierowni::twu Chiń
skiej Partii Komunistycznej
i przewodniczącego Mao Tsetunga, dzięki wielkiej i ~zin
teresownej pomocy Związku Ra
dzie:::kiego i krajów demokracji
ludowej, w tym również Polski
Ludowej oraz dzięki wspólnym
wysiłkom chińskiej
klasy r0botniczej i całego ludu chińskie
go - przystąpiliśmy w 1953 t.,
po przeprowadzeniu reform spo

Konkretnymi llJynikami ID s.ocjalistgcznYID współzawodnictwie
witamy Konferencję Partyjno-Ekonomiczną
http://sbc.wbp.kielce.pl
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KONFERENCJĄ:
• Solarski
5 tys. km
•
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Or,on: Pod/lawowe;' Orf/on.IJarly/np/ PZPR·Radlókladow!jcń -b!jrekqliUlP •
ljldnollMia ]nflaJacji Jantloml/cń B./tf Radom.
Bł:. YSKA WICA

- numer specjal ny n a

Dzis w Radomiu, na pierw
szej K.onferencji Partyjno-Ekonomicznej Zjednoczenia In
stalacji S anitarnych zbiorą
się najleps~ i najbardziej 7,a służeni ludzie naszego Zjed
noczenia, by przedyskutować
referat i wyciągnąć wnioski
do
dalszej
pracy.
Staną
się one
bodźcem
do
brobytu szerokich mas pracowników technicznych i administracyjnych monterów i
robotników, do realizacji ha·
seł i zadań stawianych przez
Partię, do przyspieszenia dobrobybtu szerokich mas pracujących i przedterminowego
wykonania zadań planu 6cio letniego.
K.onferencja nasza jest wy
darzeniem ogromnej wagi,
wydarzeniem zarówno dla
naszej Organizacji Partyjnej, jak również dla szerokich
mas
bezpartyjnych,
wszystkich
pracowników
Zjednoczenia.

dz i eń

OWOCNYCH OBRAD
TOWARZYSZE DELEGACI
ry nałożyli na nich pracowni
cy naszego Zjednoczenia.
A mamy jeszcze poważne
braki i niedociągnięcia w na
szej pracy, wiele jest jeszcze
braków w pracy samego
Zjednoczenia i na podległych
nam budowach, będziemy
więc o tym mówili, będziemy
stawiali wnioski, jak uniknąć
tych niedociągnięć w najbliż
szej przyszłości, bowiem zadania nasze rosną nieustannie, a realizacja ich wymaga
lepszych metod pracy i wyż
szego poziomu kierownictwa.
akłada to na naszych
członków pa rU i obowiązek
dalszego nieustannego podnoszenia poziomu ideologicznego, dalszego dokształcania
i doszkalania partyjnych i
bezpartyjnych.
Musimy iść nieugięcie naprzód
drogą
nakreśloną
przez II Zjazd. Możliwośr.i
ku temu mamy, ale by je
przekształcić w rzeczywistość musimy bardziej gospodarskim wzrokiem rozejrzeć

Uwaga wszystkich pracow
ników musi być skierowana
na salę obrad K.onferencji.
Musimy sobie wszyscy zdać
sprawę z tego, jakie ogromne
zmiany zaszły w minionym
X-leciu w naszym społeczeń
~twie i jakie jeszcze ogromne się wokół na~zych ~tanowisk
~toją przed nami perspekty- roboczych, kontrolować wywy rozwoju.
konanie zarządzeń, jakość
Wytyczeni~ dal~zf'j dro~i. wykonanej pracy, realizację
kierunku do pełnego rozkwi- zobowiązań, tosować nowe
tu i osiągnięć w pracy na- metody pracy. Zbyt mało bo
~zycłi ludzi, oto zadania dzi- wiem poświęcamy wagi tym
~iej~zej Konferencj i, oto wiei zagadnieniom, nie wy tarcza
ki obowiązek delegatów, któ samo wskazanie istnienia złe

Niech

żyje

Konfer encji

go stanu rzeczy i wskazania
kierunku do naprawy, musi-I
my osobi 'cie kontrolować wy
konanie powierzonych nam
zadań i dopilnować, aby były
doprowadzone do końca.
Właśnie wskutek
braku
kontroli, niedostatecznie jeszcze prowadzona jest sprawa tak ogromnej wagi, jak
walka o obniżkę kosztów
własnych.
ie potrafili' my
jeszcze zmobilizować pracow
ników do świadomej i bezwzględnej walki z marnotrawstwem w naj przeróżniej
szej jego postaci.
Pierwsza K.onferencj a Par
tyjno - Ekonomiczna w nazym Zjednoczeniu da nam
praktyczne wskazania, jak
łamać przeszkody w dalszej
naszej codziennej pracy, uzbroi nas w kuteczny oręż do
tej walki, w ogniu której pos
tępuje naprzód nasze socjalis
tyczne budownictwo.
K.onferencja uzbroi nas do
dalszej i jeszcze bardziej uporczywej walki o zbudowanie socjalizmu. Wpłynie na
mOCnIejsze ożywienie ży
cia - wewnątrzzakładowego.
Dlatego też \\' dniu Konferen
cji w zyscy jeste'my mYśla
tni na sali obrad i pilnie śle
dzimy ich przebieg.
Wszystkim zebranym dei e
gatom i go' ciom życzymy owocnych obrad.

•

Plan ZIS
w 107 proc.
745 tys. zł
nie mało
Przoduje
Ostrowiec
Chmielewski
wykonał

co

przyrzekł

Przodujący kierowca Zjednoczenia tow. Henryk Solarski na
samochodzie M- ki "Star 20"
Nr Rej. A - 10555 w ostatnich
godzina::h przed Konferen cją
podjął następujące

zobowiąza

nie przekroczyć normę przebiegu o 5.000 km do remontu śred
niego, oraz przekroczyć normę
przebiegu ogumienia o 3.000 km .

-o-Plan Zjednoczenia we wrześ
niu br. wykonany w 107 proc.
Czyn konferencyjny
i pełn a
mobilizacja załóg uzbroiły naszych ludzi do podniesienia wydajności pracy. Wynik ten osiąg
nięto przy 98,9 pro::. zatrudnienia.
Złożyło się to na wykonanie pla
nów przez poszczególne odcink i
Robót. Tak więc KOR Radom
Kielce 100 proc. KOR Ostrowiec
112,7 proc., Zarząd Lubelski
108,4 proc. Dzielne nasze załogi
jeszcze raz pokazały, na .::0 je
stać. Planowany przerób na jednego robotnika we wrześn i u
6716 zł, faktycznie 7324 zł.
-O-

!Na 745 tysięcy złotych zlikwidowano protokóły
zastępcze,
i podjęto zobowiązanie likwidacji reszty do końca październi
ka br.

-oCzyn konferencyjny
załóg
Zjednoczenia .Yi. postaci zobowią
zań już zrealizowany::h
przyniósł 4.999 rob.-godz. Przodują
załogi KOR Ostrowie:: 2954 rob.
godz., KOR Kielce 2.06 rob.
godz. Produkcja Pomocnicza
277 rob.-godz., KOR Radom 616
rob.-godz. Zarząd w Lublinie
3.278 rob.-godz.
-0Brygadzista blacharski z Zarządu Lubelskiego tow. Chmielewski zrealizował swoje zobowiązanie wraz z brygadą i wykonał 50 kapsli do
syfonów
umywakowych, oraz 7 żaluzji
wymiennych. Zaoszczędził H m.
kwadratowych bla::hy.

pie rwsza Konferencja Partyjno- Ekonomiczna
http://sbc.wbp.kielce.pl

Cześć przod ującym
Z Ostrowca uchiał w Konferen
cji wezmą tow. tow .. "'~achiv Ja
nicki Kier. Odcinka Robót, Ta.
deusz Obara Przewodniczący Ra
dy Odd ziałowej, Tatiana Szpo.
towska samodzielny referent Za
trudnienia, Józef Klimas mon.

ludziom Zjednoczenia

WYBRANI
spośród nas

I Ci

także

Najlepsi pracownicy, budowniczowie pięknych osied, li mieszkaniowych Kuźnia w Ost,rowcu, Majówka w Sta
rachowicach i Milicy w Skarżysku swym czynem,
zwiększoną wydajnością pracy i produkcją najwyższej
jakości przygotowują się do Konferencji Partyjno-Ekokonomicznej. Na zebraniach poprzedzających Konferencję robotnicy wybierają delegatów.

BOLESŁA W

SARNE.C KI

ter, Bolesław Sarnecki sto tech.
nik Budowy, Jan Gocel Z.ca do
Spraw Administr. Kier. OR i Ed
ward Adamczyk monter bryga.
dzista.
Z budowy Osiedla Majówska
w Starachowicach przyjadą na
Konferencję towarzysze: Jan Sa
dra~, Zygmunt Tajborski, Stanis
ław Łysogórski i Henryk Kraw.
czyk.
Z budowy na .M ilicy delegatami na naszą pierwszą Konferen
cję będą: Edmund Małkowski
Kier. Budowy, Jan Paja Technik
Budowy, Bogusław Rękawik ma
gazynier, monter Wacław Der,
monter Józef Zuchmański.
Oto sylwetki najlepszych z
nich: Tadeusz Obara to przodu
jący monter Budowy Osiedl a
Kuźnia w Ostrowcu. Wykonuje
wszystkie swoje roboty w naj.
wyższej jakości. Podejmuje systematycznie zobowiązania wpro
wadzając nowe metody, jak: me
toda E'aja, Janiaka i Morawskie
go. Tadeusz Obara znajduje
przy tym czas na pracę związ
kową, pełniąc funkcjt; przewodniczącego
Rady Oddziałowej
KOR Ostrowiec. Na Konferencję,.przyjeżdża podzielić się doś

wiadczeniami, uzyskanymi w
walce o obniżenie kosztów włas
nych, co nam udaje się skutecznie dzię~i stosowaniu postępo
wych metod budownictwa,

Bolesław Sa.rnecki to nie tylJan Paja techni't budowy ze
ko przodujący st. technik budo- Skarżyska w okresie przygotowy. ale przede wszystkim przo- wawczym do uroczystości X-ledujący w naszym Z.iednoczeniu
cia PKWN w Lublinie zasłużył
racjonaUzator. W c iągu trzech się pracą przy odbudowie Zamkwartałów złożył on 10 wniosku, za co otrzymał krzyż zasłu
ków raCjonalizatorskich, z któ- gi. Młody ten technik wykazał
rych część już została zastoso- się :zdoLnościami, jako dolbry kie
wana na budowach.
rownik budowy, pierwszorzędny
Adamczyk Edward w I kw. organizator pracy i propagator
współzawodnictwa w wyższych socjalistycznego współzawodnic
formach o tytuł najlepszego twa.
montera instalacji sanitarnych
Tow. Paja mlody ZMP-owiec
zdobył 8 miejsce w kraju uzysjest także racjanalizatorem pro~ując dyplom uznania podpisadukcji.
ny przez M inistra Budownictwa
A oto kilka sylwetek delegaMiast i Osiedli i Prezesa Zarzą  tów na Konferencję z Zarządu
du Głównego Związku Zawodo "Lubelskiego: Misdal Stefan,
wego Pracowników Budownic- brygadzista, czołowy racjonalitwa i Materiałów Budowlanych. zator. W pracy swej stosuje wie
te nowych metod i wprowadza
pomysły racjonalizatorskie, kilkakrotnie nagradzany za udział
we współzawodnictwie pracy.
K ierownik budowy w Kraśni
ku Kopuła Aleksander cieszy się
au torytem u za11Qgi i kierownictwa, cechuje go głębokie oddanie swoim obowiązkiem. Za swo
ją pracę awansowany był ze sta
nowiska majstra budC'wy na
stąnowisko kierownika.
Brygadzista Smarzyński Roman, jego brygada wykonuje po
wierzone prace bezusterkowo i
przed termLrlem. Za osiągni ęcia
w swej pracy został :łwansowa
ny na stanowisko majstra budowy w Kraśniku.
Stefan Turek kierownik :zespo
lu montażowego w Poniatowej,
TADEUSZ OBARA
stary fachowiec, dobrze rozumie
jący zagadnienie współzawodnic
Stanisław Łysogórski z Budotwa
i stosowania nowych metod
wy Osiedla Majówka w Stara.
chowicach jest przodującym pracy.
brygadzistą w OR Ostrowiec. Je
K ierownik budowy w Niemgo brygada stale przekracza wy cach Stanisław MisztaJ, to dobry
sokie normy wykonując instala. organizator współzawodnictwa
cję san itarną bez usterek. Stosu odznaczony Brązowym Krzyżem
je on również postępowe meto- Zasługi za prace prowadzone w
dy pracy.
ramach robót X-lecia.

WiesŁaw

Makowski przodujący
brygadzista z KOR Ostrowiec
wmz z 11 osobowo, brygado, w
skład której wchodzą prz·odownicy pracy delegaci na dzisiejszo, konferencję
tow.
tow.
Obara, Klimas, zobowiązał się
wykończyć calloowicie i bezuster
kowo blok Nr 5 a na osiedlu
"Kuźnica" w Ostrowcu do dnia
31 października br. Zao szczędzi
w ten sposób 246 rob-.godz.

Władysław

Flont wraz brygado,
Produkcji Pomocniczej. Ten
przodujący w skali ogólno-polskiej ślusarz instalator sanitarny, jest delegat em na dzisiejszo,
z

Konferencję·

...................
...................
.. .....................
··.....................
,

Walcz
o rytmiczność

produkcji
................. .... ...
··....................
...................

I

••••••••••••••

•••••••

,

delegatom na Konferencję ustalającą nowe,
skuteczniejsze środki budownictwa socjalistycznego
KW

http://sbc.wbp.kielce.pl
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.
O czym
W II kwartale Solarski i "Star niepokonani wiedzieć powinieneś
lipcu i sierpniu Stępień sj~ga po laury Wsprawie zasiłków
U

WSPOŁZAWODNICTWO
Baza- Transportu ZIS - Radom prowadzi punktację "o ty
t ul najlepszego kierowcy w poszczególnych kwartałach i mi~_
siącach. W punktacji bierze się
pod uwagę gotowość techniczną
pojazdu, ilość przewiezionych
ton, oraz ilość wykonanych
t/km, tj. takie momenty, które
od~ają zasadrUczą rolę przy
wykonywaniu planów przewo.
zowych, a co zatym idzie planóW produkcyjnych ZIS - Ra
dom. Od terminowego bowiem
dostarczenia materiałów instala_
cyjnych na budowę uzależnione
iest wykonanie planu.

którzy zajęli pierwsze trzy miejs
ca otrzymali nagrody pieniężne.

TRWA ...
Na uwagę zasługuje także
praca monterów na Stacji Obsłu
gi, którzy stanowią zaplecze tech
niczne dla pOjazdów mechanicz
nych. Z pośród pracowników
Stacji Obsługi należy wyróżnić
Jana Ciemi ęgę, który po odda_
niu samochodu do kapitalnego
remontu został przeniesiony do
prac na Stacji Obsługi, jako
monter - !brygadzista.
Z powierzonej pracy WYwiązu
je się sumiennie, wykonywane
przez niego remonty samocho_
dów są wysokiej jakości.
Pozostali kierowcy ot'IlZ pra.
cownicy Stacji Obsługi, którzy
zajmują we współzawodn i ctwie
dalsze miejsca niech biorą przy
kład z wyróżniających się kole_
gów i w następnych okresach
starają s i ę we współzawodnic.
twie ich wyprzedzić.
M. GrochowaIski

W numerze 5 nas7.ej gazeą
pisaliśmy o nowym regulaminie
wypłat zasiłków specjalnych z
okazji urodzin i zgonu człon

ków rodziny pracownika. dziś
podajemy nową informację doty
Ta forma współzawodnictwa
czącą zasiłków chorobowych dla
zdopingowała pozostałych kie_
pracowników fizycznych w rarowców, którzy zajmowali dalzie jedno - lub dwudniowej
sze miejsca. Rezultaty tego są
choroby. Według dotychczas oho
widoczne już w pierwszych
wiązujących przepisów, istniała
dwóch miesiącach III. go kwar.
różnica między wypłatą za okres
talu br. tj. w lipcu i sierpniu.
choroPY pracownikowi l!mysło.
Pierwsze miejsc zajmuje kie.
wemu, a pracownikowi fizyczrowca Ob. Henryk Stępień na sa
nemu.
mochodzi.e marki .. Chewrolet"
Wiemy, że pracownicy umysnośność:
1,5 tony. Nr rej.
łowi otrzymywali pełne wynaA.1l197, drugie kierowca Ob.
grodzenie za okres .:nor oboW'Y,
Marian Myszka na samochodzie
nawet za jeden dzień nieobecmarki: Star 20 nośność: 3,5 toności. Natomiast pracownicy finy, Nr rej. A.1011l, a trzecie :de
z}Tczni otrzymywali zasiłek cho.
Pierwszą punktację "o tytuł rowca Ob. Adam Pryciak na sa.
robowy tylko w tym wypadku,
n ajlepszego kierowcy" Baza mochodzie marki GMC, noś.
gdy choroba trwała conajmniej
Transportu ZIS - Radom prze- ność : 3 tony Nr rej. B.l0009. Po
trzy dni.
prowadziła za II :.rwartał br. wyższe wyniki podawane są co
W wypadku krótszego trwania
miesiąc
na
tablicy
<:głoszeń
Pierwsze miejsce zajął kierow_
choroby (jeden - lub dwa . dni)
ca Ob. Solarski Henryk na sa- Stacji Obsługi.
pracowni;( fizyczny n ie otrzymy
mochodzie Star 20 Nr rej.
wał ani zasiłku chorobowego,
A_10555, który sumienną pracą
ani wynagrodzenia z zakładu
.",. zupełności na nie zasłużył.
pracy.
Drugie miejsce zajął kierowca 3 proco",H;CIf %35 c:" C:4 m;IIs:d"ać
Tę różnicę zniósł dekret %
Ob. Ciemięga Jan na samocho
dnia 6.V. br., ogłoszony w Dz.
dzie Star 20 Nr rej. A-11540. a
Ustaw Nr 22 poz. 78.
trzecie kierowca Ob. stępień
Henryk na samochodzie Chewro
W myśl tego dekretu pracowł Nr rej. A_11l97.
nicy I.zyezni ołl'zymuJą zasiłek
Uchwała Prezydium Rządu Nr .ci polega na: a) przydzielaniu także w razie jedno lub dwuNa uwagę zasługuje zajęcie
8.V. br. stworzyła terenów budowlanych, b) włą dniowej choroby.
IiruJiego miejs~a przez kierow- 1 269 . ~
Ob. Jana Ciemięgę, który jeź mozliwosci uzyskania rrueszkań czaniu Spółdzielni do planu in~. Smrokowl"
• Jl8' samochodzie wypracowa drogą spółdzielczego budownic_ westycyjnego, przez co spół.
twa.
_
dzie1cy
mogą
uzySkać
pomoc
fi_
~ przewldzianym już do ka
talnego remontu. Kierowcy,
Wydatana pomoc Państwa w nansową tj. !tredyty średrUo lub
rozwoju tej gałęzi spółdzielczoś długoterminowe, płatne w ra.
- - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _.;....._ _:..._ _.:....,.:.. tach w ciągu 10.ciu lub l5·tu
lat do wysokośCi 70% kosztów
łeczny.::h i politycznych oraz po
cy. Plan teń poddaje się ocenie budowy.
domy budowa
pomyślnym zakończeniu w 1952
wszystkich robotników, po czym neTesąspółdzielcze
najczęściej z materiałów
r . okresu odbudowy naszej go- ustala się sz::zegółowy harmono zastępczych, jak: płyty spilśnio
3podarki, do realizacji naszego gram mate~ałów każdy robot- ne, trocino - betony, piano Pierwszego 5-letniego planu go- nik staje na wyznaczonym miej- betony, cegła żużlowa. Oczywiś
spodarczego. W ciągu pierwsze- scu i rozpoczyna pracę zgodnie cle stosowanie tych materiałów
go roku planu zdołaliśmy już z planem. Dzięki temu budowa, wpływa na potanienie kosztów
10 października o godzinie
uruchomić wiele nowych fabryk
która wymagała dawniej sześciu budowy.
i kopalń wyposażonych w no- miesięcy pracy, ukończona zoW Warszawie więc rozpoczęło 6.36 pociągiem osobowym wyjeWoczesne urządzenia, jak rów- staje obecnie w ciągu dwóch już budowę 11 Spółdzielni bu. dzie z Radomia do Warszawy
nież przebudować wiele starycn
lub trzech ątiesięcy.
dowlano • mieszkaniowych, któ_ wycieczka organizowana przez
re wykończą swe domki w Radę Zakładową ł Klub TechIli
;!! akładów. Dzięki temu możemy
Albo weZmy. dla przykładu przyszłym
roku. 10 dalszych ki i Racjonalizacji dla przoduj,
j uż produkować dużo takich tojakiś
zakład
przemysłOWY
Spółdzielni
otrzyma w najbliż_ cych pracownlitów i racjonallza
warów, które dawniej musieliś W fabryce maszyn w Anszan,
torów. Uczestnicy zwiedzą War
my importować. Pierwszy rok młody tokarz Wang Czun-lun, szych miesiącach uzbrojone pla szawę samochodami. użyczony.
uwiel1ezony został sukcesem; pragnąc przyczynić się do wyko ce budowy i rozpocznie budowę mi przez bratnie przedsiębiors
walczymy o dalsze sukcesy w nania nasze"o pierwszego planu w przyszłym roku. W całym two ZIS - 2 Warszawa. Objaś.
kraju istnieje już 31 ~'pÓłdz.iel.
-drugim roku planu.
nień w czasie zwiedzania udzie
5-letniego, zrealizował swój ra- ni mieszkaniowych.
cjonalizatorski pomysł, dzięki
Weźmy dla przykładu budowNajmniejsza iloŚĆ członków lać będą fachowi przewodnicy,
Zwiedzanie zakończy się na
' dwo mieszkaniowe. przy sto- któremu wydajność jego pracy założycieli Spółdzielni określona
sowaniu dawnych metod pracy wielokrotnie wzrosła. Wykonał jest na 10 osób. Ten zespół mo_ Stałej Wystawie Budownictwa
budowa' trzypiętrowego domu, on w ciągu jednego roku zada- że nawiązać kontakt z Miejską przy ul. Wawelskiej 2.
Popołudniu, o godzinie 1S.ej
dlugoś::i 32 i szerokości 10 met nie obliczone na cztery lata i 17 Radą Narodową, która daje owezmą
udział
w
pinię i informuje, czy i jaki uczestnicy
rów, trwała sześć, a w najlep- drU.
grunt może zapewnić Spółdziel. przedstawieniu "Zołn.ierz Króloszym wypadku pięć miesięcy·
Drodzy przyjaciele! Ponieważ
wej Madagaskaru" w Teatrze
ni pod budowę.
Dzisiaj jest inaczej. W myśl podezas mego pobytu w Po~
Te o~{Qliczności powinny za· "Syrena".
sce nauczyłem się bardzo duzo chęcić pracowników ZIS do pod
Powrót przewidziany jest POł1lstrulo::cji partii i przewodniczą
~o Mao T8e-tunga uezy1.lśmy od Waszego narodu, pragnę też jęcia kroków umożliwiających ciągiem osooowym o goWWlie
w dalszym ciągu uczyć się od założenie spółdzielni. W ten spo 22.14.
lię na doświadczeniach Związku
Radzieckiego i krajów demokra Was. Będziemy zawsze wspól- sób bowiem najłatwiej osiągalne
ctji ludowej i zreformowaliśmy nie walczyli o lepsz, przyszłość. jest... własne mieszkanie we
Przysyłam Wam naj gorętsze własnym domku otoczonym o-nasze metody llracy. Na przyd system potokowy f stosowa- podrowienia i życzę wielu suk- gródkiem. A że wielu wśród nas
ny jest teraz na wszystki::h bu- cesów vi dziele budownictwa amatorów "takich przyjemnoś
ci..... czas przysUtPić do założe.
iiowach. Przed rozpoczęciem bu socjalistycznegO.
nia spółdzielni. ~. Smrokowska
~wy spon:~any jest plan pra

Czas

założyć spółdzielnię mieszkaniową

w;ua

Naj lepSi

pojadą

Gorsi
zechcą stać się
przod u jącymi

Zbieraj złom!

lepi i

•

zędniej -- O iżamy
http://sbc.wbp.kielce.pl
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Kto p;erwsz.,1 Witlaottlo--tltI;'epssa,

wyścig

kolarski

trening i

sprzęt

Fituch i Lechowski wygrali
Naszym kolarzom

%A%ilROŚĆ

%tCA R%EC%•••
"Naśladow-

nictwo prawnie
zastrzeżone wyłączność mają tylko pracow
nicy Dyrekcji".
Taki tytuł powinien posiadać
ostatni Tiasz artykuł

de~y'k,!-

_ ~wany "ff..'yrozn~o
nym pracowm- I
kom" Zjednoczenia w numerze . 7 I
"Głosu". Proszę sobie wyob,a~/ć,
że nasi "wyróżnieni" mają n~sla- I
dO!IJc6w w Zarządzie LubelskIm. 1
to nawet trzech; są ' nimi kol. kol.
Wacław Brodziak, Stefan Mamo~
j Danuta Araucz. PrzeczfJtal! om
• naszej ~azecie, że ntekto;~ch
.,wyróżniono", no i posta'!,owll,. ~a
służyć na taki "zaszczyt. Spozniają się systematycznie do pracy.
Nie pomyśleli tylko, że "naSI" m.o-

W sobotę 2 bm. Koło tereno_
we Budowlani urządziło turystyczny wyścig kolarski dla pra_
cowników przedsiębiorstw budo
wlanych z 'Radomia. Na starcie
stanęli tylko pracownicy ZIS.u.
Wyścig rozegrany wstał na tra_
sie Radom - Jedlnia - Radom
długości 25 km.
Start nastąpił o godzinie 15.
Po starcie notujemy pierwszą
sensację. Samochód wiozący pi.
lota wyścigu "nawalił' i zam:ast
prowadzić wyścig został daleko
w tyle za wozem sanitarnym, w
którym z lekami "na wszelki
wypadek" jechała kol. Grosicka.
Kierowca wozu pilotowego :wl.
Białas pO kilku próbach uloko_
wania na stałe kabla do delka,
który
stale
wyskakiwał,
unieruchomiająoo wóz (z taką go
towością taboru daleko nie za_
jedZiemy) wreszcie kabel "uloko
wał" i wóz puścił się w pogoń
za kolarzami. Doganiamy ich na
czwartym kilometrze. Czołówkę
prowadzi dwóch kolegów. FItuch iLechowski obaj pracowni.
cy Produkcji Pomocniczej. Na
s :.ódmym kilometrze Fituch, (ja.
dący na wyścigowym
rowerze)
odrywa się .od Lachows:tiego i
szyjbko zdobywa 100 metrów
przewagi. Od tej . chwili Fituch

Ponieważ
przewidywał

regulamin wyścigu
,punktowanie w ka
tegorii rowerów wyścigowych i
turystycznych, dlatego też w ka
tegorii rowerów wy~cigowych
p :erwsze miejsce prZyimano Fi.
tuchowi a w kategorh turystycz
ne; Lechowskiemu. Zwycięzcy
otrzymali dyplomy pamiątko
we. Jeśli chodzi o tabor, na któ.
rym nasi "kolarze" jechali, to

I

Ważne więc

przy po rnin~my
Rada Zakładowa, Podstawowa
Organizacja Partyjna. Dyrekcja i
ZMP. Zjednoczenia zwracają się
z apelem do wszystkich Kierowników komórek organizacyjnych, by wraz z podległym im
personelem poparL akcię czytel
nictwa poprzez zapisywanie się
i korzystanie z Biblioteki Rady
Zuładowej, która czynna jest
w każdą środę od godziny l5-ej
l soboty od godziny l3_ej. 2!a
wypożyczenie książek nie pobie
ra a;ę żadnej zapiały.

będzie pędził już niezagrożenie

.~

Szachiści KS Budowlani roze
grali 3.X.1954 r. paraz pierwszy
mecz o mistrzostwo klasy C wo
jewództwa kieleckiego.

Przeciwnikiem młodej druży
ny były silne rezerwy Startu
Radom, które trenuje mistrz wo
jew6dztwa kieleckiego Przygo_
da.
Drużyna Budowlanych była
równorzędnym
przeclwniklem.
jedynie małe obycie meczowe
spowodowało

poważną

porażkę
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Walkę

o

obniżkę

tych kolarzy, którzy startowall
na "anty:tach". Małą ilość star.
tujących trzeba przypisać · 2lim.
nej pogodzie, która odstraszyła
mniej "odpornych" zawodnikóW'.
Serzy

Kłosłński

Następnym razem będzie lepiej
Trudno ... przegraliśmy

do mety. Na dziewiątym kilome w stosunku 3,5 i 6,5. Najciekaw
trze sytuacja wygląda następu szą partię turnieju rozegrały kojąco. Pierwszy - Fituch, 300 me biety, młoda Smykowska z KS
trów za nim Lechowski, 200 me Start i Czerw . ńska Teresa z KS
trów za Lechowskim Balmas Budowlani. Szale zwycięstwa
oraz "kosztowiec Zjednoczenia" przechylają się to na jedną, to
Grajnert.
na drugą stronę. Gdy zawodnicz
Półmetek w J edlni przed ka "Budowlanych" zdobywa het
sędzią kontrolnym Prackim mana wydaje się, że Z\vyc : ęstwo
czołówka minęła w takiej samej
jej jest pewne, lecz wkrótce je
kolejności, z tym że Fituch miał
den błędny ciąg hetmanem poz500 m przewagi. Jako ostatni na bawia ją hetmana i tu cenne·
półmetku zameldował się Adam
go zwycięstwa.
czyk z Produkcji Pomocniczej
Pamiętajmy, by w szeregach
Drugi, zdawałoby się murowa
W drodze , powrotnej wycofuje ny punkt dla barw "Budowla_
cżłonków Biblioteki nie zabrak.
się
dwóch
kolarzy,
Balmus
i
A.
ło ani jędnego pracownika, bo_
nych" zdobędzie inż. Chagowski
wiem od poparcia tej akcji damczyk, którzy przygotowall Jerzy, lecz jeden z błędów pozprzez zq,Jogę zależy dalsze sub. "energię tylko na 12 km. Obaj bawia i jego zwycięstwa.
zajmują miejsca w "wozie sani.
sydiowanie B iblioteki.
Najlepiej w drużynie "Budo.
tarnym".
wlanych" zagrał Tymirski Pa.
Na trasie nie ma teraz żad weł zwyc' ężając bardzo dobre
nych niespodzianek. W dobrej go Jana Natorę. Bardzo dobrą
formie jadący F ituch prowadzi końcówkę rozegrał inż. Jerzy
wyścig z dużą przewagą. Bardzo
Echowicz zawodnik Startu.
ładn : e jedzie Lechowski na rowe
Zgoda może jednym ruchem za
rze turystycznym, którego dzieli . matować przeciwnik'! lec'1: inż.
2 km od następnego Grajnerta. Emchowicz - zawodnik Startu.
W 40 minut od startu, jako swymi atakami zmusza przeciw
pierwszy mija metę Fituch, któ- nika do obrony nie oddając mu
ry przejechał trasę ze średnią możliWOŚCi ataku i tym samym
szybkością 36 kmlgodz. Drugi
wygrywa partię.
,~S,..,,..- jest na mec~e Lechows~I, 8 mi
A oto wyniki:
DUt za zwyCtęzcą. TrzeCI meldu.
. Na pierwszym miejscu zawod
je się ambitnie jadący Grajnert
n icy "Budowlanych":
~ 13 minut za Lechowskim.

"

oprócz rowerów bardzo dobrych
widzieliśmy również takie, któ.
re nadają się na złom. Dlatego.
też należy podkreślić ambicjt:

Sstlch ••• mtlt•••

I

gą się czuć obrażeni i ~awołac...
.,naśladownictwo wzbrOnione".

potrzebny

kosztów

1) Mularczyk Roman - Kt:<!yŚ
0:1, 2) Emchowicz Je
rzy - Zgoda Wacław 1:0, 3) Ga
jewski ~'tefan - Witkowski Bro
nisław LO, 4) Sasin Witold Kołek Wincentny 0:1, 5) Tymir_
ski Paweł - Natora Jan 1:0,.. 6).
Jędrzejczuk Józef Natora Eu .
gen:usz 0:1, 7) Chagowski Jerzy - Arczewski Marian 0:1.
8) Banaszek Stanisław - Siek
Jan 0:1, 9) Pawliński Edward - .
Suczyna Witold 1/2:112, 10) Czer
wińska Teresa
SmykoWika
Urszula 0:1.
Władysław

J ak

strzelać,

to strzelać
celnie ...
Zrzeszenie

Sportow~

,,stal..

zorganizowałO

strzelanie o mis.
trzostwo Radomia. Trwało ono
od 26 września do 3 październi
ka br. W turnieju tym startowa
li nasi strzelcy i osiągnęli następuJące wyniki:
Strzelanie KBKS - lZ Da l . .
pnnktów.
1. Maciejewski Stanlsł. (ZIS)
- 87. 2. Dobrowolski Zbigniew
(ZIS) - 86. 3. Wyszyński Igna_
cy (ZBM) - 86. 4. Duźniak :B0lesław (ZIS) 82.
moż~wych

Strzelanie KBKS - Da 400
punktów.
1. Wyszyński Ignacy (ZBM)315. 2. Marciszewski ~'tanlsław
(ZIS) 287. 3. Dobrowolski
Zb' gniew (ZIS) - 273. 4. Przybylski Zdzisław (ZIS) 2135. Duźniak Bolesław (ZIS) 191.
możliwych

własnych

wygramy,
jeżeli weźmie w niej udział cała załoga Z. J. S. Radom
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