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Zle pracujc Komórka RozliczeiJ Radomskiego jeździli do Lublina
t(osztów Budowy przy Zarządzie celem właściwego
instruktażu
Ir;sta lacyjnym w Lublinie. Powo u~tawienia pracy tamtejszej kolana Uchwałą C.Z.RI. z dnia rr.Órki. W nrotokóle poillsnt::kcvj22 !l J954 br. winna kontynuować n)m z 13.X. br. czytamy "Komórswoją działalność realizując
po- ka nie rozpoczęła jeszcze analizy
stulaŁy walki o obniżkę
kosztów i rozliczeń budów, mimo przeorfl ,~jasnych.
Wnikliwa analiza j wadzonego instruktażu orzez ZIS
kontrola wydatków w podstawo- Radom v. rlniach 21 - 22 IX. br..
wym miejscu ich powstawania, ja g'dyż brak jest jej dany,..h hiCkim jest budowa oraz właściwe gowych, a przecie wszystkim nie
usŁawienie odpowiednio wykwama jesz('ze analitvki konta 151.
lifikowanych kierownikó.w budów,
Pracownicy Komórki w Luhlinic
nto jej czołowe zadanie.
zamiast analizować i roz liczać, co
Nie trzeba tu dodawać, jakie przy obecnym stanie ks ie gowo ści
znaczenie w naszei I!ospodarcc jf t niemoiliwe odtwarzają na no
finansowej posiada kwcstia usta - 'Iecenie Głównego K~iegowe go Za Icnia wlaściwych i ścisłych kosz- r,· ądu analitykę konta t51.
łów budowy danego obiektu.
'je
W dal. zym cilll!U ~e!!o proto...ta;emniczonemu zdawać by się kółu czytamy na~tępuj,!ce "twierEIlog-lo, że sprawa tu jesŁ zupelnic
dzenie pokontrolne "stan księ!!o
pro~ta, nie przysparzająca żad
wań w analityce konta t5t unie·
nvch trudności w rozliczeniu. Po-o
lTlożliwiaiacy Komórce w Zarza pro<;tlJ na pocl,Ławie kos7.torvsu
dzie rozliczeń rozpoczętych i zaprowarł7imv budowe, dajemy swój
ma.terial, 11{) i w końcowej fa7ie kOrlczonvch budów nasuwa popl zYl!otowuiemv rarhllp p l{. (' ..iż ważne wljtnliwości czy wymagasię jednak okazuje, księgowo bu- ne przez ClRI minimum rozlicz"
nia budów zo tanie w bieżącym
c]nw" ohciążona jest na sumę np
30000 tys. zl.a faktura kor.cowej roku wykonane" .
tej buciowy wvl{azuje nam oe-ólnie
Tak wyglądała . yluacj<l d W;J
wydatki... 15000 zl. Gdzie się pomiesiaC'e temu. O,tatnio. to i "~ t
ćr.iało 15.000 zl? Tu wlaśnie zaczyna się działalność Kom~rki 6 i 7.XII. br. odbyła się inspekcja
Rozliczeń . Tu kryje się bowIem powtórnie i lu 7l1 0 W, pozwolimy
źródlo naszych ~Łrat, • iągających sobie zacytować pewne fragm nt y
w skali rocznej wielu ty ięcy plOtokółu poinspekcyjnego. "KoP."lórka nj~ rozpoc zę ła je sz cz~ ana ·
złotych.
l!zy ko zlów zakoń czonyc h i roz·
Do prz~anałizowania bud~wy pcczętych budów. I ro z poc zą ć jej
i powstalych st ra t potrzebna. Jest
należycie
prowadzona
kSI ę go
wość budowy. Zc je ~ t potrzebna
to wiemy i rozumiemy. \Ie nic ro
zumiemv dlaczeO'o nie je~l prowadzona 'tak jak t~ ma Tiliejsce \\'
Zarządzi~ L:lblin . D.z iałaln.ość t ll m
lej KomorkI og:ramcza lę. ty l ~o l
do q me!!!) je j blnienia. Ant JPdn<1 t:urlo\\"a z tpg-o roku nie 1.0st "Iił przez tą Komórkę przeall alizowana.
Buduje się w Lublinie ba r.dzo
wicIe, o iedla robotnicze, mia tecz
ko uniwerstyteckie uX-Iecie" i wie
le innych obiektó\Y, ale g-dyby
z nas ktoś spytał oko. zta której
z budów. nikt nie um i ałb\' nam
()dpo~ 'iedzieć. Wynika z teg?, ze
I
budujemy nie wiedząc za Ile.

"jeszcze" nie może, pomimo przeprowadzonego wyczerpującego instruktażu pr7ez pr::cowników lIS
Radom. gdyż w dalszym ci ą gu
brak jest dany ch księgowych, a
w szczeg-ólnoś ' i nie jest jeszcze
zaprowadzona analityka ko z Łów
knnta 151" Dalszy ci ąg tego protokółu patrz . jak wy żej w poprzednim z dnia J3X br.
Jak więc widzimy, winę za slyl
pracy Komórki ponosi przede
Il:szystkiem Główny Księgowy
Zarządu Lubelskiego, który jest
bezpośrednim
zwierzchnikiem
pracowników Komórki Roz!iczeti.
Biorąc

pod uwagę zbliżający się
koniec roku stan ten, jest alarrrlU
jący. Tymbardziej, że mając na
uwadze wytyczne CZRI z dnia
22.Vl. 1954 r. obawiamy się, czy
jakakolwiek budowa na terenie
lorządu
Lubelskiego
zostanie
przed końc m lego roku rozliczona .
Dyrekcja ZjednoC'zenia winna
z dotychczasowej pracy Komórki
K ięgowości w Lublinie wycią 
gnąć odpowiednie wnioski, przeanalizować

dolychczasową

pracę

i zabezpieczyć się prlcJ "nie poc'7 iankami", które mag,! mic' miej
~ce w przyszłym roku .

I

I

iejednokrotnie praco ~' nicy Ko'mórki Rozliczeil ze Zj ('dno~7 eni ;]
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Cały postępowy

uroczyście

obchodzi
75 rocznice urodzin J ózefa
Stalina Genialneg-o myśli
ciela. ucznia i kontynuatora
dzieła wielkieg-o Lenina.

* • *
WARSZAWA: Jak komunikuja z całego kra.ju nowowybrane rady narodowe przy
stąpiły już do realizacji prog-ramów wyborczych Frontu
Narodowego. Jak wiadomo.
przewidują
one bogaty zakres zadali w każdej dziedzinie naszego życia. Rozbudowa osiedli, dróg. sieci sklepów oto
przyltładowo
przedsiewzięcla, k'óre rychło
doprowadzą do ogólnego podDleslenia
stopy
życiowej
pracujących. ułatwią im
uprzyjemnią, codzienne życie.
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MOSKWA: w wielkiej sali
na Kremlu t-oczyły sie obradv

fi

Wszechzwiązi<owego

Zjazdu Pisarzy Radzieckich.
Przt>mówienie powi'alne wYg-łosił
także
przedstawiciel
pisarzy polskich. Leon Kruczkowski. długo i serdecznie
oklasltiwanv przez radzieckich towarzyszy i kolegów.

• • •
WARSZAWA: Nl'stor sceny
polskiej Ludwik Sol ki nie
żyje. Smutną ta wiadomością
pol1zielili ie już na. tepnego
dnia. ws:zvscv miło~nicy ..... atru i wielkiego talentu MIstrza w ca~ym ltraju. 100l.)
'wietnych krea{'.ii, które d ł
w ciagu stuletnit'go życi .•
a SO-letniej pracy scenicznej
tworzą
epokę
Teatru Polskiee-o.
PARYZ: Naród francuski
wzywa p:ulament do odrzucenia układów paryskich. Ponad
tysiąc delegacfi w pałacu bur
bońskim bli ko 3,5 miliona
pod"isów prz ciw ukl dom pa
ryskim - strajki protestacyjne we Francji.

• • •
WARSZAWA:
Zarząd
Główny ZMP poddał pod dysltusje całej młodzie:i3 polskieJ pro'ekt nowego. statutu. Sprawy ZMP są
prawą
całego narodu. Dlatego mło
dzi słusznie oczekuJą, że w
snrawie statutu zabiora g os
doradczy ł.akźe ich r odzice
wYchowawcy i inni.
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szczegółami osiągnięcia
poniedziałek

13.XI!. br. za·

łoga naszego Zjednoczenia przy
stępując rano do pracy, rozpoczęła realizację zadań pnypa·

dających

na ostatni rok Planu

B-cio letnie~o. •

Zadania
przypadające
na
1954 rok wykonaliśmy przed
terminem, plan roczny zakoń
czyliśmy dnia II.XII. br. tj. 20
dni wcześniej.
Osiągneliśmy to dzięki Uchwałom I Konferencji Partyjnoekonomicznej, dzięki wydajnej
pracy naszych
przodujących
pracowników. Wśród wielu przodujących na wyróżnienie zasługują:
brygada
sanitarna

tow. Stefana Sówki z KOR-u
w Kielcach, brygada tow. Pawła
Tarasiewicza z KOR-u w Padomiu, brygady tow. tow. Kazimierza Tylca i Kazimierza
Weremczuka
z Zarządu w
Lublinie, oraz brygady Henryka
Krawczvka z KOR-u w Ostrow_
ru. W tym samym dniu otrzymaliśmy
meldunek z Zarządu

Instalacyjnego w Lublinie, który w całości niżej zamieszczamy.
"Załog-a i Kierownictwo Za_
rządu
In5!alacji Sanitarnych
Budownictwa Miejskiego w Lublinie melduje o wykonaniu w
dniu dzisiejszym tj. w dniu
IO.XII. 54 r., a więc 20 dni
przed terminem rocznego planu wg. wartości produkcji w
100,9 proc. ".
Osiągnięto na dzień 10.XII. 54 r.
następujące wynikI.
l) Zakordowanie robót 98,0
proc.
95,3
2) Współzawodnictwo
proc.
3) Zbrygadowanle 68,4 proc.
4) Uzespołowienie 96,6 proc.
5) Wniosków
racjonalizat.
złożono 23
6) Wydajność na l robotnika
w produkcji podstawowej
104,0 proc.
W bieżącym roku ukończono
roboty na 162 obiektach.

Fragmen.t wystawy

"Głosem i czynemU
z niedawnej akcji w yborczej
Ponad 470

Stoisko

wynalazczości

Bezpieczeńswa

ZfS BM w Radomiu

i Higieny Prac!l

pracowników -

Zjedno~zenia Instalacji Sani
tarnych zaciągnęło _warty

zaoszczędzili
oni 2687
b/godz. Z Lublina otrzymaliśmy. meldunek o dodatkowej produkcji (- 1232
rob/godz.) Słabo wypadły
warty na KOR Radom,
które wynosiły zaledwie 72
rob/godz.
f(

przedwyborcze_ Pod propor
cami Frontu N arodowegQ
walczyli oni o skró"cnit' cyklu produkcji, oszc/'<;c.'nt1~~'
materiałów, o przedtenll inowe wykonanie zadań. Pracow
Dodatkowa
produkcja
nicy z KOR-u Ostrowieckie- świadczy o tern, że wielu na
go dali na wartach przedwy- szych pracowników głosowa
borczych 2072 robi godz.;
lo nie tylko głosem, ale i czy
nie pozostali w tyle pracow- nem.
nicy Produkcji Pomocniczej

Z O "''It u

;e ... q

Sprzątaczki

w Zjednoczeniu nie
otrzymują od działu gospodarcze
fIo ścierek i szmat do sprzątania.
Szczątkami brudnych szmat są wy
cierane biurka, które pracownicy
eodziennie "docierają" rękawami.
Podłogi
nie zaciągnięte pyło-

udloczeqo"?
ch/ollem, powodują tumany kurzu,
który osiada na krzesełkach docieranych "siedzeniami" pracowników.
Podobno dz. lloslJodarcz.1I ta
drogą dąży do obniżki kosztów

Grupa racjonalizatorów w pawilJ/itf.

wy~t ·J;v(jr:.'!I:n

t---------------------------

własnych.

-000-

WESOŁYCH

ŚWIĄT

ŻYCZ Y

CZYTELNIKOM
Redakcj a

Nikt się nie zainteresował wyposażeniem świetlicy
przy 'KOR
w Kielcach. Lokal przez/iaczony
na świetlicę, jest całymi tygodniami zamknięty, sprząta się w
nim tylko wtedy, kiedy ma się
odbyć jakaś poważniejsza narada.
Najwyższy czas, aby Rada Oddziałowa przy KOR w Kielcach
zajęła się tą sprawą, gdyż jak się
dowiadujemy pieniądze na zakup
takich podstawowych urządzeń
jale stoliki, krzesła, radio są w
dyspozllcji Rad.g.

Giętarka

http://sbc.wbp.kielce.pl

"Pottin" ulepszona przez kier. Prod. PomoocnicZl; ·.
tow. Krześn:aka

GLOS INSTJU,oATOBA
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Z Lublina
donoszą, że ...

Flont · o sobie, brygadzie,

sukcesach i ich "lajelTlnicach"
naszych czytelników z metodą pracy
racjonalizatorsk.ej naszego Zjednoczen:a, kierowanej przez brygadzistę, czołowego racjonalizatora
Władysława Flonta, zwrÓc.liśmy się do niego w tej sprawie,
Towarzyszu Flont. nasi czy- go na denn:ce, Inaczej mówiąc
telnicy chcieli by wiedzieć jak umożliwia nam obróbke przez
jest zor~anizowana praca w Wa- plastyczność materiału. Prasa do
wygniatania wypukłOŚCi dennio
Izej brygadzie?
Brygada moja podz:elona jest to jeden z moich poważn'ej~ zych
na sekcje od 2 do 4-ch osób, pc,mysłów zdający świetnie e~
wykonujące samodzielnie prace
min w naszej pracy.
według
swoich
specjalności.
Kto z brygady wyróżn :a się
Pracujemy przy produkcji zbior w pracy. iaki wkład wniosła
nlków, podgrzewaczy wymIen- brygada do Konferencji Ekononików ciepła i Innych różnych miczno-Partyjnej?
Trudno Jest wyróżnić kogoś
robotach. Podział pracy wygląda
następująco:
l) wykonywanie z członków
naszej
brygady,
dennic 2) ZWIjanie na walcach wszyscy prarujemy kolektywblach iprzygotowanie ich do uie, źli pracownicy i tacy. któspawania 3) prace montażowe rzy nie nadążają nie mają u nas
spawalnicze 4) różne robot,. miejsca. Do Konferencji przygo
i eJ.mienty do robót głównych ł towaliśmy się bardzo starannle,
WYkończeniowych,
podjeliśmy szere.r zobowiązań.
Przed przystąpieniem do pra- lecz najpoważniejszym naszym
cy robimy zawsze krótką nara- wkadem było wykonanie szedę omawiając czynności na daren prototypów wniosków rany dzień każdej sekcji. Podczas cjonalizatorskich. które wYsta-pracy śledzę postępy i tam, gdzie wione były na wystawie w nastwarza się tak zwany "korek", szym Zjednoczeniu.
daje dodatkową pomoc.
Tak, A teraz powiedzcie nam.
Interesuje nas jakie wprowa- jakie macie trudności., kłopoty
driliśc'e usprawnienia wpłvwa
jące na wydajność i ułatwienie
pracy?
Doceniamy znaczenIe postępu
techDlcznego i wynalazczości,
dlatego też stosujemy usprawn'e
nIa własne j obce. Pierwsze
usprawnienie
wprowadzone
W Ostrowcu odbyło się l l. XII :
przez mnie, to rolki toczone br. uroczyste wręczenie proporca
umożliwiające spawanie zbiorufundowanego
ników o dużym tonażu w wy- przechodniego
godnej pozycji przez samego tyl- .. dla Przoduj ącego I(ierownid wa
ko spawacza. Z uwagi na to. że Odcinka Robót ZIS - Radom".
IPawacz ma ułatwione zada- W trzecim kwartale propor7.ec
nie, wykonuje robote lepiej i nie zdobyła załoga KOR w KIELtracimy czasu na niepotrzebnt'O CACH, nie potrafiła jednak go
wykonywan° e kilku prób ciśnie utrzymać w nastęonym kwartale.
Pracownikom z Ostrowca życzy
nia, wystarcza tYlko jedna.
Drugie 1l sprawn'e to pas cen- my utrzymania proporca tak dłu
trujący człony cylindryczne do
go ,aż przejdzie do nich na stałe.
Ipawania punktowego. Trzec!e
W Kielcach brygada TOW.
usorawnienie to śc!agacze do STEFANA
przyjęła
SOWKI
ipawania poprzecznego członów
cyl ndrycznych.
Ważnym
usprawnienIem to
'knźnia wieloplomienna umożUwiająca podgrzew. całej płasz
czyzny materiału przeznaczonePragnąc zapoznać
pl'Zodującej brygady

hamuiąco wpływające
wydajność?

na

waszą

NajpoważnIejszym,
jest złe
zaopatrzenie materiałowe, nIe
znaczy to żebyśmy mieli preten
sje do naszcgo
zaopatrzen_a,
zdajemy sobie sprawę z ogólnych.
braków materiałOwYch
w odnośnych Centralach. Odczuwamy brak odpowiednich obrabiarek i często jak
"ubodzy
krewni", chOdzimy do Innych za
kładów, korzystamy z grzecznoś
ci gospodarzy. Lokal mamy też
nieodpowlednl, bez elementarnych urządzp.ń technicznych. dla
tego też nie zawsze jesteśmy
w porządku z BHP. Dokumentacja, którą otrzymujemy pozostawia dużo d r. życzeni a. Wykonawca nie powinien głOWIć si ę
jak n'ld łamigłówkami i niepotrzebnie tracić czas. powinien
dostać przejrzysty rysunek wyko
nawczy.

Dziękujemy Wam towarzyszu
za informacje o Waszej pracy·
Pozdrawiamy br:v~ade w imieniu czytelników. i 'życzymy
dalszych sukcesów w pracy.

Tym razem na czele Ostrowiec
11.XII br. proporzec przeznaczony
dla .. najlepszej brygady sanitarnej ZIS Radom". Tow. Sówka
przyjmując proporzec powiedział: będę robił wszystko. aby
proporzec utrzymać w swojej
brygadzie jak najdłużej i apeluję
co wszystkich kolegów monterów
i brygadzistów, aby wspólnie ze
mną walczyli o utrzymanie properca w Kielcach na stałe".
Sądzimy, że Towarzysze z Kielc
dotrzymają przyrzeczenia i proporzec zostanie już u nich n4i stałe, czego im serdecznie życzymy .

Gorliwi czytelnicy

Pracuj emy dobrze
Ha dowód- pisma
..w

związku z terminowym oddaniem do użytku domu mieszkał
nego M.O. w Radomiu przy
ul. Batorego Kwatermistfzostwo Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kiel
cach, jako inwestor przesyła podziękowanie
Załodze
Budowy,
~ierownictwu, Podwykonawcom i
/l<adzorowi technicznemu za
dobra prace.
, Na podkreślenie zasługuje to,
7e oomimo dość późnego dostarczenia dokumentacji i załatwienia
strony prawnej - budynek zoo
stał wykonany w terminie".
Pismo tej treści otrzymała Dy
rekcja ZIS BM w Radomiu w
dniu IO.~II br. w dniu zakończe
nia plami rocz~ego.
Zyczymy sobie, aby w roku
przyszłym podobnych
podzięko
wań wpłynęło jak najwięcej. Za
gwarantuje nam to, przedtermi.nowe wykonanie ZAdań Planu
6 ·cio letniego. .

_ a ... ,n7 onecntalmy,

(O

mamy roblt daleJ.H
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Rada Kobieca przy Zarządzie w Lu
blinie odbyła zebranie organizac}jne, na którym uzupełniono Zarrąd, wybrano kolegium redakcyj
Pol' dla
opracowywania gazetek
ściennych i artykułów do "Głos .
Instalatora". Nowo wybrana Rana opracowała plan udzialu ko_
Siet w akcji przedwyborczej, w
której kobiety z Zarządu Lubelskiego wzięły czynny udział.
Danuta Stojak
korespondent

Wa,.to

saplJmi"łoć

Grudniowy

Ikalendarz
5.XII. 1936 - UchwalenIe
Konstvtucji ZSRR, Dzień
Konstytucii.
9.XII.1945 - I Zjazd PPR.
9XII.l895 - Urodziła sie
Dolores Ibarrurii (Passionaria L sekretarz e-eneralnv
Komunistycznei Partii Hisz.
n~nii, płomienna bojowniczka o wolność Hiszpanii.
10.XII .1850 - Ze-inął !!~ .
Jierał Józef Bem, uczestnik
walk o wolność Węgier VI
1848 (ur. w 1794 r.).
1O.XII.1943 - Zmarł Alfred LAmpe, wybitny dziabcz KPP, współtwórca ZPP
i J Armii WP w ZSRR.
12 - 14.XII.195Z - Kon !!res Naronów w Obronie Po
kuiu w Wiedniu.
13.XJI.1867 - Zmarł Artur Grottger znakomity rysownik i malarz polski (ur
w 1837 r.).
13.XII.1952
Oddanie
do pełnej eksploataCji walcowni zgniatacza w hucie
"Bobrek", daru ZSRR dla
Polski.
14.XIJ.1950 Uchwała
Biura
Organizacvinee-o
KC PZPR, Rady Państwa
i Rady Ministrów w sprawie
rozpatrywania i załatwiania
odwołań, listów i zażaleń
ludności oraz krytyki prasowej.
15.XII.1948 - Powstanie
Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej.
16.XIJ.19l8 - Utworzenie
Komunistycznej Partii Robo
tniczej Polski (przemiano\\'anej w 1925 r. na KPP) .
17.XII.1921
Zm arł a
Gabriela Zapolska wybitny
óramaturg polski (ur. VI
1860 r.).
18 - 31.XII.1925 - XIV
Zjazd WKP(b) Zjazd mtala kurs na socjalistyczne uprzemysłowienie
i zwycię
stwo socializmu w ZSRR.

Makulatura
l-nie drobiazg

I miejsce

UJ

konkursie- FLONT

Rac j onaliz a torz!J z asłużyli i "o trzym ali wy róż nienia
Komisja Konkursowa dla raz.
r atrzenia Konkursu Klubu Techfliki i Racjonalizacji przy Zjed1I0czeniu Instalacji Sanitarnych'
K M. w Radomiu aglosila Komuu.ikat w Konkursie: "Najlepszego racjonalizatora ZIS BM - Ra '
cłom".

.ł(OMISJA W SKŁADZIE
I) Przewodniczący Naczelny,. Inżynier Qb. Inż. M.B.łędow
~Ió

.2) .Przedstawiciel Rady Zakła
doweJ - V Przew. Cz. Sliwiński
3) Zarząd . Klubu T i R - '
Przew, Ob. ITnż. Józef Maślanek
4) Przedstawiciel Komisji' Wynagrodzenia Kier. Dz. TT. J. Pac-

ko
5) Technik Wynalazczości
Ob. Aleksander Kwiatkowski
Protokółował

Rousseau

-

Ob.
Wacław
St. Insp. Dz. TT.

Komisja po zapozn~niu się, z
warunkami . konkursu i kryteriami
CX'eny stwierdziła, że na konkurs
wpłynęło 31 wniosków z tego l\'
zostało . odrzuconych przez Komisję Wynalazczości.
Zwrócono je
do przepracowania. Przyjętych
h:;ło 11 wniosków. \V pełni warun
kom
konkursu
odpowiadalo5 wniosków ..
1) Nr 41. .,Zastosowanie

przy
wytwornicy "Burdy" oczyszczenia
acetylenowego (filtra) oraz rurki
zalewowej bezpiecznika wodnego"
pomysłu Ob.
Józefa Bilskiego
Ob. Adam Składanka i Ob. Józefa
Słomki pomysl z dziedziny
B.H.P.

2\ Nr 50. "Przyrząd do ścią
gania w kierunku prostopadłym
do osi symetrii brzegów blachy cy
lin dra" pomysłu: Ob. Tadeusza
Grabarza - oszczędność 1.573.•.1.

1/ miejsce i nagrodę 800.- zł.
przyznano Ob. Michałowi Dzierża 
nowskiemu za projekt Nr 63 dotyczący "Zastąpienia blachy cynkowej i że l aza kształtowaneg~
pr~y produkcji kanałów wentyla
płytami
pilśniowymi
3) Nr 50. "Wykorzystanie pra- cyJnych
sy "Potlin" do produkcji wspo!'- twardymi".
.oików do grzeJników C.O." poUzasadnienie II miejsca: Komysłu:
Brygady Robotniczo-In- misja wzięła pod uwagę, ż e wpro
żynierskiej Ob. Władysława wadzenie wniosku daje dużą.osz
f k nia z Produkcji Pomocniczej czędność materiału deficytowego
oszczędność 15.956. zl.
j~kif!1 jest blacha cynkowa. Zashi
4) ~r 54. "Pierścień oporowy pIenIe blachy do wykonania kawentylacyjnych
zostało
z zawieszką przy pałąku wytwor- nałów
w~rowadzone
na
bloku
"D" w
nicy "Burdy" pomysłu: Ob.
Jozefa Bilskiego, Ob. Adama Skla MIasteczku Akademickim w Lubli
r.!anka i Ob. Józefa Słomki --- nie oraz będzie stosowane we
wszystkich wypadkach instalacji
oszcz~dność 5.399.- zł.
tych kanałów za zgodą inwesto5) Nr 63. "Zastąpienie blachy rów.
cynkowej i żelaza kształtowanego
IJJ miejsce i nagrodę 500.- zł.
przy produkcji kanałów wentylacyjnych
płytami
pilśniowymi {Jrz.tJznano Ob. Tadeuszowi. Grabatwardymi" pomyslu: Ob. Michała rzowi za projekt Nr 49 dotyczący
D7 ierżanowskiego
oszczędność ,.Przyrządu do ściąganill w l<ieruJ1
ku prostopadłym do osi symetrii
7.650.- zł.
brzegów blach cylindra".
l miejsce i nagrod ę 1.20n. - zł.
Uzasadnienie nI miejsca: Ko przllznano Brygadzie Rohotnic70Inżynierskiej
Ob. Władysława rr,isia wzięła pod uwagę: a) oszFionta z Produkcji Pomocniczej czędność wynikłą z zasto~owania
projel<tll teoretyczn~ i praktyczną.
7it projekt Nr 50 dl)tyc7.ący wykorzystania Prasy "Pollin" do pro h) polepszeni€' metod wykonawdukcji wsporników do grzejników ,lwa
C.O.".
c) obniżkę kosztów,

Uzasadnienie przyznunia f miej
sca: Komisja wzięła pod uwaf?ę
' a) najwi pkszą o~zczędność teoretyczną, b) na iwiek~za przyrlatno:ć przy realizacji planów produkcyjnych bieżącą oraz, że w przy~~ł0:~rl u~Drawnie nie to hedzie
stale stosowane ze względu na
duże zapotrz ebowani€' wsporników.

Grupa szachistów ZS. Budowlani biorących obecnie udział
",' rozgrywkach o mistrzostwa klasy C. ;:'oj. kieleckiego

Lekceważący stosunek do zbiór
ki makulatury p rzejawiają tereno
... e, jednostki podległe Zj ed no cze ~
niu. Pismem AG-IV/4/54 z dnia
26 czerwca br. zobow ią z ała Dy- ,
rekcja Zjednoczenia kierowników'
odcinków do terminowego przesy
hinia s prawo zdań z przebiegu tej
akc ji w terenie. 24 listopada br
wys z ło pismo p o naglająte, zobo ,
w iązujące do wyjaśnień. dlaczego nie został o zastosowane po
wyższ e zarządzenie. Dziś mamy
połowę grudnia, zbliża się koniec
roku, a ani jedno sprawozdanie
nie wpłynęło do Ziednoczenia
Czym wy tłumaczyć - to milczenie"
Napewno brakiem dal,1ych do spra
wozdań , gdy ż zapewnie KOR-y i
Zarząd Lubelski nie zebrały ani
jednego kilo~ra m a makulatury .
\ ]\'asze wspólne zobowiązanie podis:t e pod hasłem "zaoszczędzimy
milion drzew dla Polski Ludowei"
nie zostanie w tum rok u zrealizowane przez obojętność terenu
do te; akcii.

I

d) polepszenie jakości wykonastwa .
Ponadto, Komisja
przyzna la
wszystkim 31 uczestni kom nagro
dy w postaci książek tt'l'hnlrznych.-

Komunikat
sportowy
W dniu 6 bm. odbyła się \V W'ł.r
szawie III- c'a Krajowa Koniere'1cia ZS Budowlani. na która przy było 170 delegatów. Na
naradzie zostali między in.."1vmi
odznaczeni
przedstawidele
wo'ewództwa Kielec:~iego Tm,v.
lOW. st. 1\1atyna przewod niczą
cv Zw. Zaw . .prac. budowlanych
w Kielcach. oraz Jerzy Kłosiń
ski wiceprzewodniczacv Rady
Okregowei ZS Budowlani. Do
Plenum nowych wa& centralny.ch naszego Zrzeszenia został
powOłany tow. Kłosiński Jerzy.

PO CO GABLOTA?
10 pytanie za
\() n l ~ to.
dajemy Kierow~
.. "9(' nictwu Odcinka
/
- Robót w Rado ~
miu.
Gablota.
którą wywi~~z? 
•
U
no przy welSCIU
1 _ do biura nie ma
-, ~ siC kto w KOR
=
~ ~
zaopiekować. od
<tJ&:
pażdziernika tj
od ostatniej ro- •
czn:Cy Rewolucji Październiko\ 'cj.
KierOWI ilcowi
KOR-u
inż .
LipIńskiemu przypominamy o obo\':i;Jzku aktulllnego
zmieniania
\\lldrZiI g:Jblotv.

Od Redal{cji
Tow. Nowak Józef. li-t. który

tld Was otrzymaliśmv spo voduie

dochodzenie w Wns7.ei qrawi~.
Odpo\\'iedz i udzielimv \\'::01 w
I jednym z najblż,zv.:h IIU:11erÓW,
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