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Tylko wtcdy bowiem historia dokumentuje się
w terażniejszości i staje się siłą napędową przy-
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Uroczystości

Nr 12/519

1-Majo e

Z okaJZji .święta klasy robotniczej odbyło się
w lDaszym przedsiębiorstwie szereg ur,oczystości.
W pliZeddzień akiademii. ozłon kowie egzekutywy
KZ PZP'R spotkali się 'z aktywem p3ll'tyjnym, w czasie
którego ,w ielu długoletJDich działaczy partyjnych
otrzy mało listy gra.tulacyjne.
Godnym podkreślenia jest również pIiZyjęty od niedawna rzwyozaj Iodwiedzania w domach weteranów
ruchu ,r obotniczego ,i zasłużonych pracowników przez
członków ZMS naszego Izakładu.
IN a uroczystej akade mii nis't)Ocznym ~ robotniczym,
z 'p Tzemówieniem {)kOllitcz- z si łami 'pos'tępu, wo,1ności
noś ciowym wy stąpił- II se- i pokOlju we vlslpółcze\SnJ"m
kretarz
K,Z
JPiZPR
świec~e.
Henrylk Wójtowicz, ,]{Itóry
Łąc zą się ze sobą w tym
między innylffi~ pO'Mied'ział: dniu piękne treś'ci naszej
" ... Zlbl~ające się święto traJdyoji
rewolu'c yjnej
i
l Malja - dzień bojowe,go 30-ll etniego 'dorobku P oO.sk i
tPrz~ąd u s·N mIędzynaro Luldowelj
z problemami
doiwelj 'kllasy robot'niczej- dnia ,ctlzisie:js'zelgo i perwels zto na trwałe do na- slpek'ty'wami socjaH'styczneszyc·h tra1dycji lIlarodO!wy,ch, go jultra. Nawiązujemy do
s tało się ,częścią \S~ ła'doiwą hi tori'i walk mięldzylnaro
naszego żyda, świadomdś'ci do'wego IProle!taria't u, alby
i dbY C'za:ju.
tym mO'cl).iej z aa'k'centować
Święto k'lasy robotniczej .naszą
przynależność
>do
s'lał o się IW P.olsce Ludo- świa1a
socja[izan'U, nasz
'
we j .prze~lą.datn \SU twór- ak,tYlwny udziaił We WlS>pół 
czych 'całego społeczeń cz~snych iPrzemiamlch ludzs'twa,
nas'zych' Q's'i ągni ę ć ko ś ci.
w
b uld awie
'S ocjalizmu,
w roku bieżący m święto
ma,nilelstacją
ludZI pracy
na rzecz rOl':woju sooj a- klasy r obotniczej obchodzić
urolis tycznej Ojczyzny, wyra- będziemy szczególnie
zem bra,t erskieij soIi'dar- czyście. W tym roku przy30 r ocznica zawarcia
noś ci i wSlpóbpracy z kra- pada
jami socjali's'ty'czonymi, a polsko-radzieckiego Układu o
zwła ~C'za:
Ize ,2jwiązk'ietrn Przyjaźni, Współpracy i WzaRadzieclti1m oraz an~ędzy jemnej Pomocy. Jest to równaroldowylm f\uchem komu- nież rok, w którym narody

je.
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Niedziela, 4 maia

Europy
i
świata
święcić
bę d ą
30 rocznicę zwycięstwa
nad h itlerowskim fa szyzmem .
Rok bieżący jest również 11'0kiem
ważnego
wydarzenia
w życiu naszej partii i całego
narodu - VII Zjazdu polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej.
W
tym
dniu
wyrażamy
i manifestujemy szacunek dla
wielkich, rewolucyjnych tradycji naszego narodu, szacunek i cześć dla tych wszystkich, którzy walką, p oświęc e
niem i swoim wkładem pracy
przyczynili się do budowy
socjalizmu na świecie i w naszym kraju ...

... Nakreśdone za,dania planoiwe '.W Ipf\zemyśle, rolnictwie,
IbUldowni clbwie
j i,nlny.ch gałęziaC'h goslpoclarlk~
są
wyk onyw aJll e
i pr'lekraczane. RoIbo'tnky,
chłcWi
j
inteligencja
ca'łe Sjpołeczeństwo swoim
wkła.dem pracy, Wglpólnym
wy'siłkiem i dobrą, rzetelną 'robotą
realizu,ją
.program VI Zjazldu P ,Z PR.
Mówiąc
S OlI idlIle'j

o
'l'letelnej
pracy, sumiennym
wykonY1waniu obowiązk ólw w samU kraju nie
moiŻna pominąć załogi lIlalPr'zedsiębiorstwa,
szego
kltóra POIzy'tywnymi wynikaimi zamknęła rok 1974
i obecnie rÓWlnież naJeży 
cie
reaJizuje
nałooone
plany.
i

Dlatego też powracanie myślą do przełomowych
wydarzeń historycznych nie jest i b yć nie powinno zajęciem li tylko akademickim. J est ono niezbędne dla ideOlogicznego uzbrojenia społeczeń
stwa, a więc dla jcgo bardziej świadomego udziału
w kształtowaniu dnia dzisiejszego i jutrzejszego
naszej ojczyzny, jej roli i miejsca wśród narodów
świata.

1975

~l

?•

a

Utarło się powiedzenie, że historia jest nauczyciclką życia. Spełnia ona jednak tę funkcję jedynie wówczas, gdy znajomość podstawowych faktów
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Patrzqc na kalendarz

Rea,liżacja
zadań
produ!kcyjnych oraz podejmowanie
i
IWprowa'dzanie
,przedsi ęw zięć
w zakresie
poplfawy Óakości i nowoczesnoś.ci wyrobów, jak też
soli dna praca oraz ciągła
t-roS'ka o wzro'3't gospodarności i pocZJUcia o.dpowiedzia~nośc'i załogi za wyniki
pracy
przedsięb'iors'bwa
przy.czYil1iły .się do zmniejszenia koo z,t6w wytwaI'lzania, do uzyskania dobrych
wynikÓiw eko'n omi'c znych.
Podobnie jak zadania roku ubiegłego, zostały również 'Zrealizowane zadania
pierwszych mie sięcy bieżą
cego !l'oku.
Ni ezależ,nie
od
zadań
produkcYlj nych - odpowiadając lIla list I se.kretarua
KC P2IPIR, tow. Edwarda
Gierka i 'premiera, to'w.
Pioltra Jaroszewicza jak też
w związlku z jubileus zem
50-lecia pOlws tania naszego
zakładu załoga
"Waltera" po'djęła 'do·datkowe
zadania
ponad/plano'we
wartości 50 mlJm zł.
Na ,w ykonanie i przekroczeniezadań
,p lanowych
poważny wpływ m'iały inicja'tywy
społeczne
oraz
wZJmożona
aKtywność załogi
wyrosła
na gruncie
reali'zacj i
lIlaikreśloneigo
programu przez VI Zjazd
naszelj partii.
Pomyślna
realizacja pOdję 
tych zobowiązań oraz ciągłe
rozwijanie w s półzawodnictwa
pracy i Obejmowanie nim coraz szers zego zakresu działa
nia, dały obok efektów
produkcyjnych - również poważne efekty w zakresie poprawy organizacji, warunków
pracy załogi i SOCjalno-bytowych .

Spoglądając z perspektywy 30 lat na te n najtragiczniejszy, a zarazem najbardziej bohaterski okres
naszych dziejów - okres zakończony bezwarunkową kapitulację III Rżeszy i proklamowaniem
Dnia Zwycięstwa - narzuca się z całą mocą wniosek: naród uniknął szykowanej przez okupantów
biologicznej zagłady, a jego bohaterstwo przy niosło
historyczne rezultaty, które zadecydowały
o całej przyszłOŚCi Polski. Przede wszystki\D dzięki
temu, że na jego czele stanęli komuniści, Polska
Partia Robotnicza, że oparli tę walkę o braterstwo
broni ze Związkiem Radzieckim.
Związanie losów naszego
doprowadziło do tego, że

narodu z socjalizmem
za sto łem Konferencji

Poczdamskiej stanęliśmy nie jako samotny petent,
lecz jako strona, która miała wszelkie podstawy,
by domagać się swych praw, strona ,z a którą stała
solidarność i pełne poparcie głównego pogromcy
III Rzeszy - Związku Radm.eckiego.
Dzięki temu wyzwolenie przyszło szybciej, a odrod.zona Polska wróeiła na trwałe nad Odrę, Nysę
Łuzycką i Bałtyk. Jej niepodległość i bezpieczeństwo
oparte zostały na szybko rosnących w warunkach
hudownictwl> socjalistycznego resursach własnych
oraz na potędze Związku Radzieckiego, a nas tę
IJDie również całej wspÓlnoty socjalistycznej, zjednoczonej w obronnym Układzie Warszawskim.

Wraz z ilościow ym wykonaniem i przemoczeniem
z adań p.lanolw ych nas'tąipHa
dall'Sza poprawa produkoSocjalis tyczne
współzawod
wanych w)'['obólw, w wy- nictwo pracy, w którym biorą
n~iku czego lIlas,tąrp'ił dallszy
udział
brygady produkcyjne
Niedziela, 4 maja ogłoszona została dniem ogólno- spadek s trat lIla brakach oraz poszczegól ni pracownicy
polskiego czynu partyjnego. W tym dniu wszyscy j ak też slPa'd ek reklama'cj i
(D okończenie na str. 2-ej)
członkowie partii przez okres 4 godzin pracować odbiorc6w.
(DOKONeZENIE NA STR. 2)
będą przy produkcji oraz wykonywać prace na
rzecz miasta i zakładu.
"Walterowska" organizacja partyjna starannie
przygotował
się
do czynu partyjnego dokonując szczegółoweg'o rozdziału zadań dla poszczególnych grup roboczych zapewniając narzędzia
i pełny front roboty.
Jak nas poinformował sekretarz Janusz ZIELINSKI, do czynu przystąpią wszyscy członkowie partii oraz duża grupa bezpartyjnych. Należy się spoZ okazji Swięta Klasy Robotniczej - 1 Maja w imieniu
dziewać, że w pracach społecznYCh weźmie udział
Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Roboponad 4 tys. pracowników.
tniczej pragniemy przekazać całej Załodze Zakładów MetaW czynie produkcyjnym weźmie udział ok. 500
lowyCh im. Gen. Waltera serdeczne pozdrowienia.
osób, które pracować będą w wydziałach montaW~az z nimi kierujemy dziś równie serdeczne pod7iękó
żowych, druga grupa w ilości 200 osób skierowana
warna za dotYChczasowy codzienny trud owocujący w pozostanie do prac na rzecz miasta, zaś pozostała
n~dplanowym wykonawstwie zadań jak też gorące życze
grupa zajmie się porządkowaniem zakładu, prama dals~ej efektywnej działalności społecznej i pracy zacami na obiektach sportowych i wypoczynkowych
wodoweJ oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
i rodzinnym.
oraz na terenie przedsiębiorstwa.
Wierzymy, że tak jak było w ubiegłym roku,
EGZEKUTYWA KZ PZPR
również i w bieżącym członkowie partii oraz grupa bezpartyjnych swoim wkładem pracy zamanifestują przywiązanie do partii jako kierowniczej
Siły narodu przysparzając jednocześnie państwu
dodatkowych wartości materialnych.
Wierzymy że .w roku VII Zjazdu PZPR ogólnopolski czyn' partyjny wykonany zostanie z nad-

Czyn partyjny
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Wys kie wy onani
•
lad n I kwart lu

ZAŁOGI

dame'j wynika z faktu, że
wielkość jej staUlowi podstawę do obQiczania funduszu płac. Maksymalizowanie zaś wielkości funduszu
płac leży w polu in dywidualmych celów zaJkładu i
jego pracownik6w.
Fundus z pła c w nowym
systemie jest kat e gorią odzwie,rcie dlającą
z jednej
strony efekty gospodarowania, a z drugiej udział pracowników w nowo Wy twor zonej wa!l'tości.
"EJfelktywn oś Cli OIWa " Sitrona funduszu płac wynika
z faktu, że jest 0111 wiel!koś
cią pochodną w Sltosunku
do
iProdu'k!cji
dodamej.
lQ5ztałtOlwaUlie więc fun1duszu płac w s.tosunku do
efekitów
ekonom1c-ZDych
działailnoścr
gospodarnej
zapewnia zakładowi korzyści wy>nikające z lepszej

lIowe legitymacje partyjne

_ wia'trów'ka - 1843 szt.
roz- co stanowi 19,4% IPlan u,
- elementy pneumatyki
wojową,
:pl1zekroczono
7) Warun'k i socja'l no-by- siło'wej
warltościowo ale wystąpił
towe załogi.
W oparciu o 'Powyższe niedobór w asortymencie
ikry'tellia ocena wy<konamia na 20 pozycjach.
Występujące
za,ległości
NPSG w I kwa!I"tale br .
IPrzedls'truwia się następują ,w inny być wykonane w
.naMę;pnym !kwartale, p(}nie
co:
Spr~ellaż produkcji włas waż od właściwego wylkonej i usług IW cenach zbytu na'nia plamu produkcjti pod
w I kwar'ta'le br. zostala WZl!!Jlędem asor'tymentowym
wylkO'l1ana w Hn,4 0/0, co zaO.eży lnie ty1ko zaspokojestanowi 25,3% zadań ;rocz- nie potrzeb gOSlpodark,i nanych. W'-sw.sunku do ana- rodc,wej ,i konsume.nta, ale
logicznego okresu wzrosło cr-6wrrież wYUli'ki dz i ała1ności gospodarności.
o 17,9% 'Przy załorźonym naszego za!kładu.
Wylkorzysltany
fundusz
NieteTllllinowe i niez,god- płac w I Ikwartale br. wy,t empie ,r ocznym 11,8%.
płac,
Plan dostaw rynkowych ue z po!trzebami odbiorcy In os i 1069113 Itys. zł (w tym
4) SltOipień wykorzystania w cenach detalicznyc-h Za- d os't awy mogą pociągnąć 1634 >ty. zł przelkroczenie
potemajału ,produkcyjnego,
kłaJd wylkonał w 124,5%. za sobą płacenie ka'r u- ;zasiłków chorobowych), co
5) Wzrost
akumubcji Zaawamsowanie wy'konania mO/Wnych, rznlni'ejszających w Ipo!I"6w,nan~u z analQgLcZoraz zysku netto
planu
rocznego
wymosi war,tość produkcji dodanej nym okresem 1974 roku
27,3%.
W
relacji
do
I
kwar oj zyslku, Móre z kolei sta- wynosi 104,0%.
~~~,~~~~~~~
,t~u roku ulbiegłego dosta- Ulowią podstawę do ohliczaNależny
dyspozycyjny
wy rynkowe wz'l'OISły o nia fUTlJduszu !płac (produk- fundusz płac obl,i czony na
8,5%. Tempo to jeslt bardzo cja dodana) i premii dla bazi'e wy'lronanej w I klwar
wY'S,oIkie
zrwa!ŻY'wszy,
że IPracowników umysłowych tale 'prodll!k'c ji dodanej wg
,plan roczny ,dostaw rynko- zatrudnionych na ki erown i formuły udz.iałowej wynowyICh zakłada spadelk w czych stanowis!kach pracy. si 106"7Bl tys. zł, a więc
NASZEGO 1AK~DU s,tosunku
do roku ubi~głe (zysk).
przekroczeUlie w war,tości
Produkcja dodama staUlo- be"względnej wyniosło 132
go.
Eksport ogółem w cenach wi poostawową kategorię tys . złotych.
.
Gdyby nie przekroczelIue
dewizOlwych zos'tał zreali- nOiwego sJS,temu. Zostały z
.zorwany na poziomie 1011~/o nią powią'lane zasadnicze zasiłków chor obowych, wyzadań plamowych I kwarta- mechani=y
oszczędność
w
kierunk'ujące stąpiłaby
łu i 26,8P/o zadań rocznych. działal'ność jednostek gos- kwocie 1502 tys. zł - k tórą
W porÓlWnaniu do o'kiresu po:da,r czych taJkie jak: sprze można byłoby p rzeznaczyć
analogicznego
wzrósł
o daż, matel'iaJne koszty pro- na wz.rost średniej placy.
497%, przy za'kładanym .dukcjoi, zysk, s!płata kTedyPrzelkToczenie zadań plaw~kaź.niku tem,pa w planie tów i.nwes'tycy!jUlych wraz nowych I kwartału, a talk że
z odselt kami, kwoty opro- osiągnięcie wyiis'zego tempa
rocznym 22,3%.
Dostawy eksportowe na centOlwania kredytów na wzro\Slt u do analogicznego
kierunek KK wylkonano w sfinansowanie środków ob- okresu ni!Ż zaikłada plan
102,30/0, co stanowi 22, 30/c 'TOitowych it.P.
roczny w zakres'i e sprzedaży i produkcji Idodallled zaplanu roku.
Plan produkcji dodanej kład zrealizował przy zaW stosunku do I kwartału roiku ubiegłego wzrósl w I kwartale wykonany trudnieniu o 0,01% niższym
o 62,7%. TeLTTlIpo założone został w 104,9'/8 a roczny cd przewidzianego w pla8
nie I kWM-talu br. i tyll1ko
"IV planie rocznym wy,n osi w 24,4 /..
w stosunku do o 0,3% wyiS'zyllll w stosu,nDynamiika
stanisława GUT je51t pra- 44,6%.
cownicą KOIlltroli Jakośc i
Przekroczenie zadań pla- ,a nalogicznelgo oIkresu wy- ku do I ,IDwartału roku
przy w-le P-9, gdzie za- nowych I kwartału w wy- niosła 110,3%, co 'Przy dy- ubiegłego. Tempo wzrostu
trudniona jest jako odbiorca żej wymienionych katego- nallllice całego roku 107,7°/0 zatru'dnieni'a w !planie rocz
części po cze,r niemiu. Pracę riach ekonomioznych jest .należy oce'nić pozytywnie. nym wynosi 1,2%.
zawodową Tozrpoczęła już zjawiskiem
pozytywnym, Siła motY'wacy'j nego od- mgr Krystyna Kar czewska
we wczeSiI1ym dzieoińsl!Jwiie. ale plan produkcji st awiał działywania produkcji do(d.c.n.)
W zakładzie naszym za- zallania nie tylko w zakre- ~~~~~~~~~,~~,~~~~"~,~~~'\.,~~,~~
trudniOirla jest od 1958 r. sie wartości produkcji lecz
Członek parti'i. Dobra pra- również w zakresie asortyleżą złotówki
cOiWnica,
lubiana
przez men tu.
przełożonych i WlspórpraW I kwal"tale 1975 rOku
cowniików. W br. otrzyllllała nie wykonane zostały nadY1plom ,,50-lecia naszego sJtępujące wylToby:
zakła!du"
oraz
odznakę
- maszyna do 'Pisania "Za zasługi dla Zakładu". 602 szt. co stanOiWi. 6,00%
(bg)
planu,
O niezmiernie ważnym prz)'TIiosą liczące s'ię efek~~ zagadnieniu
jaJk.1m
jes,t ty zalTówno w za'kresi~
prowadzony
alktualnie dszozęd.ności czasu jalk tez
ogólnokraóowy
przegląd lepsze wykorzystanie ma.konstrukcji
wyrobÓW
~ te;riałÓIW, a lgłównie meJtali.
Obłkza się, że w skali
technologiii
wy'trwarz:mia
pisaliśmy już w poprzed- naszego Zjednoczenia "PreTak jak dotychO'Las, nie nich nume-rach "Życia Za- dom" U"zys'k a się w roku
(Dokończenie ze str. l-ej)
łogi".
W innym miejscu bieżącym panad 4.300 ton
jest jedną z najbardziej war- zawiedziemy naszej partii tego numeru
drukujemy stali, staliwa i żeliwa oraz
tościowych form konsolidacji i rządu , lecz czynem POprzykładowo podajmyrównież lis,t młnistra Prze- przemy
podjęte
działania
zał ogI.
Kształtuje ono nowy,
mysł,u Maszynowego doty- ok. 600 ton metali ko,l ozmierzające
do
podnoszenia
korzystny model w spóldziadobrobytu całego na.rodu" .. czący konkursu na te te- rowych.
łania, wyrażający się w preW
naj bliższym czasie
maty.
ferowaniu
przyjacielskiej
W czasie tych uroczyLepsze
wykorzystanie spróbujemy ddkonać nieco
współpracy,
szerzeniu
idei sitości
i analizy
wręczono
również m a teJ:1ialÓ1w,
oszczędność szerszej oceny
szlaChetnej rywalizacji oraz wiele od'lJl1aczeń, dYIPlomó:w surowców, stale
zunniej- efektów i wyników pierwpodnoszeniu na wyższy po- i l'istów pochwalnych.
szanie
pr acochłonnośc i szych miesięcy ,przeg.lą,du
ziom
wiedzy.
kwalifikacji
przy jednoczesnym podno- w naszym zakładzie. Dzi ś
Medal
XXX-lecia
otrzyi kultury pracy ...
tylko ch c en;t y natomiast
ma1i:
~nz .
Jan Ci ch oń szeniu jakości wytwalTza- wyrazić przekonanie, że
nych
wyrdbów
oto
...Stojące przed nami za- z szefos'twa produkcji oraz główne zada,nia i cele pro- przedsiębior5lbwo nasze w
dania są znacznie większe Mieczy sław Zawal z P -3. wadzOJlego przeglądu.
ogólinym bilansie nae pozoi trudnie jsze od dotychczaDyplomy .za jubileusz
Z efe kibailTI i pierwszych sta!l1ie w tyle przy rocznej
sowych.
Wykonamy
je <lO-lecia pracy zawodowej
dotychczasowej ocenie wszystkich za1kła
jednak w ,pełni, aby w ten otl1zymali: Selw e r yn Ba- wyników
dów podległych Zjednoczedziała,lności na tym is tot(j. k .)
sposób dać dowód czynn~ nasik, Jan Koperkiewicz, nym odcinku gospodaIiki niu "Predom".
go włączenia się do rea;h- Władysław Senderowski i mlelii.śmy Okazję zapoinać ~~~~,~~~~"~""",,,,~~J
zacji !postanorwień i zarrue: Le-o.n Wrochna.
się Hl kwietnia na branżo
rzeń ,by w ten sposób dac
Ponadto 11 pracowników wed wyStruwie zorgalllizo- - WYJDĘ ZA CIEBIE
wyr~z naszego ,~oparei~. dla otr.zymało podobne dyplo- wanej pnzez Zjednoczenie
JESLI BEjDZIE5Z CZYTAł:.
,polity'k1 naszeJ partu- my za jubileusz 35-lecia Przemysłu
Precyzyjnego
o
kierowniczej siły narodu.
pracy i 184 - :la 25-letnią "Predom" w Domu Kultury "WalIter". PoszczególW ten sposób godnie pracę·
Spora, bo 40-osobowa ne zakłady IPrzedsta'wiły
uczcimy VII Zjazd polskiej
swoje
wyroby,
Zjednoc~onej Partii Ro~ot grUlPa zasł użonych 'Pracow- w niej
niczej, w ten sposób. row- n'ików otrzymała najwyiJsze w których zas tosowano już
nmiany konstrutkcyj1ne i
nleż
godnie
pOWItamy wyróżnienie zakładowe i uczcimy jubileusz 50-le- odzna!kę "Za zasługi dla tech nologLc.zne.
Z przyjemnością odnocia naszego zakładu, przy- Zakładu", natomiast blisko
czyniając się jednocześnie 100 1pTacownikom wręczono tować trzeba, że poczesne
zajmuje
nasze
do rozbudowy i umocnie- listy pochwalne Dyrekcji miejsce
nia zdobyc.zy socjalistycz- i Samorządu Robotniczego. przedsiębiorsltwo. W tym
zgłoszono
już
Wszystkim wyróżnionym zakresie
nego budownictwa w nawiele
wniosków,
k'1;óre
sel'decznie gratulujelhy.
szym kraju.

Ocena dz.iałalności gospodarczej jednosItek organizacyjnych w nQlWYm sysltemie ekonom'iczno-finansoWyiffi doko!l1ywana jest w
Oiparciu o na s tępujące kryteria:
1) Dynamikę sprzed aży i
produkcji dodanej oraz sto
pień zaspokojenia potrzeb
odbiorców Ikrajowych i zagranicznych,
2) Gospodarkę zatrudn~e
niem i funduszem płac,
3) Relacde
ekononi~cz'ne
miedzy lW.ielkością sprzedaży i produkcją dodaną, a
zatru.dnieniem i funlduszem

6) Postęp
nizacyjny i

techni~ZJno-orga

działalność

W tych dniach z akończyła się kampania wymia ny
legitymacji partyjnych. Pierwsze inauguracyjne ze·
branie odbył o s i ę w sali Tradyc ji i Perspektyw, w el a
sie któl'ego wręczo no legitymacje członk om OOP-l,
Pie r wszą legity m ację ot rzymał członek tej or~a ni·
zacji, I sekretar z KM P ZPR w Radomiu - Zdzisła w
KWI ECINSKI.

ODDIOYfo[E

Gdzie

Przegląd

trwa

Uroczystości , ,l-Majowe

11l ~ ~lJtJ

http://sbc.wbp.kielce.pl

P o otrzymaniu legitymacji.
Foto. J. Klochowicz
.~~~~~~~~~~~~&.~~,~~,~~~ ~~~~,~~~~,~~~~"'~~

Dzień lwycię

twa

_
(DOKONCZENIE ZE STR. l)
Narod polski, który aż nazbyt dobrze zna cen(
wojny, prac-nie ze wszystkich sil przyczynić się do
utrwalenia obecnego stanu rzeczy. Na jlepsze warunki ku temu stworzyło trwałe związanIe l
z socjalizmem.
Stałe umacnianie tej nierozerwalnej więzi jest
podsta wowym warunkiem zarówno realizacji na·
szych a mbitnych planów rozwojowych, jak iskU'
teczności przeciwdziałania wciąż jeszcze wpływo·
wym siłom reakcji i wojny.
Doświadczenia XXX-lecia Polski Ludowej i lal
które minęły od proklamowania Dnia Zwycięst Wa
potwierdzają to z całą mocą.
(oprac. j. k)
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ŻYCIE

Wiosna

le

ZAŁOGI

zwycięstwa

Współdziałanie

Str. 3

ZMS i HDI{

w akcii krwiodawstwa
Moje spotkanie zgen. Świerczewskim Zetemesowcy
Jubileusz XV-lecia Klubu HDK

lali)'
ze·
eza
P -l,

ani;ła ll'

W poprzednim numerze nerała, a wirdzieli§my jenaszej
,g azety rozpoczę dynie
tOlwarzysza bro,ni
liśmy
cylkl pt. "WiOisna i przy,jaciiela. Do dziś zwycięs'tlwa",
,prezentU(ją<:y mówi Henryk DąbrOiwslki weteranów drugielj wojny, pozos'tami~ on ,dla mnie
uczesiUn'ików walk w 1945 r., morem żołnierza i doa oibeooie JpracownJilkóo/ wódcy.
naszego zakładu. D ziś prePo sforsowaniu
Nysy
zentujemy kolelj!J1ą syl- rO'ZJpoczęły się niezwykle
~t'kę kombaJtanIta pa'na trudne 'i Iknwawe walk,i obroHenryka DĄBROW SKIE  ny przyczółka. Zgimął 'talm
GO.
p.r<łiwie cały szta:b V DyW czasie wojny odbył wizlj'i. Mnie również n'ie
przeszko:enie zzakiresu oszczęd.ZJi'ła wdjna. ZoIS,tałem ramny w bitwie lPod
szkoły lPoIdofke,nslkiej w Batalionaoh Chłopskich . W Rietschen, skąd prze1rammtnie
do
1944 r. po wyzwoleniu sporitOlWano
San d om<i eI'Z a, gdz'ie uczęsz  29 wojskowego sZlpitala
woje!J1nego w R uszowie. Po
czał
do
s'Zlkoły
WIS tąpił
ochotniczo do wOljslka. - wyjsoiu ze sZJpi1tala powróchlem
do ma'Cierzy'stego
Miałem w:te:dy 19 rok ży
zna'jdującego
się
cia - tak rOllPoczął swoje pul'ku
w
Zgorzeilcu.
opowiadanie p. Henry!t. aJkItouaJlnie
też
ŚlWiętowałem
Wraz z ,in!J1ymi - och~i Tam
karni zostałem silderowany D zień ZwyC'ięSltwa.
Na'reszc'ie skończyła się
do LubU.ina, -gdzie ukoń 
wojona, jednalk jeszcze n~e
czyłem
zJkołę
oficerską,
w StYCZln<iU po clJporuczm'ilka. wsozędzie zapamOlWał s.pokój. Przez pewien czas
Jedno cześnie
d1Jrzymałem
rozkaz' wY'jaz.du do Szltabu pełlJ'l'iłem sł>wż,bę gramic7:ną
II Armii WojsIka Po1slkie- na Odrze i Nysie. Na iPr'Zego. Do sZJtabu dotarłem łoonie 1945--,1946 rrdku zow okolicy Trzebn'ky. Tam stałem przeniesiony do Baotrzymałem
przydział
do l.igrodu, gdzie br ałem udział
V DywJzji 15 P u łku Pie- w waJika<:h i lillwJlilddwaniu
band UlPA. B ył to nie
choty.
mniej trudny front, bowiem
w
Ibraltobójccz,ej
walce niemal w każdym
mOlŹma

było

doszuikać

Ka!ŻJdy, kto czytę Iksiążkę, bez trudu
zrozumie jak ciężką była
w~a na tam.tym terenie.
W międzyczaStie dostałelm

czadach".
tał

stopień p odporuczIllilka.

W 1946 r. wstałem zdemQbi1izowamy
tak zakończył 'swoje OIpo'wiadanie
pan Henryk. My ze swojej
strony dod ajmy,że IPO ,WOlj:"
nie Ukończył szkołę Śired
nią, a nasltępn'ie w-ł prawa Uniwetsyitetu Jagielloń
s.kiego w Kiralkolwie.
,za >SWOiją wojenną przeszłOiść otrzymał szereg odZIllaczeń, m. in. Krzyż WalecZ!nych, S rebl1n y Krzyż
Z asługi, medale: "Za t.wycięslUwo" I( palski i ra:dzieckoi), "Za adrę, Nysę i Bałty'k", "Za wa!1kJi o Riets'chen", OdZlllakę
GrunwaldzJką oraz osltatnio medal " Za udział w waJ!kach
o Berli!J1". Przeld dwoma
laty zOlStał awansowany do
stopnia lkapiJtana.
Czło!J1ek ZBQW,iD-u.
W zakładzie pracuje od
1962 r., a od 1967 - !la
sltanO/wi'slku
kierownika
Działu
Ol'gam'izacyjnoPrawnego. CzłO!J1ek lPartii.
Przez wielle lat peł'nił odpowiedzJa.mą j\unkcję prze-

suę

wroga. W Biesz'c zadach dowódcą moim był Jam Gerhard,
późnieJszy
aultor
ks'iąQjki Pt. "Łuny w Bie'sz-

I

11 maja akcja honorowego oddawania krwi
ZwyklE młodzi chłopcy
i dzierwc zęta, pracownicy
naszego zakładu, których
spolty!kalmy na cOdz.ień, potralfią zdobyć się na cZy!l1y
zasług·ujące na naJj1większe
uznan'i e i podziw. PotraJfią
na kaooe Iweziwanie od'dać
honorowo krew raituJąc w
ten 's posób Ibyć mme niejeldno życie ludzllcie. Są
wŚiród naLs, ipracują z nami, Olbrzymia większOść z
nich, to <:ZIłon!kowie ZJwiąz
ku Mładoz:ieży Socjalis't ycznelj, a j ednocześnie jednego
z IPonad 11100 ,istniejących
w kraJjll! Kl ubu Honorowyc<h D awców KDWi. Honorowe odldanie Ikrwi jes1t
pdsttalwą

cennym uzUipełnieniem pra
cy SlPołecZlllej, ,przeZlnaczonej clUa innych. Taka !postawa młodych jest zgodna
z s(){!joallis,t ycMym wY'cho'wa
niem JTIaodz.ieży, które jest
naczelnym działaniem naszego :owiąz'ku. W .bieżącym
roku w akcji hO!J1oTowego
oddawania krwi wyróżniły
się koła ZMS z wY'dzialów:
P - 7, Iklt6re,go ICzłonlkdwie
oddali hdnorowo 1990 mI
woldll1iczącego
Zakładdwej krwi,
P-6
1610 mI,
KomisM Rozjemczej.
DKJ.J1 - 12'80 ml, N-~ OdMaczony srebrną od- 1,100 mI, M-'2, M-l, TZ,
znaką Zasłużolnego Działa P-lO, P~14, P-4.
cza Związku ZalVJ!oldowego
Metalowców.
Wśród naubardzieli akltyw
rozm. B. GUTKOWSK A nych zeJtemesowc6w, człon-

Przed sezonem urlopowym
Tak wy g hida ł nasz rozmówca w 1946 r. w Ba ligrodzie, gdzie wykonane
było zamieszclion e wyżej
zdjęcie

Nasza dywiZlja przygotosię
właśnie
do
Nysy.
akcj.l
fOI'sowania
Tam odbył s>ię mój "chrz.est
bojowy".
Tam
również
mi ałem mOOność poznan'i a
generała
Karola Świerczews'kliegb
"WalteIra".
Przed decydUijącym natarciem - s!J1uje daJlej swo.je
opowiadanie Henryk Dąbrowski - przybył on do
naszej dywizji. Siadł na
trawie obo'k przy.drożnago
rowu, częstując papier05ami znad dujących się najw)'lwała

skorzystało

ogółem

4 ~ 146

wczasy

s łużb naszego zabowiem czynione są
starania o dalszy zakup
wczasów.
Faktem 'jest, że ilość
mietisc zarówno na wczasach, jak w . sanatoriach
z każdym rokiem powliększa
się. W tym roku na przykład więcej
osób będzie
mogło &korzystać z pobY'tu
nad morzem. Na "walterow
ców" czekają takie atrakcyJne miedsco<wości jak:
Mie,1no, Świnoudście, Koło
brzeg i wiele innych.
Ciągłym
modermizacjOim
i zabiegom remontowym
poddaje się nasze ośrodki
wypoczynkowe w celu podnieslienia ich standardu.
Takie prace wykony!Wal!\e
są
zaróWlIlo w Solcu jak
i w Sie!ipi. Sz.czególnie ten
ostatni ośrodek zyska na
znaczeniu po wybudowaniu tam trwałego obiektu

kładu,

cen(
iię

do

wa·

losÓ\(

i jest
i na·
!kU·

Iywo·

k)

posażeniem.

DIlatego sądZJ1mY, że hahonorowym dawcą
tkrwi" stanie się fak>tem

sło "każdy ~drowy członek

ZiMS

już 17 maja.

.
J.

Kobyłeckl

Konkurs BHP
dla wszystkich
Z roku na rok ludzie
pracy mają l psze waru'nki
w pooniesZIC'Zeniach produkcyOnych. Powstają nowe stanowd'slka, zakłady,
wydziały. Nie zawsze jed-'
nak
myśl
IProQe<Manta
i konsitruktora nadąż,a za
coraz to nolwymi osiąl$1ię
ciami techni~. Rozwiąza
nia te nie zawsze zaJpewnialją
malksimum bellpieczeńs twa
dla zatrudnionych patem ludzi. Cenltralna Rada Zlwiązlków Zawodo,wych, NOT i Min. Pracy i Spraw Socdalnych
rozpisało konkurs
na !temat trwałej i komplelksowej poprawy warunków
pracy, a w sz czególności
likwidacji, bądż ograll'iczenia:
- z,agrożeń st anowią.cych
główne przyczyny powstawania
wypadków
przy
pracy
chorób zawodowych,
- szkod!itwych dla z.drowia
zanieczyslZ'CZeń
IPOwietrza w ,p omieszczeniach
pracy i ach otoczeniu,
nadmie,r nego ihałasu
i wilbraCJji.
Chodz<i tu o popra'wę
istniejącelgo stanu tak na
stanowiSku pracy, wydZIiale, czy w samym zakła'dzie.
Za naóJepsze roz.wiązanie
tych zagad!J1ień będą przyznane niez.ależnie od wyna,grodzeń
w
zakładzie,
wysokie
na,g rody
(Np.

20 tys. zł za projekt zastosoJWany na s.1anowislku
roboczym, 50 tys. zł na
całym wydziale i 100 ty ·.
w całym z akładzie).
!Powyższe nagrody dotyczą tych prac, które zajmą
czołOWe miejsca na szczeblu centrailnym. W konkursie mogą brać udz~ał
pracownicy indywJduaiJnie
i zbiorowo jako zespół.
WSIlYSt'kich
zainteresowanych bHż zymi szczegółami kierujemy do Klubu
Techniki i Raajonałizacji ,
Działu BHP lub Zakł. Insp.
Pracy.
Z. M.
~~~~

PerSipelktywy wypoczynku na'szej załogi w laltach
następn:(ICh lI'y'Sują się qptymistycZlllie. Ale mówmy
o tym, czym w tej chW1ili
dy panujemy. Otóż warto
wcześniej pomyśleć o tym,
aby USltrzec się ubiegło
rocznych
maJnkamen'tów
jakie miały miejsca szczególnie w ośrodku w Sdlcu.
Warto pomyśleć nie tylko
o dobrej i smacZlllej kuchni,
urozmaiconych
,posiłkach,
ale równ,ież o stworzeniu
dorosłym i dzieciOim odipowiedniej
rozrywki,
aby
- ODCHODZĘ, Ą TY
wczasy nie były jednostajnym pasmem nudy, po
CZYTAJ SOBIE DALEJ
kt6rych jest katz moralny
•
2YCI E ZA4::.0GI ,.
i fizyczny, ale przyjemnym
i pięknym przeżyoiem.
~~~~~~~~~

osób, w tY'm: 1.647 z zakładowych ośrod'ków wypoczynkowych I(Sielpia i
Solec), 1.749 osób z wczasó'w z wykupu, 100 osób
z wczasów w ogródkach
d~iał'kowych
(renoiści)
i
650 osób skorzy&tało z pobyłtu w samatoriach j wcza(Ryb)
bhżej
żołnierzy. · Mówił sów profila~tyczny,ch.
Z
nam o jakże ludzkim uczu- wczasów
nad
morzem ~~~~~"~~~"~~~"~~~~"~~'\.""'\.~'\.~'\.'\.'\.~'\.'\.~'\.'\.'\.'\.~l
ciu jakim jest strach, skorzys tało ok. 950 osób.
cz ęsto nawiedzającym żołA jak przedstalw ia się
nierzy w kJJ.'wawym fronto- sy!tuacja w roku hleżącym?
wY'ffi trudZlie, który jedW
1I'0ku
bieżącym
nakże ,pomimo wszy Itko zwiększy
ię lict.ba pranale ży przezwyciężyć. Te cowników, którzy skor:zyproste,
krzepiące
słowa stają z wczasów do ponad
Dość często temat giełd dotyczy
zagadnień
techtrafiały do nas WlSzystkich. 4.500 osób. Nie jest to racjonalizatorskich gości na nologicznych (39 przyjętych)
Zapominaliśmy, że mamy jeszcze maksimum . możJi naszych łamach. Nic dzi'w - oraz zmia!J1 kons,trukcy,j Przed sobą słynnego ge- wości oclipOlWiedriaJnych za nego - wtorkO'We spotka- nych (-17 ,przyjętych). Wiele
.~~~~~~~,,~~~~~~'\.~~'\.,,~,,~,,~,,'\.~~~~~'\.'\.~'\.~~ nia wy1'lalazców i rac,jotIla- z nich dotyczy usprawnień
lizatorÓIW zasługują w pełni W zakresie oprzyrządowa
na po.waźne ich traktowa- nia produkcji (35 pomynie. PrZY!l105Zą one bo- słó,w).
wiem poza poczuciem
Oblicza się, że przy zaodpowiedzialności, inicjaltywy i gospodarności, po- stosowaiIliu tych wn,i osków
Już wkrótce oszaleją zielono drzewa
ważne ef€lkty ekonomiczne w produkcji przyniosą one
Ptaki zaczną co siły zielono śpiewać
dla zakładu jak też dla sa- poważne efekty ekonomiczSmukłe trawy wykąpie zielona rosa
ne siięg<a,jąre ponad 2 mln
mych wnioskodawców.
A dziewczyny odsłonią kolana bose
600 tys. zł nie licząc
Otrzymaliśmy
,kolejną
oszczędności materiałowych
PÓjdą chłopcy z gitarą w wieczory jasne
informację z Działu Wy!I1a(ponad 670 tys. zł) oraz
Dzieci będą rączkami w takt tańca klaskać
lazczości, w której za!warte
oszczędności w tpracochłon
Chmury wiatr porozwiewa jak młodym włosy
s ą efelk'ty od styczmia do
noś'Ci. War,to również poStarej ziemi rozczesze zielone kłosy
końca
marca
lbielŻącego
i!J1formować,
iż
spośród
Już niedługo wybuchnie zielona wiosna
roku.
lU wniosków przyjętych
Nauczy wątłe kwiaty jak w deszCZ/u rosnąć
W okresie tym wpłynęło w
okresie
lPieI"!WSzych
Wtedy zwiążę przed lustrem czerwony krawat
121 pOimy słów, z czego trzech miesięcy zastosowaPosiwiałą czuprynę zaczeszę z WIprawą
w 'p rodukcji 43 iP o do
realizaoji
przydęto no
Ciebie wezmę pod rękę z dawną pa'radą
III wruioslków zgłoszonych mysły. A za!tem 11ldzJka
I pójdziemy - we dwoje
przez ponad 150 pracoWlIli- iJlicjatylwa już owo'cuje.
w czerwony Radom
ków. Największa ilość
(j. k.)
S. Szymkiewicz
zresztą Ijuż tradycydnie -

Giełdy

,a

mieszkalnego z komfortowymi urządz eni ami i wy-

ków ZMS podsumuje swój
wielce znaczący wkład w
akcjach krwiodawstJwa. Z
tej oIka21ji naj baIldZ'iej symIpaty:cwym ges'tem ze s'trony młodzieży nie tylko
czło.n'ków ~S, byłby jej
gremia3.ny udział w :z.biorowaj akoji honorowego oddawania krwi, ortga<nizowanej prze'z zakładowy Kiub
HDK w dniu 17 maja.

.~~~~~~~~~~~~'\.~~'\.~~'\.'\.'\.~'\.'\.'\.~~'\.'\.'\.~'\.'\.'\.'\.~

czy,nmą młoozieży,

~~'\.~~'\.'\.'\.'\.'\.'\.'\."~,,'\.~,,'\.'\.~~"""~,,,,'\.'\.,,~'\.,,~,,~~~~~~
~
~~~~~~~~~~~~~~

Wprawdzie do szczytu
sezonu unlopowego mamy
jeszcze dwa miesią<:e, to
jednalk spora część praco'Wruików wY'jedzie na wczasy
w maju i czerwcu. Nie
zaszJkodzi zaltem powormolwać o planaoh nalszego
przedsię biorstwa w kwestii
przygo>tOlWań do zapewnienia załodze wypoczynku
urJOipowego.
Ale może przedtem kUlka
danyoh sta,tystycmych na
temat wYlPOczyn'ku urlopowego w ubiegłym raku.
Otóż w J:. Ulb. z wczasów

ków
HDK,
oddających
krew należy wymienić kolegów: Boles ł awa Dygasa
z wydziału N..J2, 'k't.óry oddał już honorowo 75'90 mI,
Tade usza C zerwi ńs kiego z
w-łu P-7 7210 mI, Ozesława ,G regorczyka z w-łu
P-7 - 4'5'40 mI, J anusza
Spólnego z w-łu M-<2 4580 mI, Andrzeja Z ytk owskiego z w-łu DKJ
1950 m1 i wielu innydh.
Już wlkrótce, bo 26 mada,
be:dZiiemy obchodzić ju1bileusz XV -leda działaJlności
Kilubu HlDK <na terenie lI1aszego zalkładu. W zwią7Jku
z tym liczna glr\llPa człon-

Dzień Służby

Zdrowia

wynalazcze

Pójdziemy'

http://sbc.wbp.kielce.pl

Uroczyście obchodzono
Służby Zdrowia. P odczas
morządem Robotniczym

I

w naszym zakładzie Dzień
spotkania z Dyrekcją i Sapracownikom tego resortu
wręczono odznaczenia i dyplomy uznania. Na zdję
ciach: Z-Cli, dyr. d/s Pracowniczych, Cz. Skrzypek
wręcza odznakę "Za zasługi dla Zakładu" kierownikowi Zakładowej Przemysłowej Służby Zdrowia dr H. Wsze borowskiej.
Obok: tę samą odznakę otrzymuje dyrektorka
ka - W. Cbojnacka.

żłob

Foto. J. Klocbowicz
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Sezon turystyczny rozpoczQty
W
iPrzeciąganiu
liny tor oraz Tadeusz Dębicki.
Czynll1y IWy/poczynek zaW kO'nlku['Sie wędikarskim
jes't j~dną z iIlajpqpu- wszyscy uczes,tmicy imiprelamiejszych fOl1ffi ,działal zy gorącym dapimgiem za- pa'dł "rekord sezonu", kltózawodników
do ry ustano'w il Władysła.w
ności zakłaido:wej Rady Kul chęcali
tury Fizycznej i Turystyiki. zwiększenia wysiłku . Naj- Chodyń z w-~u N-4. Wyło 
P,o m!ilrno nie<sipTzyjającej leipszym zespołem okazali wiony przez niego dkaz
auil'y, w dll1iu 13 kwietnia .się ... wędkarze, w składzie: wa,żył aż ... 20 dk,g . Są'dz i 
my, że ,wędkarze w tra!k<lie
sezonu d Gło,żą wszelk'ich
starań, aby polbić ten rekOl'd. Da<Isze mie'j sca w kon
kursie zdobyli: Zdzisław
Sznajder ~N - 3) i Tomasz
Stysiek (P-8).
Na zakończenie tej dekaiwej imprezy wszys'cy jej
uczestnicy 7lwiedziJi muzeum w Czarnollelsie. Zmę
czeni; ale pełni W1ra'żeń
p olwróci1i do Rad Olffi'ia w
godzinach wieczornych .
Jerzy Klochowicz

łagi

~~~~,~~~~~~~~

br. grupa Ipracdwnrków naszego zakładu wyjechala
do pOlbli<SJ~ich lasów Garbalt!ki, alby dtwo:r:zyć sezon
tur ysltYlCzny.
Uczestnicy
W1~omnianej imprezy turysty,c zne j śpiewali piosen-

Marian Nowak, Cezary Nowak, Witold Chodyń, Witold Trybula i Tadeusz Pie
cyk.
W .konkurencji strzelecd{'iej tryumfowały: Jolanta Biernacka z w-łu P-7,

UWAGA
rowerzyści
~

k'i przy ognisIku, piekli kieł Ulzy'slkując wyniik 71 pkt. na
basiki ,i pr6bowali swoich 100 możliJwych, dalej Urszu
Walecka,
Barbara
sił w licznych konkuren- la
Gawriolek i Wa,nda Dębic
cjach slporitowych.
ka. Natomiast 'Wśród męż
Do najciekalWszych kon- czyz'n iIlajlepszym strzelce:n
kurencji należały: przecią okazał się Krzysztof Łypa 
ganie liny, strzelanie z czewski z w-lu N-l, który
wia,tró<wiki, oraz konkurs uzyskał 73 ~t. .Kolejll1e
miejs'ca zdobyli: Jerzy Bawędikarski.

zwią'llk u

z

rOZlpoczę 

dem sewnu i iclość /powszechnym
błęidem
w
oświetleniu
rowelr ow informudemy, że kaiJdy rower
pO!Will1ien być wyposażony
w
białe
świ,atło
stałe
uIm'ieSzC'zo/ne z przodu nraz
czerwone ś'w,iatło'i czerwone
ddJbil.aslkolwe z tyłu tego
pnjazdu. Poza tym Il'ower
powj,n ien mieć slpralwny
hamulec i koniecznie d'Z'Wonek.
Jnlforlmując o powY'ższym
os:trzegalrny, że za niewłaścilwe W Y/p os aż eln i e roweru będą wyciągall1e OSIIJr e
sankcje.
Ncie.zal€Żnie
od
ma'n<:latów
nieposłuszni
dtrzymają ,;zajproszenia" do
K'ooegi'um Karno-A'drministl'acyj1nego. SpraIWa ~es't
bowiem zbyt ipoważna, by
tralktować ją ulgowo.
(jk)

Tenisiści

w II lidze

Po pięcioile:tniej pTzerw,i e ani j edn~go SiPo1t!kania jak
te,nisliśd ziemrr~ pdwrócili rÓ>WlIlież E. Lasota, Ziemw s zelI'elgi II lilgi . VI Sopoc- nicka-Ga,r bacz w grze po'dkilm ttmnieju r ozegraJi ibardzo dolb re spoIt kania wyg;ry
wa'ją1c z trzema p rzecilWn'ika:m i z "EleJkltry' czn~ś0ią"
Warsza'wa
6:3.
iKuźnią
Us troń 5:4 i "Slavią" Ru'da
ŚIl.ąsika 8:11.
iNiewą,t!pł<twie

najrw'ięk -

szym
za's koezeni'e m
dla
sylm/paltykó'w białego S!paI'tu
by ł o wysltąlpi eni·e na korcie znanego
zawodnilka,
Les.z.ka Słomskiego, ktÓTY
po c:zterolle<tnieij przerwie
wyUl:a'Za.ł
duiŻą ambicję .j
przywiąza!nie do baTw klubdwy1ch s'tają1c się główny'm
autorem lS uIk'ces u zespołu

" Broni".
60/Pocki turn'iej uldOlWodnH, że pos:iadamy dolbry
z€'Slplli, a sZlczeg61ll1ie rw
grach 'kobie'cYlch. DaIłliuta
Ziernnicka nie przeglI'ała

~~~~~~~~~~~~~~,~~,~~~~

Notatnik kulturalny
majowy
program
działania Za\Madowego Domu iKu<~tury w jpo,waiJn ym
s'topniu Il'zutdw1Uy Jlas:tęipu
jące
św:ię ta
i roczni'ce:
1 Maja, Dru IKullitury Ra-

nie dni", "iKr'zy!Ż walecznych", "Jadą goocie, 'ja/dą"
i " Pan Anatol s z'uka m'iQi'o na".
TI'TWaljące już /Od kwietnia Dni iKu']tury Rard.ziecdzi~cktielj,
D ziień
ZiwydęzalinauguN~waJne zostasitwa oraz Dni Ośw'iaty kłelj
ł y pll'zegląldem fillJmów raKs'iążJki i Prasy .
dZliecJkildh. Od 24 iklW:i~ia
iUrroczY's ta ak a'd em'i a z do .1 ma}a mi e1i~my zatem
okae.lji iŚ'wti.ęta 'kIla'sy r,dł:iot mOlżnClJŚĆ dbejł'zeć na:stęlp'U
n i'czej , 00dbyła się w dniu jące pozycje: ,!P,i es za bur25 klwie'tlrria. Szerzej pllize- tą",
"IPłonąca
taljlg a""
my o niej w dddzdemej "Straszna teśd'dwa" i "Być
kareslpo'l1d€lllicjJ. Począ\WiSZ.y kdbietą". Brzez !C ały czas
o'd lWolmej dlx:ity, aJż do trwaJnia Dni cZJlIllI1a była
1 malja wyśiwietlane były lWysltaw a pt. Piękno Kraju
fHmy na śwcieIŻym pdwie- Rad".
trzu . Oto ich :tyituły: "Os'ta,t iBilblioltelka ZJDK ip,r zygo~'\: ~ ~'\: ~~~~,~~~,~""~""~~~,~~~~~ tolwała ,n a1omiaist qui.z czytel'nkzy
z
wylbranYlCh
trzech pozy1cji wslp6łczes'nej
liltera'tu;ry ra1dziecJdej. Oto
one: Gra'!1JiIn - Na p;rzeciw
bu.rzy",
Diemiemltiew
Dla miłośników X Muzy
,112>-115.V. - "Kooharrilll:o- W daaelkliej przySItani"
[podajemy madowy reper- w,je rnku I", kolor prod. Fiedin - Ogll1iBloo.
tuar kina "WaJlte;r":
CSRS od 1. 16.
Z dka21j'i 30-NkZll1bcY 'iWy
J16-'25.V. - " DziewczyJla cięslt'wa nad fas'Zyzmern
Q~3.V . "Człowiek z z la'ską " panorama kol. pilaln.OIWana jeslt uToczysrta
Maisinicu", prod. kulbań- pradukloji angi,e1skiej a d wieczOil"nica dla członków
sk<iej od 1. 15.
15 1.
ZBOWi[)-u. Z tej s ameó
4--łL1.V. "Cezar i R o<26-28.V.
"Miaslta i olkarzlj'i 9 malja odbędzie się
zaaia" - prod. francuslkiej lata" pano!rama kdlor. przelglą d fill m6w -1cróltkood l. 15.
prdd~cji ZStRR.
matratżdwychl
wytwórni
8--UI1.V.
"Kar~ka z 29.V.-2.VJ. - "Mania wiel
"Czołó'wik a" .
młodzieńcz~ch lat", pano- kości" - kolor ,prod . fraiIlNatom:ia!s't Dni Ośwd alty ,
rama. prod. ZSRR b/o.
cUGlk1ej b/o.
Ks,i ą~i i Prasy są oik'arLją
do ol1g'ClIIliizOlWania kiermaszy kisiąrZkdwych i spOO:!k ań
tragiczniejszych w sWylch "Je zcze zdą żę" - mó<wią autof:r1sikich .W malju g,ościć
/pi raci drogowi. My
skultkaoh.
Na
dałszy,ch tacy
więc
będziemy
u
nas
miejscach tej niechlulbnej dOdajmy od siebie: Na Andrzeja P;rzypkowskiego
lislt y lokują się wyGuo'Cze- własny ipOgrzeb !
i Alfreda SZkl3lrskiego. Ponia Ipope!lniane przez O'sdby
,W nioskii
pozostawiamy nald to w pieTWIszej dekaidzie
piesze.
Wśród
/punkJtó'w czy'tetl:ruilk om. K1i.l!ka m~n'U t malja w /bibliotece ZDK
i mi~sc wejścia w kol'izję myślenia
nie
z aszkodzi czy'h ny będzie hliemnasz 1110wymienić trzeba skrzyżo nikOlffiu. Za;równo kierowwości w y <ci ,a 'W 111 'i c z y c h .
wania ulic przy ś'wia'tłach! COlffi j alk też pieszym.
WSzysltikk·h 'Chętn ych seIOkazuje się, że mamy 2lbyt
de·c znie zapras zamy.
(j. kam.)
wie1<u ,id a'ltonisiów" , ,dla
których kolor żół,ty (osirze!Na zakończenie warto
dodać, że w maju chór
WiK obchodzić będzie jubhleusz
120-lecia
swego
is1mienia. PY,z ez te dwaldzieścia lat ,prowadzony był
niezmienncie ip r zez niezmordOIWanego Jana Czeniikiegawczy), nakazują cy prze~'cz'a . IZ Ite'j dka'z ji 25 m a1ja
cież
obowiązkowe OtpUSZchór wystąpi z koncel1terrn
czeJlie s'krzyżO\Wanria zaju/billeuszdwym.
PrOlglI'am
równo .przez pOjazd jak
uświ~tni
Tomasz Fj:tas,
i pieszego) to już lkollOll'
były członek nasze<go cMzielony .
TU, a obecnie soois ta Te aNielbagaltelną licZJbę statru Wiel1kiego w Łodzi oraz
nOwią
również
"re!ko;rpara ba1e'towa.
dziśoi"
szybIkości,
pseudo
(not. b. g.)
rajdo'wcy, dla k ,t 6rych liczn'i!k ze wskazówką ,,100" ~~~~~~~ ~~,~,~~~,~~~,~~~"~~~"~,,~~
to zUjpełna fraszka. C zę 
s,tylm
grzechem
ludzi
z prawem jazdy to Jtlzw.
we(Jsoa
,iIla
Itrzeciego".
Mówiąc .popiTarwniej nie-

Repertuar kina "Walter"

TYI'tuł In1l111eJszego
kułu nan'zucił m~ się

artysam,
kiedy s łUrCihałem infomnacji
mdr W. ŁapaJja i por.
A. Kos tÓiJ:kl ewicza z Inslpektoratu Ruchu Drogowego KOIffi~mdy MO. Z u st
OIfice:rów /padalją przykłady,
liczlby,
konk.rety.
Jakże
jest 'ich wylmowa tragiezna.
Podajmy zaltem kilka, a
wS'lys1Jkie doltyczą tylko
I k'Wartału bieżącego roku.
OtÓŻ w okresie pie["WsZylch trzech miesięcy zanQtowano ogółem 250 w ypadkÓlw i ko1izji Slpowodowany,dh przez kierowców
i pieszych. irch wynik to /po'Wa'ŻlIla l1cZJba obrażeń,
a w nioh 7 wypadk6<w
śmier,telnych
w
mieście
i 5 w !powieoie radOlmSkitm.
Są to licZJby przera!Żają
ce, który'oh kOlffientowan'ie
wydaje się Z!Ujpełnie ibęd
ne. Ohociaż musimy w tym
mJiejscu przypomnieć, że
dzialo się to w okresie
zimy, kiedy nie notuj e się
jeszcze 2Jbyt dużego natę
żenia
ruchu drogowego.
Co zatem będzie się dZli.ało
w sezonie? Nie jesteśmy
w stanie odipowiedzie ć na
to pytanie. Jesteśmy jed-

nak zobowiązani do udz.ielema przestrogi dla wszystkich /potencja'l nych samobójców.
'Bo jaikże można nazwać
kierowcę, w !którego o,r ganiźmie badanie lek a;rsk,i e
uja/Wnia ogromną dawlkę
alkoholu. On - w jego
tylko zresztą mruemaniucvUlje się dobrze. On jest
panem kierownicy.

Samob ójcy
Bo jakże moż,na nazwać
tego, kitóry nie zwracaJjąc
żadnej uwagi, 'że <jezdnia
to przede wszYSltkim droga
pojazdów, wbie~a raptownie /pGd ... samochód. On się
przecież spieszy. On m u s i
być 2-3 sekundy wcześ
niej. Nie wierny ty!lko
gdzie mu się tak spieszy?
Pytamy o
najC'Zęstsze
przyczyny wypadków. Odpowiedź jest natychmiastowa. rFo ipierwsze: pIIJ anstwo kierowców i pieszych.
Dodajmy, że wypadki takie
należą
również
do
aj-

prawidłowe

wY1przedzan~e.

%OS'ClH ho"or lU.,,,,
aGlUcq krwi!

http://sbc.wbp.kielce.pl

'l..
'l..

c

R

•

~ha.

b:

TERiMINARZ

rć

R~GRYiWIElK

kH-

!Na

F

I

wójnej ZJdobyły trzy punkt y. ZawOldlI1icy: A. Durasiewic<z, który starItował na
pierwszej pozyqji nie odnIósł zJwyci ę!sItlwa. Przegrał
swo,je pojedytt1k,i po 2:.1 co
daje dobre ś·w<j·adeatwo temu młOldeimu zawOdniJkolwi,
J. Garbarczyk z!dobyL dwa
cenne pUJ11k1ty wYIg;ry'Waljąc
z bardzo 'l'utyno'Wanymi zawoldni'kalrni. Naj:nillOldszy zawddnik e'klipy M. W,i elocha
pdkom.ał między rnnymi w
baJ'dzo ładnym styJu zawddnilk'a kadry młOd~eżo'W
ców Kolbelę ze "Slavii" 2:0.
POInadlto w ekilpie na'szej
staJrltowali jes z,cze dwalj 'z awOidniicy R. Nowak i Z.
Rudniclci w !grach pOld'Wójnych wy'g rYlW a,jąc slwolj e
p~eldynki.
iNal~ży jels~cze po:dać

ka szcz egółów o prz~g()to 
waniaClh naszego zeSIPołu
do Itegoll'ocZll1ych rozigrywelk o wejście do II-eIj li:gi.
Zarząd
Kilulbu w m'iaa:-ę
s'wo1ch mOiiJ.iIwości stworz y ł
tenisisltOlITI Idobre warunJki.
KierOlWnilotwo s elk'c ji i tre
n €1l' L. Sł'OIffislkli Zigodnie
reai1izowali program szikolenia', daa1tego też. ;n~eżą im
Się 'sło'Wa uznama J8Ik ;rtJwnież ojpieikui!1owi 5eik Cj~, TadeuS1.owi Łudmak<owi, kierowni'k dwj sek1cji, Józefrowi
:Żyle ,i in'SitTu!kitorowi, Zb.
Zielińskiemu.
iRo7Jgrywki o mis,trzOlslbwo
IJ-elj li<gi rovpdczy,nają s.ię
1 ICze'rfWlca. Zespół Ilas z zII1alazł s~ ę w baoozo si'lnej
gil'uJpie -z ,iGÓIl'tlli!kiem" Ś'Wię
tochł(JIwi'ce, "GWal'laur Wro
cłaiw, z Ohełl!TI!k:ie'm, AZS-SZS Poznań .i AZS SZS
WaI"sza'Wa. W 'zeslpo~e U-ligowym
musi
sltartO'wa ć
(oiboję'tnde n,a któr.ej - pozydji) kciliielta i mężczy'z!Ila
do aat Q11 w nas zym przypa>dku' bę:dą to: E. La<sota,
A. Du'ra'siew.icz, M. Wie'lo-

C2

Dnia 11 czeIiw,ca - Górnik ŚwięłGch~dw'ice - Broń
Ra'dOlm
Dlnia 15 czeliwca - Gwar
d ia WIr.p:cła1w - B;roń Radom
Dnia 6 l1pca - Broń RadOlffi - A'Z S-SZS ,PoZilla ń
[)nia 11<9 lilp'ca - Chełm ek
- Broń Radom
Dnia 3 sieI1Pnia - Broń
Ra:dom
A:ZS§Z6 Waiszawa.
Gra!.
~~~~~~~~
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malja odbędzie się
cielkawa impreza, któ ra
zai'rrarujgu;ruje sezon !turystyczny.'
U~zesltJnilcy
będą mogli
odbyć
marsz /pieszy na
trzech trasach: I
ze
Ś1w!iętej'
Kaltarzyny
do
Hod'l'enlt yna (<długość ok.
9 'km), II ~ 'z Chy1ic do
Bodzenltyina (,12 km) Oraz
z Wykmsa do BodzenltyiIla
(trasa dk. ,15 km).
Zaikończemde illTl:prezy zapOM,alda się nrieZJmiernie
artralkicyjlnie. Przy ogni'sik u
wŚlród ruin zamku ,w Bodzentylnie
orlganiza'tOlrzY
,prze:widują rroonego :rOldzaju a'traikbje, konkurs y 'itp.
!l1łJPisy /P'l'zyÓlrnuje (tylko
do <4 maja) Henryk KuIiński
(lteU.. 888). Opłata:
10 zł ~'członlk'owJe PT'l1K,
'I1KIKIF i ZMS) i 15 zł pozo'sltalli .
Ser1decznie zatem z alprasZlamy.
IM
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