Proletariusze wszystkich kraJ6w t ..czcle

Pismo otłznaczone

alę!

I

W rocznicę
Manifestu Lipcowego

Złotą Odznaką

ZZ Metalowców

Dzień
świętem

)-

IŻ

a,
.ń
8.
j-

cI-

le
l')-

a

Organ

j-

Samorządu

Robotniczego

Zakładów

Metalowych im. gen. Waltera

\V

Radomiu

C.

a.

:1"

"Votan," pracuiq

na

liIi-

pełnq

parq

Nr 20/527

Jalk JUZ powiedz i eliśmy
na wstęp.ie, odlewnia rozbudowuje się .nadal. Trwają prace budowlane przy
topialni, z których nie są
jednak zadowoh~nli odlewruicy. Po prostu tempo
budowy jest zbyt powolne.
Ponad'to ,nie ·nades.zły jeszcze urządzenia do wykań
cza1n,i i topialmi. Chod zi
tu o paece do topienda
i rafi-oac}i, Iprasy do oim'anos c lami li soLidną pracą wall1'ia przelewek, pol<CI7ki
IwcntyJ.atory i
wYlróżmiają Slę rówmież za- taśmowe,
mechan~czną
o
lewacze: ZY!?JIDuntt Zbojna, suwnicę
Stachurski oraz większym udżw.igu.
wielu Jnnych.
Dlatego .też na 78 KSR
podjęto
odpolM ednie decY1Jje li zobowiązano pion
inwestycyjny do zakończe
nia
rozbudowy
odlewni
ciśnieniowej
na
dzień
30 września br.

Odlewy dla 63 części
• 600 t011 odlewów w b.r.
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Po kilku miesiącach znów odwiedziliśmy odlewnię ciśnieniową. Ileż tu się zmieniło! "Votany" p~a
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cują już pełną parą, hala uporządkowana podZIelona na poszczególne oddziały. Ale to nie
Tuż obok wyrasta nowy obiekt _
~_;'~l''''ft
więc, już niedług-o, będziemy mieć
.
dziwego zdarzenia, która w olbrzymIm
spokoi potrzeby zakładu.
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Miejmy nad:cieję, że termim 1en zostanie dotrzymany a wówczas
;nlie
tyl'ko osiągnie Slię planowaną produkcję docelową .
ale także 1Jdecydowanie
poprawią się warunkri socjalne zalog>i, która otrzyma
dodatkowe
sza We
damskiie .i męskie z natry$ami oraz pokój śniada
mowy.
Takie są aktualne problemy jednego z najmłod
szych naszyoh wyd2Jiałów.
Jesteśmy
pl1ZCkonallli; że
w -oajbliższej przyszłości
będz.ie ich o wdele mndej.
(ag)
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sierpnia egzekutywa
informacji dyrek
cji na temat realizacji
wniosków wynikających z
przeglądu
zatrudnienia
rozmieszczenia
kadr
w
przedsiębiorstwie.
Jest to
zagadnienie niezwykle istot
ne dla właściwego funkcjo
'nowania
poszczególnych
służb pracowniczych, które
go celem jest pozbycie się
balastu
biurokratycznego
na rzecz produkcji. Poza
tym, w sierpniu planuje się
dokonać oceny zadań za
lipiec, oceny pracy zakła
dowej
placówki
ORMO
oraz wysłuchanie informacji w zakresie realizacji
prac związanych z przygotowaniem
do obchodów
50-lecia powstania zakładu.
We wrześniu planuje się
odbyć egzekutywy w sprawie zatwierdzenia programu szkolenia partyjnego
na' rok 1975/76, dokonania
oceny
współzawodnictwa
pracy i oceny realizacji
zadań
ekonomicznych za
sierpień
oraz w sprawie
zatwierdzenia materiałów
i programu na uroczysty
KSR z okazji obchodów
50-lecia zakładu.
O wszystkich tych zagad
nieniach będziemy na bie-

22 Lipca jest państwowym i narodow;9\n
socjalistycznej Polski. W tym bowiem
dniu ukonstytuowany, mocą decyzji KRN, Polski
Komitet Wyzwolenia Narodowego opublikowal
przed 31 laty Manifest, który stał się metryką urodzin i drogowskazem rozwoju odrodzonego państwa
polskiego .
W ścisłym zespoleniu zadań narodowego i Sllolccznego wyzwolenia, w szerokim froncie sił postę
powych i demokratycznych któremu przewodzi
klasa robotnicza i jej awangarda - Polska Partia Robotnicza, urzeczywistniliśmy cele rewolUCji
społecznej i weszliśmy na drogę socjalizmu. Z~u.
dowaliśmy Polskę, o jakiej marzyły pokOlenia b't)jowników wolności i postępu, niepodległą, odrodzonej w hlstoryC'tnej siedzibie narodu, opierającą
swe niezłomne bezpieczeństwo i pokojOWY rozwój
na mocnych i trwałych podstawach.
Historyczne znaczenie przemian rewolucyjnych.
wytyczonych w marksistowsko-leninowskim programie PPR, a sprecyzowanych w Manifeście Lipcowym - polegało na odsunięciu od dominacji
w narodzie i od władzy w państwie reakcyjnych
klas posiadających, niezdolnych rozwiązać we
właściwy sposób kluczowych problemów niepodległości, bezpieczeństwa i szybkiego rozwoju Polski.
Siły lewicy pod przewodnictwem ideowym i kierownictwem politycznym
polskich komunistów
wskazały jedynie słuszną drogę przejścia od zniszczeń
wojennych, rozproszenia i dezintegracji
narodu, od słabości ekonomicznej i zacofania
kulturalnego do budowy Polski silnej swym potencjałem społeczno-ekonomicznym i moralno-polityczną, jednością narodu.
Budujemy Polskę silną gospodarczo i wszystko
dziś świadczy, że zadania zawarte w planie 5-letnim zostaną wykonane pomyślnie , z poważnym
wyprzedzeniem w wielu dziedzinach. Uzyskaliśmy
wy soką dynamikę produkcji materialnej i dochodu'
narodowego.
Stało się to podstawą najwyższego w okresie powojennym wzrostu realnych płac i dochodów ludności, spożycia i świadczeń SOCjalnych.
I Krajowa I{onferencja PZPR i XIII Plenum KC
wYdatnie rozszcrzyły zakres przewidywanych regulacJi płac i posuni~ć socjalnych. Przedsięwzięcia
te przebiegają ściśle według ustalonego planu;
pierwsze dni roku 1976 zakończą cykl regulaCji
płac, która w ciągu jednego pięciOlecia rzecz
w praktyce naszego kraju bez precedensu - obejmą wszystkie grupy pracownicze w gospodarce
uspołecznionej.

Wizję
wistniać

rozwiniętego SOCjalizmu urzeczybędziemy w
sprzyjających warunkach

Polski

międzynarodowych.

Zawdzięczamy to rezultatom
konsekwentnej pOlityki pokoju Związku Radzieckiego, Polski i innych bratnich państw socjalizmu, naszej socjalistycznej wspólnoty.
Pokój jest zasadniC'tym warunkiem pomyślnej
realizacji zadań budownictwa SOCjalistycznego. Bę
dziemy go umacniać i utrwalać, kontynuując strategię zapoC'tątkowaną w pamiętnych dniach przeło
mu lipcowego. Droga, na którą wówczas weszliśmy,
zapewnia naszemu nar~dowi pomyślną realizację
ambitnych zamierzeń, umacnia pozycję Polski wc
wspólnocie SOCjalistycznej, w Europie i na świecie.
Idziemy konsekwentnie drogą wytyczoną przez
Manifest Lipcowy. Osiągnęliśmy na niej wielkie
przełomowe rezultaty. Obecnie w oparciu o nie
przystąpiliśmy do realizacji kolejnego historycznego zadania. - budowy rozwiniętego społeczeństwa
socJalistycznego. Z dotychczasowych dokonań czerpiemy przekonanie, że zadanie to urzeczywistnimy zwycięskO, że zbudujemy Polskę naszych
ambicji i marzeń.
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wysłucha

s tarczając

wielu
do
aktua1Il1ie
prowadzonych
asortymentów.
Już
dziś
Odl~nia
wykonuje
dla
rnaSZYlIl do szycia 1'1 części,
do maszyn do pisooia 26,
pneumatyika
otrzymuje
20 detali, Ipra'5owatI'ka 5

d7liału
.
jąc
największe
wyrobIenie zadań dziennych.

rowniczo-kontrolną
oraz
inicjatorską opracował plan
zamierzeń na III kwartał
Są też d wnni zasługujl:l br. Chcielibyśmy przeto w
cy ma wyróżnierne. Nalezą skrócie poinformować jado nioh ustawiaCfLe: Jerzy !kim problemom poświęco
Giełiyński, Adam Wojcie- ne będą kolejne egzekuty-

szak i Zygmunt
czyński.
Swoimi

Kowal- wy i sekretariaty KZ.
umiejętW początkach lipca swoje posiedzenie egzekutywa
KZ poświęciła ocenie szkolenia partyjnego. Na ten
temat pisaliśmy już nieco
w poprzednich numerach
gazety. Zagadnienie to omó
DO TOWARZYSZA DYREKTORA wimy obszerniej w jednym
z najbliższych numerów
ZAKLADOW METALOWYCH
11\1. GEN. WALTERA W RADOMIU "Życia Zalogi".
Skargi i zażalenia - to
również
istotny problem,
DRODZY TOWARZYSZE!
któremu egzekutywa poW imieniu Komitetu Organizacyjnego Wr.ś~igu Po- święciła sporo czasu. Chokoju Trybuny Ludu", "Neues Deutschland . 1 .. Rud~ dzi po prostu o to jak są
ho P~ava" składamy Wam serdeczn~ podzlękowan~e rozpatrywane i załatwiane
za współudział w gromadze~i~ nagrod dla uczestm- skargi i zażalenia pracowników. (Tematowi
temu
ków naszej imprezy kolarskieJ.
.
poświęcimy oddzielny art y
Kwitując tą drogą odbiór ~ag~ody, przesylamy rowkul) . Pod koniec lipca na
nocześ nie najlepsze pozdroWlema.
egzekutywie rozpatrywana
będzie ocena realizacji zaZa.
dań gospodarczych za I pól
Komitet Organizacyjny rocze. Omówiona zostanie
Międzynarodo,,:e~o
szczegółowo
sytuacja na
Kolarskiego WYSClgu
odcinku produkcji, koopeP.okoju
racji, zaopatrzenia, eksporpOdpis nieczytelny
tu - słowem całego kom p
leksu zadań związanych z
wykonaniem planu.

.......................
"Trybuna Ludu" dziękuje ...

żąco

informować.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wiktor Wąsowski należy
do jednych znajstarszych
pracowników narzędziow
ni, do grona ludzi o tzw.
"złotych rękach", do tych
narzędziowców,
dla któ •
rych- nie obca jest nawet
najbardziej skomplikowana
praca
Szlify zawodowe zdobył
w 1937 r., kiedy to po ukończeniu szkOły zawodo-

wej rOLpoczął pracę w naszym przedsiębiorstwie.
Przez ponad 37-letni okres pracy zawodowej dal
się poznać jako rzetelny l
dobry fachowiec. Przez te
lata wyszkolił wielu ucmiów swoich dZisiejSZYCh
następców, wykonywał naj
bardziej nawet skomplikowane narzędzia dla odbiorców zagranicznych.
Znajdował również czas
na działalność spoleczną.
Kilka kadencji pracował
jako kaowiec w grupie
związkowej. Przez 15 lat
piastował funkcję v-c e pre
zesa Zarządu Ogródków
Działkowych
w "Walterze".
Własny ogródek działko
wy i praca w nim, to hobby pana Wiktora. Potrafi
zajmująco opowiadać o hodowanych
przez
siebie
kwiatach czy też o uprawie warzyw. Teraz będZIe
miał więcej czasu na za-

jęcie się działką ponieważ

odszedł właśnie na zasłu

Ryb.

I żoną

emeryturę.

(~)
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Na

przykładzie

P-3

materiałowej

Problem. gospodarki
Oszczędne

'g ospodarowa-

ciągle

ipOszukującego

.nowośoi. Wysoka dynamilk a
wzrostu
gos{podalr czego
w 1197>5 r. wymaga rówruież
uruchomrienia
wsze1kich
dos,tęp.nyoh Ifezerw w zao'PwtrZ€U1'iu
m ateriał owoItechnicZ'Uym.
Powaimym
źródłem 1ych rezenw jest
zagoS'podaI1owanie
lIladmieflnych li rz-będn,ych zasobów
materiałowych.
O
waimosC! zagadfndeń doty-

nie zasobami mate<niałowymi, ś,rod'karrui finansowym.i
i Ipracą 1udrz..ką jest główny.m zadaruie.m dla rozwoju SIOcjaltiStYC7JUegO społeczeństwa
li jego goSipodar.k!i. Dla/tego zailinteresowa,U'ie ,k,aŻ!dego człowiek'a
najd:rOlbniejszą
Inawet
L?:mianą, 'M óra może przycZyl!1lić się do oS1Jczęd,nośoi
malterli ałćJlw,
śl'od'ków
fi,nansQlwych
lub pracy, czącyoh matelfi·a.łów świad
decydulje o wyni·k!ach ma- czy faikt, że :w zpa:tryJWane
l2!'Zez
iPrezy;dilUm
sowel?)o wysiłku lud2li ''Pra- były
cy.
DYlnam:iczny
wzrost Rząd'u, 1krt:Ó'I'Y podjął ,dep rodfUkcju
IPrzelffiysłJowe'j cyzję Nr 72 z dnia il sier,pw wJelu gałęZIiach goSIPo- nia Ibr. wSIprawie ogólnodal'kii narodowej s,powodo- krajowego ,prze!?Jlądu ' zawał dkreślony 'WZ!fost :zIa- sobów, SUlfQWCÓW, matJeil'lialila
ma- łów, maszyn .i ur.ządzeń,
potrzebowa;rJ.,ia
terJały. Lecz ,t empo przy-: wyTlobów gotowych li 'Prowstu IProdukcji wytprze- dUlk-oj,i w tOku.
dza 'Pr.zyrost zdoLności proDo lakoju tej włączyli sie
d Ulkcyjllle.j za:kłia.dów wy- rÓW1mez
1l'.a:cjQiU'a1irzaltorzy
twal"2J8jących
SUI10Wce
.j z lW -bu IP-'3, .k !tórzy 1lgło 
półfaJblrykaty.
Stwa,r za to !:'ild w okresie n kw,a,r talu
zadani€ dla przeunysłu a 1975 rr-. 20 proje'k!tów If'ajedn-oc.ześnie okreśLa ktle- ajonaJd.z atorski'c h przynoszą
l1U1nek dzrialaJllia dla s.z ero- cy'c h oszczędIllOśai lila ~Ulżykiiej ll'21eszy TaojonaiLi:za:to- ciu
maJteTd'ałó'W
'oraz
rów, 1Il0wa!torów IProdUkcji ~rrliUdejsz;ających
pracQpo oszczędn€j gospodarki cMonność
-rwybwarz'8lny.ch
ma!teri'ałamd.
P ,r zed
ru- wyrobÓW.
chem
ra·c jonalizartors'k.im
Do najbardziej aktywstaje zaldamde do ,Slkładaruila nych
racjonalliatorów
roZJWliązań
. /powodują.cych W-łu P-3 Ina:leży A>ntoni
zmniejszenie zużyoia ma- Matla IMóry 'zgłos<ił 5 ip roteTiJa~ów beZIPośre,dlD'i o jak je'któw If,ac,jonali!zarors'k,ich
i pośredn.io IPTOIdu'kcyj.nych. dający,ch wyso'klie o.szczęd
Złożcmy lPIf.ojeikt wy;na~az- nośai IW zużyciu materiaczy ZlTIIIl.iedszający zużyci e łów ci zmruiejszeJlJiu pTlaooma1temałów daje podwó,jne chłol1!Il.Ości IProo.ukowal!1ych
łrorzyśdi,
gdyż
'Oprócz częśai.
okTeślOlIlych efe'któw ekoOb.
Ryszar,d
Rdzanek
nomlkz,nych 1P0zwalia In a zgłosdł 3 IPwjek.ty racjo1P0wstlłini e korzystne.g o bi- nal~zatorslk!ie
da'jące
polwI1Siu mateirUaiłowego po- waime z.m.niejszeinie zuży
zwalla.jącego na wyJmnalnie cia narzędzi.
lThowego ,w yrobu lITa rylllek
Ob. Wacłww Pluciński

20A5127

ZAŁOGI

Priorytetowy charakter
rów-no-w-agi rynko-w-ei

Szybki wzrost dochodów
za-rejestrował
również
3 IProj e kit y racjo.nalizaJtoIf- ludności postawił przed na
skiie przylnos·zące znaC2'Jne szą gospodarką nowe zadania.
Zwiększyła
się
zmndejszenie
pracochłon
zwłaszcza potrzeba stałego
ności.
Ob. Tomasz Kozłowski utrzymywania równowagi
rynklowej, poniewaź wzrozgłosił 2 Iproje~ty raojonahiz-lłitoriSikiie
zmnliej.s zaj ące sło zapotrzebowanie społe
czeństwa na towary i usłu
pracochłoooość .
gi. Zwiększyły się też wy[)o 'a 'ktywniejszych ifa- magania co do jakości i no
cjonaEzatorów W -łu P-3 woczesności
produktów.
za[nczyć
'należy
rÓw'l1lez.
Jerzy
Wasilewski, Wyźsze dochody pracowniOb.
LudWlik Dudziń.ski, Sta- ków sektora uspołecznione
nisław Młodawski.
go, zwłaszcza w grupach
DZliękli
,nilim oraz pow- najniżej uposażonych, zrostałym
r.aojoll1a1.izaJtor,om
dziły popyt na lepsze jalIlasz zakład może ła'twiej
wykonywać pl'any produk- kościowo artykuły spożyw
cyjne.
Józef Siczek cze, zwiększyły za potrze-

z

obrad KSR

Wykonanie zadań planu społeczno-gospodarczego za
miesięcy oraz przewidywana realizacja I półrocza
było tematem Konferencji Samorządu Robotniczego.
Na konferencję przybyli: I sekretarz KW partii
J. Prokopiak (w środku na zdjęciu I sekretarz K.J.'\I
partii Cz. Głogowski (z lewej( i J. Zieliński - I sekretarz KZ PZPR.
Niżej: fragment sali obrad.
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Jeden z wielu
czytelnikom
Edwarda
przedstawiamy
Brodowskiego - na:stawiacza i grupowego partyjnego z w-łu P-5.
Pracę zawodową rozpoczął w 1950 r. jako ślusarz
produkcyjny. W trzy lata
później zostaje awansowany na nastawiacza i na
tym stanowisku pracuje aż
do chwili obecnej.
Jest nie tylko dobrym
pracownikiem ale również
działaczem partyjnym. Jego
staż w organizacji liczy się
od 1963 r.
W pierwszych latach sWo
jej pracy zawo.dowej p-e~
nil funkcję ·męza zaufama
na wydziale. W 1966 r. zostaje wybrany grupowym
partyjnym i jest nim do
chwili obecnej.
Edwa'r d Brodowski umie
jętnie potrafił połączyć pra
cę

zawodową

2l

działal

oraz z
nauką w szkole. W latach
1970--1972 uczęszczał bowiem do szkloły przyzakła
dowej. Po jej ukończeniu
w rok później z pozytywnym wy,n ikiem zdaje egza
min na kursie mistrzowskim.
W swoim wydziale kier u
je brygadą pracy socjalistycznej, która legitymuje
się srebrną odznaką BPS ..
Ponadto Edward Brodow
ski aktywnie uczestniczy
w ruchu
racjonalizatorskim. Zgł osił kilkanaście
projektów i wszystkie zostały już wprowadzone rio
Produkcji. Do najciekawszych zalic 7 Yć można wniosek dotyczący zmiany tech
nologii
i
tym samym
zmniejszenia
pracochłonności przy produkcji jednej z części maszyny kl.
413. Było to rozwiązanie
konkursowe, które przyniosło dla zakładu oszczęd-

nością

społeczną

ność w wysokości
złotych.

220 tys.

(bg)

wizytą

w P-7

.szycia są
naszą /ZJasadJniczą produkcją, zaś 'WYldzilał je montujący staln owi IPrzysłowio
wy "jęzYlczek lU wagi", od
którego
z.aIleży
f-inaJJny
wyrób.
Oiekawd co też tam lilOwe go 'zajliZe1iśmy do hali
Maszy;ny

do

montażowej.

zasadZJie montaż
iPrzebje;ga
prawildłoWio,
aczJkolwiek
mówi k.i€ITownik ilnż . Edward Skórnicki - ofiamy
wiele kło!potów :z koopeiI.'acją ~Wlnętrwą
li zaOlpatrzeniem, które nie re ali7JUj e zamówień lila opalkowalIlJa . Stąd też zda.rztatią
sdę dni prn:.estojów. W takioh sytuacjach zmuszeni

W
maszy;n

jesteśmy

wysyłać

załogę

do domu. .Na szczęśaie są
to, przypadki SlPofladyczne,
n ie IDIIliiej jednak z·akłóca
ją
nam
normalny t,ok
pracy.
Inż. Skól"nickl ma także pewllle u,wagi IPOd adTeseun ikoOlPeraC'j'l wewnętrz
nej. Wyd(l,iały ws/półpTacu
ją.ce z P-7 lnie zawsze dostaifczają częśai
i podzeS1pOły w ;potrzebnych illOś
airu:h. Ta'k,i stan rzeczy
usp['aWiied1iwić
można
częśaiO'WO trudnościami kadrowynlJi
i
nadmierną
absel!1oją
'chorobową,
no
ale najbardzdej przekolllY':'

wyraźnie

tach 1971-1974 produkcja
grupy B rosła w tempie
szybszym niż produkcja
grupy A. Było to zjawisko nie spotykane w ciągu
ostaJtnich kilkunastu lat.
kiedy to następował systematycwy spadek udziału
środków Spożywczych w ogólnej produkcji przemysłu.
Wzrost udziału ŚI10dków
spoźycia w ogólnej produk
cji przemysłu jest logicznym następstwem nowej
strategii społeczno-gospodarczej. Skor·o bowiem stra
tegicznym
zamierzeniem,
konsekwentnie realizowanym, jest wydatny i s·tały
wzrost d!ochodów ludności,
to równocześnie konieczny
jest intensywny rozwój teg.o działu pTodukcji, który
pracuje dla potrzeb rynku,
zapewniając pokrycie zwięk
s:oonychdochodów społe
cz€ństwa zwiększonymi do
stawami towarów rynkowych.

Niedawno zakończył się
rok szkolenia partyjnego, a
już opracowany został program sz~olenia na rok
1975/76.
W nowym roku szkolenia partyjnego udział weź
mie 48 zespołów liczących
100 proc. Jest 't o lIlIiewą,tJphl w sumie 1919 uczestników.
wa 'ZIasług:a 'całej ~ałogi, Powstało
10
kierunków
która swym doświadcze szkolenia m. in.: "Wybraniem, IOjjiarnością potrafdła ne problemy międzynaro
pokonl8ć rpiętlfzące się trud- dowe",
"Polityka gosponości.
darcza PRL", "Podstawy
Za \to należą Sli ę jelj Sffi'- marksistowskiego świato
de cwe słaWla u~nan.ia.
poglądu", "Historia polskie
go ruchu robotniczego""
(tk)
"Wybrane problemy eko-

tysiące «Łuczniki »

263

zwiększył

artykułów

przemysłowY Cll

przeznaczona- j-est-fta.- zakup
wyrobów przemysłu lekkie
go. Utrzymywanie równowagi rynkowej wymaga
stałego szybkiego _rozwoju
prOdukcji przemysłu lekkiego. Stały bowiem musi
być wzrost s,t opy życi owej
społe.czeństwa, proces wzro
stu dOchodów pieniążnyc h,
a w następstwie tego procesu stały wzr·o st popytu ludności na coraz
większe, a zarazem lepsze
jakośdowo wyroby.
Wzrasta jednocześnie zapotrzebpwanie ludności na
wyroby przemysłu maszynowego i chemicz·iiego. W
latach 1971--1974 uruchomiono w tych dwóch przemysłach produkcję szeregu
nowy.ch wyrobów rynkowych. W przemyśle maszy
nowym np. uruchomiono
produkcję nowych ·typów
telewizorów, radioodbiorni
ków, magnetofonów, adapterów, l>odówek i pralek
automatycznych. W przemy
śle chemicznym natomiast
- produkcja nowych leków i kosmetyków, a.rtyku
łów chemii gospOdarczej,
lakierów, wyrobów gumowych itp. Szybki wzrost
dochodów zrodzi popyt ze
stronyj naj niżej uposa żo 
nych, na coraz ' szerszy
asortyment wyrobów. J ednlQcześnie
rosnąć _ będ z ie
wŚlI'ód ludności tendenc ja
do zastępowania użytkowa
nych dóbr, bardZiej nowoczesnymi.
Jeslj;· to zjawisko typowe
dla osiągania przez społ e 
czeństwo
coraz wyźszeg o
poziomu zaspokojenia potrzeb.

Nowy program szkolenia partyjnego

Edward Brodowski posiada' dyplom aktywnego
racjonalizatora oraz listy
pochwalne.

L

ności

nacisk na rynek, stwarzając konieczność odpowiedniego zwiększenia podaźy
i dostoso·w ania jej struktury do rosnących potrzeb
ludności. Rosnącym dochodom pienięźnym ludności
towarzyszył w pierwszym
rzędzie wzrost popytu na
przemysłowe wyroby rynkowe. Dlatego to w latach
1971-1974 rozwój produkcji tych towarów naleźał
do podstawowych zadań na
szej gospodarki, zwłaszcza,
że w poprzednich okresach
produkcja przemysłowych
towarów rynkowych rosła
wolniej niż produkcja pozostałych wyrobów przemysłu (środki produkcji).
Na przykład w latach
1966-1970 produkcja przemysłu grupy A (produkującego
środki
produkcji)
zwiększyła się o przeszło
56~/o, podczas, gdy produkcja grupy B (produkcja

W grupie B szczególnie
pozycję
,zaJmuJe
przemysł lekki,
pl;'odukuJący tkaniny, odzież, wyroby dziewiarskie oraz obuwie. Jego wyroby stanowią bowiem obecnie okolo
20% grobalnej
warto ścl
wyrobów
przemysłowy ch
nabywanych przez ludnoś ć.
Innymi s~owy, co piąta
złotówka
wydatkowana
przez ludność na zakup
waźną

środków ~nsumpcji) zwięk
szyła się w tym czasi€ o
około 38%. Natomiast w la

Ludzie i partia

N as z y m

bowanie na przemys~owe
towary ~onsumpcyjne. Ten
ogólny wzrost popytu lud-

w:ują~

u/prawjedliwiema ;me p.rzesłoniią faktu,
że na tym odcinku nie jest
najlepiej. PlaJn musJ być
reałnzo<WalllY.

w br.

,I 10 dzli'W.o, .zadaillia polanowe są systematyczrne
wykO'ny;wane! W tym miesiącu
z taśmy wydziału
P-7 zejdzie 21.600 maszyn,
natomiast w . ciągu całego
roku 263 tysiące. Oczywiś
cie w tę dlość lIlue wlicza "Twórcza inicjatywa" święci triumi
się maszy,na opaocta 'na licencji "SingeT.a".
Wydział P-7 to n ie tylko
mon taż, to tallt'Że la·k.iernia. W oddZ'iale tym zadaZapoozątkowana
przez i dotyczył ,niemal w szystnlia są szczególnie naJP.ię
te, gdyż lakieruje się tu minJs11l1a Plfzemysłu ma- k:ioh dzied2'Jin tak.ich ,jaJe
(,uajwJ ęcej
wszyst'kie masz)'lny razem szynowego alkcja "Twórcza te ch nologU,a
IJmnstrukCJja,
wzaęte. TrudlllOści potęguje inicjatywa i 'dobra robota" proje'k;1;ów),
jeszcze faM, .i ż lud2li€ ,t am pr.z)'ljęła się już na dobre bhp d oohrOlI1a środoWlis!ka ,
gospodark.i
zwirudnieni są pracowni- w zaiJdadZJie. !Na środowych us,pra wnuel!1ua
pomysłów
nde materjałow ej,
transportu,
kami
sV8Jrszymi,
często gd ełdach
'Planowania
schorowanymi, a przecież bra1k ,u,igdy ludZIi, Mórzy u S'PTa'wnieni a
ohcą
ulepszyć
j i zarząldzalI1lia w 'Produkcjii ,
praca odbywa się tu na coś
oprzyr(lądowania itp.
trzy 'ZIIIlliany u - powie dz- usprawnić 'w produkoj,i.
Ogółem
w
pierwszym
my otwarcie - w ciężkich
'Najwi ększe oszczędności z
waru.nkaoh. Wynika W!ięc pókoczu br. WIPly.nęło do tytułu wprowadzania proKomisji
29'3
proj
e'kty
flaz tego, że ,należy lIlie jektów racjonaldzatorskich
zwłocznie
Iprzystąpić
do cjonahlzatorskJe, z którea to d'O produkcj ~ uzyska sdę
s,z..~o1enia
nowych, .mło ldczby 2'79 proje.któw w - w zrrnia,nach IJ wnstlfukcyjdych
kadr
lakuemi.k6w, stało prrzyjętYCh' do rea1i- nych u technol'Ogicz.nych
które ·systema/tycznie U1JU- zacj,i. 'Wyliorono, że efek- O!I'az w zallrresie uSiPifawpełni ały
by załogę tego ty ekonomiczll1e z zastoso- nie nia gospodarkii malteDiaW'Bln ia tych IProje!któw wyoddzliału.
łowej.
iMlimo ,t ych wszystkich niosą ok. siedmiu miJJioPrzelWiidyw8il1e
o s zcz ę dtrud.ności plalll produkcji nów złotych.
Oharakter pomYSłów J'a- nośoi matefliałowe zł 1.248
towarowe j za I półirocze
Zlostał
zrealizo,w any
w cjonałdzwtorsklich był rómy tys. zł.

nomii politycznej socjaliZmu", ,;Wybrane problemY
wiedzy o partii", "Węzł a 
we problemy moralności
socjalistycznej", "Doświad
czenia europejskich kraj óW
socjalistycznych RWPG" I
inne.
Z innych danych war!')
podać, że na ogólną ilosc
1919 uczestników 1672 [.J
członkowie partii, 254 c złon
kowie ZMS i 247 bezpartyjnych. W szkoleniu partyjnym weźmie udział duży odsetek robotników bo
aż 1307, kobiet 244.
Ryb.

293 projekty racjonalizatorskie w I pÓ roczu

http://sbc.wbp.kielce.pl

Pil'zew idywane
oszcz<:ó·
w praco chłonno Sc :
rob.~godz. lIli5.500.
ności

Wa,r to róvmie ż d o da ć, ze
Z ogólne j I lli czby au torÓI':
p rojektów
raoj onalri za tor skich je dna trzec,ia to rObotnicy,
czy1i
inaczej
mówdąc co trzeci rac jon aliz8Jtor to robotnik.
JaJk wi ęc widać giełd,
pomy słów była 'Potrze?J1"d

boWIiem ws ro
pracowników twórczą in~
cjatywę i s zlachetne wsP
:zawodnictwo. Giełda ~~
mysłów trwa. Na twó~CO~~
czekają nagrody li zallict! ·
wY'pła,c al!1e od r ę/kli .
wyzwoliła
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Wycho\Na\IVcza ZMS
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Aktywny udział w so2. w zakresie aktywiza- ocena współpracy w
cjalistycznym wychowaniu cji
społeczno-zawodowej ramach porozumienia ZMS
młodego
pokolenia
jest i warunków prc.cy:
i PTTK.
podstawowym
obowiąz
- ocena udziału mło
Merytoryczny
dorobek
kiem nas wszystkich. Za- dzieży w socjalistycznym Krajowej Narady Aktywu
sadniczą treść pracy Partii współzawodnictwie
skute- Robotniczego stał się podwśród młodzieży, określi teczność jego form,
stawą
do programowania
ły
tezy programowe VII
- dokonać oceny udzia- pracy naszej organizacji,
Plenum KC PZPR, zobo- łu młodzieży w ruchu ra- doskonalenia
społecznej
wiązując
każdą organiza- cj onalizatorskim,
funkcji Związku, zwiększe
cję do współdziałania na
- ocenić udział i akty- nia jego roli wychowawfroncie ideowo-wychowa- wność młodzieży we współ czej w środowisku mło
wczym. W naszym ~kła zarządzaniu zakładem
dzieży pracującej oraz redzie,
po
VII ' Plenum
- ocenić system adap- alizacji idei, którą można
KC PZPR, upowszechniono tacji społeczno-zawodowej ująć w haśle "Praca ludzi
zasadę
kompleksowych
- sprawy
podnoszenia i dla ludzi". Niezwykle
programów pracy wycho- kwalifikacji
istotne w naszej działal
wawczej z młodzieżą, obej- ocenić klimat współ ności są aspekty ideowomujących
działanie
orga- życia i stosunków między wychowawcze. Bardzo wanizacji partyjnej, związ ludzkich i ich wpływu na żne są efekty produkcyjne
ków zawodowych,
ZMS styl pracy
osiągane
przez młodzież,
i administracji. Aby w
3. w zakresie organiza- wdrażanie wniosków rapełni
i
konsekwentnie cji czasu wolnego:
cjonalizatorskich,
czyny
wćielać w życie przyjęte
- ocena zakładowej ba- społeczne, ale za nimi popostanowienia, ZMS wspól- zy kulturalnej i jej wyko- winny się kryć głębokie
nie z Radą Zakładową i rzystanie
treści ideowe. Tymczasem
Dyrekcją, przy akceptacji
- przegląd potrzeb
i w wielu naszych kołach
Komitetu
Zakładowego możliwości
w
zakresie zbyt rzadko, programując
PZPR, zorganizują konfe- upowszechniania
wypo- pracę, określa się je w
rencję wychowawczą, któ- czynku
i rekreacji mło spos6b jasny, wyrazisty
rej celem będzie:
i sprecyzowany. Chodzi o
dzieży
- ocena realizacji zakładowego programu pracy Nasz teatrzyk
wychowawczej, przyjętego
po VII Plenum
- uaktualnienie zadań i
wniesienie
pod
obrady
KSR nowego bądi uzupeł
Już o godzinie
7 było ręktL. Wreszcie Ziutka nie
nionego programu wycho- bardzo gorąco. Wszyscy wytrzymała:
wawczego,
określającego zjawili się w pracy ubraMoże by pan zdjąŁ matryb realizacji poszczegól- ni
raczej
przewiewnie, rynarkę panie kierowniku?
nych zadań.
zapytała .
tyLko kierownik KuLebiak Podjęcie tematów zwią przyszedł
KuLebiak spurpurowiał i
jak zwykLe w
zanych z wychowaniem garniturku, w białej ko- wykrztusił:
młodzieży posłuży nam na szuLce i "pod krawatem".
- Przy kobietach?!
wyzwolenie
aktywności Sięgał
- A co w tym złego?też co chwiLa
po
młodych pracowników
w chusteczkę i ocieraŁ pot poparła Ziutkę pani ReLuroku VII _ Zjazdu Partii, z łySiejącego czoła. Spo- ta.
kształtowClinilu ich śwjado gLądał nerwowo
No, jeśli panie tak
na boki
moś ci w celu
aktywnego i usiłował zająć się jakąś uważają... KuLebiak nerpoparcia koncepcji dyna- pracą. Wysiłki jakie czy- wowo z aczął rozpinać gumicznego rozwoju kraju. nił by skoncentrować uwa- ziki, które wymykały mu
Przedmiotem obrad winny gę na czymkoLwiek poza się ze spoconych palców.
st ać się zagadnienia
dekoLtem
panny
Ziutki Wreszcie marynarka zal. w zakresie pracy ide- śmieszyły
nas
baTdzo. wisła na wieszaku a Kuowo-szkoleniowej i propa- A dekoLt był istotnie im- lebiak z miną nieszczęśni
gandowej:
panujący. Widać było wy- ka wrócił do biurka.
- omówić system ide- raźnie
Właściwie nie rozuspore
fragmenty
owo-polityczny i ekonomi- francuskiego staniczka i miem, dLaczego mamy się
czny edukacji młodzieży, w jeszcze coś, czego pełne tak męczyć?
wyrwal

Upal

lwa)wo-

)Owe
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nośCI

I'iadajó\\'
G" i
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człon

zpa r part dUN
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·Ryb.

u

s zczególności

kół ZMS
kładowej

i

rolę

zebrań

działalności ZaSzkoły Aktywu,

oraz sprawy przekazywania najlepszych członków
organizacji w szeregi partii.
- wypowiedzieć się na
temat systemu propagandy
audio-wizualnej
to
znaczy gazety zakładowej
rad iowęzła,
systemu wyrÓżnień moralnych i materialnych.

ksztaUy
są
tak
miłe
męskiej wyobraźni.
W miarę upływu godzin
gorąc
wyraźnie
wzrastał
śmielSZY
z grona
głupawą miną zdejmował co mógł. Nie bardzo
też pomagało wachLowanie

i kto

z

się
gazetami i poLewa~ie
wodą chodnika. KuLebwk
trwał
jednak niewzruszenie przy swoim biurku
z nieodŁączną chustką w

W lipcowym

słońcu

się

pan LoLek JeżeLi
o mnie chodzi, drogie koLeżanki, to ja
już
dłużej
tego piekła nie zniosę!
Po tym wyznaniu pan
LoLek błyskawicznie zciqgnął
koszulę
i
spodnie.
Kobiety
ze zdumieniem
patrzyły na nagusa, który
tyLko w pLażowych sHpach
przedefiLował
po pokoju
i usiadł za swoim biur kiem.
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M O D'A

stałe podnoszenie poziomu
świadomości ideowej człon

k6w ZMS, stawianie coraz
wyższych
wymagań,
z
równoczesnym
poszerzaniem
obszaru
działania
Związku

wśród

młOdzieży

pracującej.

Takie pojmowanie zada6
powinno przynieść wzrost
ilościowy organizacji umacnianie jej struktury oraz
zwiększanie
udziału
naszych aktywist6w w pracach związków zawodowych, samorządach rObo- I
tniczycb.
Zakładowa
konferencja
wychowawcza winna nam
służyć do umocnienia ideowo-wychowawczej
funkcji
ZMS,
podniesienia
rangi Związku w zakładzie .
Pełna integracja poczynań na froncie wychowawczym
sprzyjać
będzie
lepszemU!
pokonywaniu
problem6w młodych pracowników ich aktywizacji
... zmienia się z każdym dniem. I chociaż dzisiaj
produkcyjnej,
społecznej
już spódnice i sukienki wyparły spodnie, to wiele
i kulturalnej.
dziewcząt nadal je z uporem nosi.
j. Kobyłecki

I

Po przekroczeniu fabrycznej bramy
JeśLi za1kład IPra~e wychować sobJe dobrą kadrę
pracoWJnliczą lPowi'niCln stosować
Iró~noro.dJne
formy

adajptacjli.
"Adap.tacja
sopolecznooawodowa
pisze doc.
dr hab. S,tanislalw Czajka
- stanowi złożony proces,
k>tól'ego efe!ktem jest opan awa'llli e cZYlflno śoi zawodowych przez lIlOWO przyjętego
IPracownika, a zarazem włączenie sJę przez
niego w JlUDt .żyoia spotec:zmego zakładu. Mńędzy
tyJIJli dwoma celami adCliP-:
taoji społeczno-zawodoweJ
i struiej e śoisła IwspóŁZiale ż
ność".

klich

jalk:

spotkania wysię
uCWJiów
ostatn:ich klas ZSZ wraź
z rodZlicamti z 'kierowmctwem :zaJkłaldu, zaJpoznawanie ITl"OWO prz)'ljętych iPraco'Wrui'ków z hiistorją zakładu,
jego
produkCją,
perspektywami
rozwoju,
uroczyste wręc zen-ie pjerwszej
pensji,
lcgdtymacj,i
r6~nj,ającyoh

zwiąZlkowej

,jbp.

"PodstalWowe
zm acze,ruie
- pisze doc. Czajka ma wjęc iPOkazanie cY'klu
produkcyjnego .i !jego OStateczme.g o e fe'lttu w taki
~osób,
aby młody czło
wiek uświadomił sobie, że
on takż e jest og.rJIi'wem
w Itym cyklu, że np. wykonywCline !przez niego detale są waime dla całego
procesu produkcjli . Ważną
SlPra1wą w procesie
a·dajptaoji społec2lnej jest 'Przeoi WldzJałall1'ie 'Uczuciu OS3motnrlenJia i
zagubienia,
jalkłie
towarzyszy młodym
ludziom
w
pierwszych
dlnrlach pracy. Dlatego 1110wy
IPracownik
winien

Na urlopie bywa różnie

N o, teraz

mogę
popracować -

NAJNON5Z'r' NUHER

~~rt
r ~~

i opie'ką ze stl'Ony ws,p6ł
towaTZYszy. W wielu zakładaoh
!pracy opieka 'W
tym zakresie ma charakter
~nstyt ucjonaliny. W ,innych
nowo ipI'zyjętYtffi pl"Zy·d~ela
się społecZ/Ilych qpdekunów
z ramienia ZJMS. Forma
ta ma już wlelolebnią tradyoję. Swego
czasu prowadzono ją Ip od hasłem:
,;Kowalski ,nie jest sam".
Zal etą
liej
jest !przede
wszystk:1m kontakt rÓWlieś
niczy, a więc braJk skrępo
wania, 'które może wystę
pować, gdy opiekunem jest
starszy wde lciem pracownik".
Są
to tylko
niek>t6re.
acZ'kol W1iek bardzo Q'stotne
formy adajp1lacji spoleczmozawodowej. Jest ich '!la
pewno ,dużo więcej, a uch
stosowanie lzależy przede
wszystlcim
od
inwencji
kieoowmdctw
poszczególnych wydZliał6w i 'komórek
orgaiJ1lzacyjnych w zakła
dzie. 'w lnaszym IPrzedsię
biorstJw;ie od dawna lsónueje program adaptac}i społeczno-zawodowej. Ale program
,t o
jeszcze
,nie
wszystko, trzeba go nie
tY'lko uaMmalJMać i "vzbogacać , ale konse'kwentnie
realizować.
oprac. Ryb.

Młody Iprawwilllik, który
po raz ;pierwszy prze'kr<l:cza bralffię zakładu IPOWlnieln odczuć Z!aWIl/teresowame sobą ze stro.ny kolektywu wydZliałowego. Powinien od!l!ieść "vra że nli e ,
że jest potr.zelb ny
w zakład7Jie,
że
kolek>tyw na
niego liiczy.
"Dlatego - \pisze dalej
doc. S. Czajka - wartą
:;potkać się
:z życzliwym
upowszechnienia
fomną
jeSlt zamńesz,cze.nde w lin- zainteresowaniem, pomocą
formatorach zakładowych
różnego
·rodzadu ulotek,
liistów i "wstępnych słów"
ad'l'esowamyoh
do
nowo
przyjętych
pracowników".
NIP. w
hucie "Stalowa
Na ten okres czeka się t atu ś wziął na Giewont
Wola" 'WIęcza s.ię im list wlaściwie cały rok. BŁąd 7 -letniego
synka. Synek

następującej treści:
popełnia jednak ten,
kto
iWlitamy Oię serdecz.nie uważa, że z chwilą otrzywresz- w' gronie
iPracowill.ików mania
karty
urLopowej
st!wierhulty
"Stalowa
Wola", można się czuć wolnym,
dził pan Lolek. I istotskładając
równocześnie nie zważaj ąc na żadne zanie wziął się do przeHczanajserdecmiejs.z.e g,ratula- sady myślenia. To prawda,
nia kar~ek.
cje. Jesteśmy IPrzekonam, że nie naLeży
myśLeć
Okolo
godziny
l-szeJ
że zdobycie tytułu uczm:ia o pracy
zawodowej. N i e
wszyscy
byli
rozebrani
Zespołu
\Szk6ł
Za wo<l~- znaczy jednak, iż odrzuca"do rosołu". Gdy wracaLiś
wych HlSW jest wykładni- my wszelkie reguły, które
my z pracy kierownik Kukriem Twoich możLiwości, gwarantują nam bezpielebiak zwrócił się do pana
a także stame się bodźcem czeństwo. Nam i najbHż
Lolka:
do dalszej, aktywmej nauki szym. Za lekkomyśLność
zawodu ( ... ).
w tych przypadkach płaci
- Wiesz co, LoLeczku?
Chcielibyśmy , aby Twoje się drogo.
Wła~nie
brak
Z tą swobodą, to miałeś
dotychczasowe zaintereso- przewidywania i tego, że
rzeczywiśc ie dobry pomysł.
wania zRlWodem i pracą nikt nam o bhp nic nie
Można
by go zgłosić na
w huoie "Stalowa Wola" mówi w tym czasie, sktanaszą
giełdę,
na leż y
się
mogły
być
wykorzystane da się na ogr omną Liczbę
tyLko
zastanowić
nad
w dalszej 'Pracy, abyś pra- wypadków
poza
pracą,
Jeszcze
jednym usprawcował ,na rzecz dalszego która jest u nas prawie
nieniem. - ??? ...
r02lwoju naszego kombi.na- 4 razy większa n i ż liczba
Jak zalatw iać interewypadków
w
pracy. A
santów
przez zam knięte tu.
Wyrażamy
pr.zekonanie, teraz kilka
przykŁadów.
drzwi...
że
s:zlkoła,
ZMS, nasze Jedziemy na urlop moto(STAN) przedsiębiorstwo wzbogacą rem Lub samochodem . Po
gję o mądrego, zaangaio- godzinie
jazdy następuje
wamego, pełnego twórczej zderzenie. Za duży Luz
~~"~~~~~~~,~~
i organizatorskiej e'!lerg.i.i w kierownicy. A przecież
ucznia. Sk'ładp.my r6wno- tym pojazdem Jeździliśmy
czesrue
najserdecz.niejsze pięć lat! Tak. Ale przez
gratulaCje Two.im .r odzi- ten okres n i c, aLbo prawie
-BIEGNĘ PO
com za WYChowanie war-\ ni c przy nim nie robi-

cie

•

tościowego

człowieka ,

pragnącego .zdobyć

Ta'kiie liisty ·do
pracownika powodują, że
czuje się on kiimś potrzebnyun, kimś, na kogo w zakład ZJie oczekJiwano.
W ydaje gj~, że warto
powrócić do dobrych Itradycji,
jaklie
stosowano
w naszym zakła{jzie ta-

.yb

http://sbc.wbp.kielce.pl

Hśmy.

zawó<l".
Nie mamy
karty płynowego wackiej, ale w SieLpi są
rowery wodne. Kolega ma,
więc on wypożyczy, a ja
z rodziną siadam i wypływam na środek jeziora.
Tam spotykamy drugi ego
takiego samego. Zderzen~e
i nieszczęście gotowe. Nte
dawno w prasie pisali jak

Tatry zo baczył i w dzień
i w... nocy, bo tata drogę
pomyHł...
.
A przykłady z z akładu ...
Gotębiów.
Młoda
kobieta
pracowała
na
wiertarce.
A, że na paluszku miata
odci sk, zawinęła go, bo
troszkę
bolal. Teraz boli
bardziej, bo po paLuszku
zost al śLad, a wiadomo, że
wystający
rąbek bandaża
pięknie
się
nawija na

wrzeciono wiertarki.
J eden z pracowników na
stanowisku gorącym lubił
dużo pić wody. Dla zgrywy dolano mu acetonu do
buteLki. Nic praWie mu się
nie stalo, bo natychmiastowe
plukanie
żołądka
w szpitaLu pomogło. Skoro
mowa o ptynach i butelkach
jedna
rada;
zbyt
często się zdarza, że nasza
"g azówka" jest zanieczyszczona różnymi
odpadkami:
fusem,
kożuszkiem
mleczka itd . Butelki myje
automatyczna myjnia. Myje buteLki po wodzie wypitej. Natomi ast nie myje
i nie umyje przyschniętej
resztki mLeka, kawy, zapachu po nafcie, czy innym
cuchnącym
płynie.
Krasnoludków nie mamy,
obcy n i e wejdzie, bo wartownik pilnuje. Kto nam
więc brudzi te butelki?
Gdy
znafdziemy
winnego, woda będzie lepsza.
ZENON
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Wybór był tralny
się stało,
wybraliśmy
Przesiekę
budowę ośrodka wy-

Chyba dobrze
że

z daleka, na tle nieba rysię
kontury zamku
zbudowanego przez Bolka II w latach 1353-64 na
wysokim urwisku skalnym.
A z wieży tegoż byłego
zamku, gdzie znajduje się
schronisko PTTK, podziwiać możemy piękną panoramę Ka:rkonoszy.
Blisko stąd również d.J
KaI'pacza
i
Bierutowie,
gdzie wZlI10si się romański
kościółek Wang z pierwszej połowy XIII w. przeniesiony w latach 1842-44
z Norwegii. Jest to wspaniały
przykład
ludowego
budownictwa skandynawskiego.
Niedaleko też stąd do
uroczego Małego StaJwu i
schroniska o adekwatnej
nazwie "Samotnica". -To
piękne jezioro górskie o
pow. 2,8 ha, zajmujące na
wysokości 1183 m dno jednego z 'największych i najpiękniejszych kotłów polodowcowych Karkonoszy.
Nie wymieniam tu Śnie.ż
ki,
najwyższego
szczytu w
całych
Sudetach
(1602 m) i Świeradowa
Zdroju,
Cieplic,
gdzie
przebywało wielu znanych
ludzi (Marysieńka Sobieska, H u g o K o Ił ą f a j,
Edward Dembowski, Wincenty BoI);
nie
piszę
o Szklarskiej Porębi e, o
znanym Zakręcie Śmierci,
o wodospadzie Kamienczyka o wysokości 27 m,
płynącym dzikim kanionem
skalnym (szkoda, źe aklualnie nieczynnym), o wodospadzie Szklarki (13 m
wysokości) i wiele innych
ciekawych
z
różnych

Spartakiada metalowców

ZJ

sują

pod
poczynkowego. Dodajmyośrodka
z
prawdziwego
zdarzenia, o wysokim standardzie.
Już sama ta miejscoWQść
zaliczana jest do znanych
wczasowisk, położona malowniczo na zboczach Zło
tego Widoku. Powstała w
początkach
XVII wieku
jak,o osada drwali. Jako
ciekawostkę godną odnotowania powiem, że znaleziono tu po wojnie wywiezione obrazy J. Matejki. Stąd też pierwsza, dzisiaj już nie używana nazwa - Matejkowice.
Dla pełniejszej zaś informacji, a ta przecież niebawem się nam przyda podam, że znajduje się tu
poczta, basen kąpielowy,
restauracja, zajazd itp.
Już te walory przemawiają za trafnym wyborem
tej miejscowości na 031'0dek wypoczynkowy dla na
szych pracowniJ<;ów, którzy
będą
mogli korzystać z
niego przez cały rok. A to
przecież
dodatkowy walor. Z drugiej zaś strony,
któż z nas, nawet mniej
wytrawnych turystów, pozostanie obojętny i nieczuly na urok i piękno Karkonoszy ,o raz na wiele cudownych wprost zakątków,
których oglądanie pozostawia niezatarte wrażenia i
niezapomniane reminiscencje.
Pozwólcie zatem, że wymienię tylko niektóre obiek
ty. Ich kolejność jest zt:.pel nie przypadkowa.
SZRENICA - popularny względów miejscowości
szczyt (1362 m) pokryty uroczysk.
Ale to już trzeba samegranitowym gołoborzem doskonaly punkt widoko- mu zobaczyć, jak zrobił
wy. Poniżej szczytu górna to już wasz korespondent,
stacja dwu odcinkowego wy przebywający bardzo bliciągu krzesełkowego (dłu sko Przesieki,
bo w Michałowicach Jerzy Kagość ponad 3 tys. m.).
CHOJNIK gdzie już miński.

_.

W OKA MGNIENIU
Ciasne
ficznej.

poglądy niezależne są

szerokości

geogra-

mają

oparcia

-000-

Nie opieraj
w

się

na danych, które nie

rzeczywistości.

- 00 0 piekło
brukowane,

Dobrymi chęciami
i nasze drogi.

często

ale

-000Zmienił

się

80

na dobre: nie ma od niego gorszego

człowieka.

-000Dług

honorowy:
nawzajem.

pojęcia

dwa

wykluczające

się

-000-

Z obserwaCji plażowych: i za
kobieta może pójść na dno.

sprawą

ratownilm

-000-

To doborowe

towarzystwo:

dba

tylko

o

dobór

płciowy.

-000-

Czasem

łatwiej

postawić

chorego na nogi,

niż

po-

stawić diagnozę.

- 00 0 Najwyższy

stopień

uprzywilejowania:

mieć

klucze

do oddzielnej ubikacji.
TADEUSZ GICGIE R

c;

FRASZKI
MATRYMONIALNE

1\
KS:

Biura matrymonialne? - Po co, miłe panie
Łatwiej dziś o żonę niżli o mieszkanie.
O NASZYCH

zob
wal

WĘDKARZACH

dzil

na

Dobrze się nam w Solcu żyje.
Zawracanie Wisły kijem ...

duo
że

;

gra

W SIELPI

obli

Wszystko o, key! Co tu dodać?
Czysta wóda, brudna woda.

dzil

spr.
J.

Wczaso,ve refleksje

La.to rw peł,ni. W Hpcowe
upalne dni, ci wszyscy
kitór zy 'Pozostali wIPracy
maT:Zą o ulI'lopach,
wy,poRównież zaJC!OIWolony jest
czyn'ku i oczY;wllś oie o wy- z pobytu. Chwali smaczną
jeźd7lie Ina wczasy.
kuchnlię i IgrzeC'bną obsŁu
Niektórzy
pracowru'cy gę ike'llIlC<Tską· Jednak za
powrócilii ,j·uż z u['IOlpów p{)ważny manikament uważa Ibr,a,k śwJeflJlicy w ośrod
i do IIllioh właśnie zwróciku. Chociaż zatrudniony
liśmy się z prośbą o wczatam kaoWtiec przysłowtio
sowe refleksje.
Mówi
Teres a
Kondej 'NO "dwoił się i troW' jedz w-łu E-l: - T egoroc:any n21!\: w tych waru'nkach
przy nieSjprz)'lja.jącej aurze
urlop
i;\Pędziłam
wraz
o 1liW. "ży,oiu kulturalz najbliższą Irodziną w zanym" lnie było mowy. Był
kłaJdowym ośrod'kJu w Solco iprawda puniklt biblioou. IByłam tam już krilkateczny, m'lar,d, wypożyczal
krotnie· i z przyjemnością
nia
sprzętu
sportowego,
muszę c,dinotooN'ać pozy,t ywne zmiany, jakie zaszły ale to oh)'lba jeszcze nie
tam w poróvlinaniu do lat wszystko.
ubiegłych.
Nasz ośrodeJ.{
Ki,e rujcmy zatem ClIPCl
został .pięknie odnowtiany. do nalSzych władz ad!lnimiKolorowe damkri żywo od- stlI'acy,jnych o \przyspieszebijają &ię od buj,n ej zie- nie budowy In owego palWileni. Wokół uporządkowa lonu j oddaIllia świetlicy.
ne równe allejki. Cał y t e Jedna,'{ ogólne wrażeren jaiSlrJo OŚIWtie tlony z no- n ie - Idodaje ma zakończe
wył'!).
piękJnym
ogrodze- nie pan Ka:aim.ierz - było
niem.
Calość
spTawtia pozytywne. Ośrodek ,jest
miłe .i schludne wrażenie, ładny, zadbany, w zalowtie
Nie 7.'lpomniano rów'lDież czysta woda, wokół lasy
o wybeLonowani,u nowych pełne jagód, tak że można
schodów
w
klierun kJu tam przyjemnie wypocząć.
Krei<'11pianku, laik że z dooś
'Kolejlnym na6zym rozciem Inad rzękę nie ma mówcą był Ta,deus l Roklrlp{)'tu.
Korzystając
2 gowski z Działu
Nonmopiękll10j pOciody całe dnie wa,l1!ia.
TcgoU'oCZJl1Y illrlOP
spędzałam na plażowaniu, ""Taz z rodZlLną spędził Jla
a mąż ... na rybaoh.
wczasach F1W1P 'w 'Świ,no
Dla dziC'oi przygotowaino ujściu. Oto co mówi:
plac zabaw bogato wy,p o- Mieszkaliśmy w kwasażony
w
zjeżdżalnie, teraoh pr)~watmy(:h w kom
p!3skownice, karuzele li in- fm,towo urządzonym domne.
ku willowym. Nieopodal
Wczasowa kuchnia sor- znajdowała się stołówka ,
podawano
nam
wo\V<::ła
nam
codziennrie gdzie
smaczne
i
urozmaicone sm a.czne posił1k:i.
Jak na każdych wczapcsH!ki. Ws zysVko to spratak i tu zorganizowiło, że tcgoroczJllY urlop sach
z,aHczam do bar,dzo uda- waJno nam wjeczorek zapomruwczy i pożegnaLny
nych.
Z
dru!;}iego
naszego Mogliśmy również uczew wycieczkach
ośrcdka
wczasowego
w struczyć
Sielpi powrócił Jl atom iast ({,l'aljo:z:nawczych po malowKazlimierz Budkus z w-łu n.jczym terenie nadmorP-7. PrzebYlwał taJm od skum m .1,n. na wy~ę
26 czerwca do 3 liIPca Wolim czy do MUędz)"zdro
z żoną i dwojgiem dZlieci. jÓw.

od

da\\
D

Rybczyński

ply'
o

pTizebJlwałem
w
Kołobr~giU. Miałem doskonałe
warunikti zalkwa.tero-

czerwca

waJ!'1i.a.
tGo~()dar:ze
byli
niezwykle mHi j gościlnni.
BaI!'dzo si ę z :r1IiTn.i zaprzyPlaża w 8w.inoujściu na- jażniliśmy. Dostaliśmy należy
do jed,nych 'z Inaj- wet zaproszenie na rok
ładnjejszyoh
In ad naszym p.rzyszły.
BaltykUem.
Od Idomu plaża oddaloOczy;wnście
z pralwdzi- na była o k.ilU{a mi'lliut
Chod7lij,jśmy
tam
wą przyjemnością
ponow- drogi.
nie wyjechałbym tam na chętnie d często ponieważ
pogoda dopisała. Jeszcze
urlQP.
'Natomiast Jan~na Ko- bliże j znaljdowała się stozubska z w-łu iP-5 powró- lówka, SCI'Wlująca smaczne
Cliła
właśnJe
z Wodnicy posHki.
Zadbano również o tzw.
K/Ustlku. Rówlnie ż miesz'k ażycie
kulturalne". Oczyła w pry wabnej kwaterze.
W rozmowne z nami !Za- :;"iście był tradycyjny już
na wczasach
wieczorek
chwalała czystość pomieszzapoznawczy i pożegnal
czeń, grzecZJność i uprzejmość
gospodauzy
oraz ny z urozmaiconymi licznymi konkursami. Za okasmaczną kuchnię w
stozaniem skierowania można
łówce.
było wejść do Kołobrze
W.ielo!{lmtmie j,u ż byłam skiego amfiteatru znanego
na wczasach mówi 'pani nam z Festiwali Piosenki
JanJ.na, ale w tym rOiku Żołnierskiej gdzie aktuszczególi:1ie dbano o wcza- alnie występowała kapela
sowiczów. Ponieważ 'Plaża z ulicy Chmielnej oraz arzn aj,dowała Slię dość daleko tyści
z
"Podwieczorku
od miejsca zak!waŁerowa  przy mikrofonie". Organinia tQtci codZliennic od- zowano również liczne imwożeni byliśmyautoltarami prezy dla dzieci.
niemallnad samo morze.
Na mieiscu czynny był
Gr-ganlizowano
rówlll'ież punkt
biblioteczny
oraz
J,icZlnc
wycieczkJi
tury- wypożyC'zalnia sprzętu tustyczne.
rystycznego.
Jeżeli tylko będę mógł
Obok
znajdowała
się
dodał na zakończenie
świet.lica gdzie można było porozmawiać,
przejrzeć Stanisław Orzechowski p'o nownie wyjadę
bieżącą
prasę
czy
też chętnie
obejrzeć prQgram telewoi- do Kołobrzeg\l.
Jak więc widzimy wszyzyjny, a młodzież mogła
potańczyć
przy grającej scy nasi rozmówcy byli
zadowoleni z pobytu na
szafie.
Jestem bardzo zadowo- wczasach, chwaląc przede
lona z poby,tu na wcza- wszystkim dobre zakwatesaoh,
chociażby
z tego rowanie i smaczne wvży
wienie. Jedyne glosy krywz,ględu, że bogate w jod
po<w,ierze i kąpiele mor- tyczne odnosiły się w nieskue ba.rdzo pomogły mo- których miejscach do mało
urozmaiconego
programu
jemu choremu synowi.
WlSzyscy wr6ciliiśmy opa- kul tura lnego.
Ogólnie jednak wczasy bylcnli ,i w)"Poczęci.
ły
udane, czego życzymy
Ostatnim naszym IrQZwszystkim naszym pracomówcą
był
Stanisław
wnikom.
Orzechowski z w-łu P-3.
- W pierwszej połowi.e
rozm. B. Gutkowska.

wią

mel
bry

Była wspaniała pogoda,
toteż
całe
.niemal dnie
spędzaliśmy 'na
opalaniu.
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W czerwcu, w Drzewicy, odbyła się wojewódzka
spartakiada metalowców, w której u czestniczyła
również reprezentacja z naszego zakładu.

---------~-----------------------

Ostrożn ie-

z
I

Jesteśmy w pełni sezonu
wakacyjnego i urlopowego. Tysiące ludzi, starszych
i młodych wypoczywa w
górach, nad morzem i jeziorami. I wszystko byłoby
ładnie, piękI?-ie i relak~owo, gdyby me zastraszaJąca ilość wypadków, w więk
szości spowodowanych ludz
ką lekkomyślnością. Pomijamy już wypadki drogowe, bo to oddzielny temat.
Chodzi nam przede wszystkim o liczne utonięcia w
rzekach,
jeziorach,
stawach. Najwięcej tego rodzaju wypadków przypada na dzieci i młodzież.
N aj częściej przyczyną tragedii jest brak opieki, ze
strony rodziców, czy opiekunów, którzy zajęci włas
nymi - powiedzmy to umownie - rozrywkami, zapominają, że ich dziecko
nieświadome

niebezpieczeń

stwa, beztrosko baraszkuje
w nieznanej często rzece,
stawie, czy jeziorze.
Dlatego
raz
jeszcze
ostrzegamy rodziców przed
niebezpieczeństwem
jakie
grozi ich pociechom. Wyjeżdżając na weekend, niedzielną
wycieczkę,
czy
wczasy bądźmy czujni i
ostrożni. Organizatorzy wy
cieczek nad wodę mogą

pływaniem

zapewnić dojazd na mie4sce wypoczynku i odwiezie
nie pracowników do domU,
r nie są jednak w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. O tym musimY
pamiętać my sami.
(ag)
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