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W październiku br. przypada
swoje potrzeby jak: wyposaże
XX rocznica powstania Milicji
nie, umundurowanie itp.
Obywatelskiej.
Warto, aby Rada Zakładowa
Nasze organa bezpieczeństwa
pomyślała
o
zorganizowniu
wydatnie przyczyniły się do
jakiejś wycieczki dla aktywumocnienia władzy ludowej,
nych członków ORMO. Wydaje
zwłaszcza po wyzwoleniu wal
nam się, że trzeba o tych spra
cząc z niedobitkami faszystowwach pomyśleć. Niech będzie
skimi. Również i dziś nasza
to nagroda za ich codzienny
milicja czuwa nad bezpieczeń
trud, za czuwanie nad naszym
stwem obywateli, nad ładem
bezpieczeństwem.
i porządkiem życia publicz(r)
nego. W tej trudnej i odpowie - - - dzialnej pracy pomaga im
1964
Nr 8/1 73 ORMO.
Taka placówka ORMO powstała również w naszym Zakładzie w r. 1960, i posiada
swoją siedzibę w przyzakła
dowym Domu Kultury.
Konieczność powstania takiej
Dochodzą
nas sygna ły, że
placówki wynikała choćby z
sprawa wydawania dla pracow
tego faktu, że w pobliżu tej
ników mleka i kawy pozostadzielnicy są Planty, kino, park
wia pod względem higieny
kawarma, gdzie chuligani i
wiele do życzenia.
młodociane elementy przestęp
Dystrybucją
mleka i kawy
cze znajdują chętnie pole do
zajmują się prl:eważnie osoby
swych "wyczynów".
przypadkowe,
nieposia d ające
polegające
na
uzupełnieniu
aktualnych książek zdrowia, w
Placówka ORMO liczy 100
parku maszynowego jak też
których winny być wpisane
członków. Ma ona za sobą szepolegające
na wykonywaniu
wyniki badań na dur brzuszny,
reg poważnych osiągnięć. Wydrobnych robót inwestycyjnych
Wassermana ' na nosicielstwo.
kryto m. in. sprawcę kra dzieży
w wysokości 10.100 tys. zł.
Nie zawsze też przestr zegane
motocykla, który zaparkowany
Wykonanie na koniec wrześ
są przepisy sanitarne mówiące
był przed budynkiem
D om u
nia br. wynosi 7.571 tys. zł. co
K ultury, schwytano na gorą ' m. innymi o tym, że naczynia,
stanowi 74,9 proc.
w których pobiera się mleko
cym uczynku amatora przywinny być wyparzone, a osoby
właszczen i a
sobie samochodu
W roku Qieżącym zostały
zajmujące
się
roznoszeniem
wprowadwne do planu inweosobowego marki "Warszawa"
mleka, czy kawy powinny mieć
stycyjnego (inwestycje zjednonależąceg o d o b. boksera Czortna sobie białe, czyste fartuchy.
czeń) takie r(!)boty jak nadbuka, schwytano ban dę młodo
W związku z tym, przydały
cianych włam ywaczy, którzy
dowa garażu oraz lirządzenie
by się doraźne kontr ole ze
ograbili Dom Towar ow y oraz
terenu przed garażami. '
strony Służby bhp zanim nie
Wartość tych planów w roku
przekazano wielu
młodocia
będzie za późno.. .
.
bieżącym wynosi 1.080 tys. zł.
nych przestępców Komendzie
(r)
Inwestycja ta, aczkolwiek nie I Miejskiej M.O.
dająca
efektów wymiernych,
Wiele kłopotów przysparzają
jest niezbędna ze względu na
ormowcom młodociani bywalczynniki
pozaekonomiczne.
cy kawiarni "Kameralna", któLikwidacja bajor w okresie
rzy przynoszą swoją wódkę do
jesiennym na terenie przed
lakalu, a potem w stanie nietrzeźwym
wywołują
liczne
garażami przyczyni się do usunięcia uciążliwości prac Działu
awantury. Za ten stan rzeczy
Transportu a powiększenie teniemałą winę ponosi kierowgo Działu przeznaczone będzie
nictwo kawarni, które pozwala
W ramach stałych, organimiędzy innymi dla spelnienia
młodzieży niepełnoletniej prze
zowanych przez Dom Kultury
warunków BHP. Szkoda tylko,
bywać w lokalu po godzinie
imprez pn "Znani i Lubiani"
20-ej.
że
wykonawca, tych robót tj.
w dniu 5.10.1964 r. odbyło się
Przedsię biorstwo
Remontowe
Ale nasi ormowcy mają szetam spotkanie z redaktorami
Przemysłu Ciężkiego Zakład w
reg innych
kłopotów. Zbliża
"Muzyki i Aktualności" z P.R.
Lublinie, tak późno rozpoczęło
się zima a oni nie mają ciepNa spotkanie przybyło dwóch
roboty, no i tempo tych robót
łych płaszczy. W "Radoskórze"
redaktorów z Warszawy i jejest wysoce niezadowalające.
np. dyrekcja zakupiła dla człon
den z rozgłośni kieleckiej.
W tej sprawie odbyło się kilka
ków ORMO kompletne umunZgromadzona licznie publiczkonferencji z udziałem wykodurowanie. W wiązku z tym, nośc miała okazję poznania
nawcy, lecz w dalszym ciągu
nasi ormowcy mają porpozycję,
autorów
ulubionej
audycji,
tempo robót nie gwarantuje
aby umożliwić im zorganizoktórzy na "gorąco" zapoznali
przerobu zaplanowanego limiwanie w Domu Kultury zaj;! ze swym radiowym rzemiobawy sylwestrowej, z której
tu.
słem.
(Dokończenie na str. 2-ej)
dochód
przeznaczyliby
na
Na scenie zaimprowizowano
błyskawiczne konkursy na temat znajomości naszego miasta.
Biorący
udzi1łł
w konkursie
przeprowadzili także z mikrofonem rozmowy wśród audytorium.
Dla
urozmaicenia
i
uatrakcyjnienia spotkania
zespół
estradowy D. K. zaOdlewnia precyzyjna to jegrzewczych, co jest przyczyną
demonstrował
swój prog!am
den z ważniejszych wydziałów
zwarcia.
rozrywkowy .
produkcjnych naszego Zakładu.
Jakość
otrzymywanych maWarto dodać, że spotkanie
Produkcję na Odlewni Precyteriałów do produkCji jak szkło
to było nagrywane na taśmie
zyjnej rozpoczęto w 1961 r.
wodne, pyły kwarcowe pozoi będzie wykorzystane w jedOdlewa się tu wyłącznie detale'
sta wia wiele do życzenia i przy
nej z audycji Muzyki i Aktualczęści do maszyn
do szycia.
czynia się do wzrostu produkPodstawowym surowcem, wyności.
cji brakowej. Sprawa ta cenImpreza poza małymi uste~
korzystywanym do odlewów
tralnie nie jest uregulowana
kam i była udana i cieszyła Slę
jest odpad z kluczy, produkoi wszystkie odlewnie w kraju
uznaniem publiczności.
wanych przez n/Zakład. Jeden
stosują różne materiały i o róż
(r)
kg tego złomu kosztuje 1,60,
nej jakości.
podczas gdy przy stapianiu
W 1963 r. średni koszt 1 kg
materiałów
otrzymywanych z
~ '!•••~ . ...!••.'!. '.~ •••••••~ •••••••
odlewu wynosił 141,58 zł., podhuty koszt wynosi 5,30 zł. Praca
czas gdy w roku, 1964 koszt ten
odbywa się tu na trzy zmiany.
wynosi 100 zł. Ta wysoka obDZIŚ W NUMERZE:
W tej chwili wykorzystana
niżka kosztów własnych projest pełna zdolność produkcyjdukcji nastąpiła m. in. z barna. Trudność jednak polega
L. DĄBROWSKI dziej racjonalnego zużywania
na tym, że zapotrzebowanie
INWESTYCJE 1964
materiałów. Również
obniżka
na odlewy przekracza możli
produkcji
braków
w
stosunku
O ODLEWNI
wości
produkcyjne
odlewni.
do roku ubiegłego kształtuje
PRECYZYJNEJ
Podstawową
przyczyną
tego
się w granicach 10 proc.
stanu rzeczy jest szybkie zuży
Z. PUCHALSKI
Ten stosunkowo wysoki prowanie się pieców do wypraO
ROZWOJU
cent
braków
wynika
ze
szczeżania form.
Częste
remonty
góln.Ych wymagań stawianym
NARZĘDZIOWNI
pieców powodują częściowe
odlewom precyzyjnym. Znaczprzestoje w pracy co z kolei
Z ZYCIA PARTII
na część odlewów (jak np.
wpływa na obniżenie zdolności
ZNANI
stopka maszyn do szycia) jest
prOdukcyjnej odlewni. Wynika
RACJONALIZATORZY
polerowana, niklowana i chroto z tego, że właściwości proORAZ
cesów technologicznych powomowana a np. część 86.01.357
dują
przy wyprażaniu form
przed niklowaniem i chromoLEKARZ RADZI, SPORT,
spalanie mieszanki modelowej
waniem nie podlega obróbce.
HUMOR
w skorupach i wówczas sadza
Dlatego też najmniej sza wada
- . ~ ~-. '"
"
~
umiejscawia się na spiralach
(Dokończenie na str. Z-ej)
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budowa i modernizacja Zakładu
W zamian za poniesione nainwestycyjne Narzę,dziow
nia docelowo zwiększy produkcję o 115 mln. zł. w tym około
80 proc. na eksport.
Jest to inwestycja centralna
objęta Uchwałą KERM o bardzo
wysokiej efektywności,
przyczyniająca się do wzrostu
dochodu narodowego i dająca
niezbędne dewizy
w handlu
zagranicznym.
Już w roku bieżącym zostanie osiągnięty wzrost produkcji narzędzi o 18 mln. zł. obieg.
Realizacja planu inwestycyjnego Narzędziowni na koniec
września br. wynosi 20.625 tys.
zł. co stanowi 70,9 proc.
W inwestycjach centralnych
realizowane są poza t:ym plany
kłady

proc.,
proc.
wzrost naklanych w 1964 r.
rozb;,;dową

ni, które dla
wynoszą 29.1.00 tys.
jest mowa o W -lp.
i to warto nadże
cała
rozbt:dowa
125.448 tys. zł.
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Organizacja partyjna IP-8
realizuje wnioski zjazdoweW okresie poprzedzają
cym IV Zjazd naszej Partii,
gdy
opublikowano tezy
przedzjazdowe - Oddziałowa Organizacja Partyjna nr 8 na wydziale TP-8
aktywnie włączyła się do
wielkiej dyskusji. Na zebraniach partyjnych oraz
w grupach omawiano interesujące
tematy. W toku
odbytych dyskusji towarzysze Wysunęli szereg wniosków związanych nie tylko
z Zakładem, ale również
i z wydziałem. M. in. po'ruszono sprawę wykorzystania parku maszynowego.
W tej chwili problem ten
został już częściowo rozwią
zany poprzez przjęc;ie z wy
działu TP,...3 kilku asortymentów. Wpłynęło to na
lepsze obciążenie maszyn
oraz poprawiło zmianowość

na wydziale.
Do pełniejszego wykorzy
stania powierzchni produkcyjnej przyczyniła się w

dużym

stopniu nowa produkcja, jaką otrzymał wydział. Są to t.zw. rolki dociskowe. Trze ba jednak powiedzieć, że uruchomienie
tej produkcji, z przyczyn
niezależnych od wydziału,
przedłuża
się i poważnie
zagraża niewykonaniem pla
nu rocznego. Trudności te
można pokonać przy pełnej
mobilizacji ze strony wydziału i zainteresowanych
komórek (Technolog, Mechanik, Szefostwo).
Innym zagadnieniem wy
suniętym przez towarzyszy
było omóy.rienie sytuacji na
odcinku kosztów wła_snych
wydziału. Szeroko omawiano także terminowe dostarczanie materiałów. Na podstawie wniosków wysunię
tycb z dyskuji opracowano
nowy sposób planowania
i przyspieszeń brakujących
materiałów zarówno z ma,g azynu, jak i z wydziałów
kooperacy jnych.

Rozbudowa i modernizacja
Zakładu
(Dokończenie

ze str. l-ej)
bowiem na koniec
września
wynosi
zaledwie
172 tys. zł. tj. 15,9 proc.
Pozostały limit przeznaczony
został na inwestycje przedsię
biorstw i wynosi on 7.413 tys.
zł. Inwestycje przedsiębiorstw
są uzupełnieniem naszych potrzeb inwestycyjIJTch w zakresie produkCji w tym postępu
technicznego,
oraz
potrzeb
s'ocjalno - mieszkaniowych zaPrzerób

łogi.

W 100 rocznicę
urodzin
SI. Żeromskiego
Dla uczczenia 100 rocznicy
urodzin St. Żeromskiego Dom
Kultury ZM zorganizował wielką
imprezę
czytelniczą
poświęconą twórczości tego pisarza.
Eliminacje okręgowe odbyły
się w Skarżysku,
gdzie nasi
laureaci
odnieśli
poważny
sukces.
Do obchodów tych włącza się
również biblioteka D.K.. która
przygotowuje wystawę książek
Żeromskiego.

W początkach listopada prze
widuje
się
zorganizowanie
wieczoru autorskiego Jer2;ego
J esionowskiego.
(r)

Z limitu inwestycji przedsię
biorstw na budownictwo miesz
kaniowe przeznaczone zostało
1.529 tys. zł. W ramach tego
limitu wykonywany jest budynek na ulicy Szpitalnej i na
ulicy TraUgutta.
Przyznanie zbyt małych limitów dla realizacji planu inwestycyjnego 1964 r. w stosunku do potrzeb było powodem, że budownictwo mieszkaniowe nie było w pełni zabezJ;lieczone. Wskutek takiego stanu rzeczy limit dla budynku
na ul. Traugutta wynosi jedynie 559 tys. zł. O zwiększenie
limitu budownictwa mieszkaniowego wystąpiono z jednej
strony do ZPP _ Warszawa, z
drugiej zaś poprzez Bank Inwestycyjny Oddział w Radomiu i Oddział Woj ew. do Centr ali
Banku Inwestycyjnego
w WarszaWie.
W świetle Obowiązujących
przepisów inwestycyjnych, na
które w tym miejscu nie powołujemy się ze względu na ich
ilość, sprawa
zwiększenia limitu dotarła do Komisji Planowania przy Radzie Ministrów gdyż jedynie ona była
komp~tentna do załatwienia
tej sprawy. Wynik po kilkumiesięcznym wyczekiwaniu jest
pozytywny i plan dla budynku
na ul.
Traugutta zostanie
zwiększony w październiku do
wysokości 2.399 tys. zł.
LEON

DĄBROWSKI

Kłopoty

Odlewni
Precyzyjnej

(Dokończenie ze str. l-ej)
powierzchni
kwalifikowana
jest jako brak.
Literatura fachowa poda je,
że odlewy precyzyjne, wykOnywane wg technologii opartej
na krzemianie sodu można
uzyskać
w IV kI. gładkości
powierzchni.
Natomiast dla odlewów produkowanych w naszej odlewni stosuje się bardziej rygorystyczny wskaźnik. Odlew!.
zakwalifikowane do produkcJl

muszą
posiadać
piątą, a niekiedy i szóstą klasę gładkOŚCi.
W związku z dużym zapotrzebowaniem na odlewy precyzyjne przewiduje się
w
przyszłości
wybudowanie nowej odlewni prezycyjnej o zdolności produkcyjnej 100-150 ton
odlewów rocznie. Jeżeli przyjmiemy, że średnia waga jednego odlewu wynosi ok. 3 dkg
to ilość ta jest bardzo pokaźna
i w pełni zaspokoi potrzeby
naszego Zakładu.
(J. 8.)

W okresie przedzjazdowym, oprócz omawiania
przez towarzyszy z OOP
nr 8 problemów produkcyj
nych i ekonomicznych, w
w dyskusji poruszono także
spr.a wy wewnątrzparty jne.
Mówiono m. in. o ewentual
nych zmianach w statucie
partii. Dyskusja wykazała,
że statut zdał egzamin ży
cia i nie zachodzi potrzeba
wprowadzania doń jakichś
zasadniczych zmian. N owe
doświadczenia nagromadzo
ne w pracy partyjnej, w
okresie międz:y zjazdami,
wskazały jedynie na potrze
hę wprowadzenia pewnych
poprawek i uzupełnień. Jak
wiadomo Zjazd zatwierdził
poprawki przedłożone przez
Komisję Statutową, co z0stało wyrażone
w przemówieniu tow. Z. Kliszki.
Z przykładów tych widać,
że
organizacja partyjna.
wydziału TP-8 brała czynny udział w dyskusji przed
zjazdowej i wysunęła konkretne wnioski. zmierzająCe
w kierunku polepszenia
istniejącej sytuacji w produkcji.
W okreie dyskusji nad
tezami oraz w czasie trwania Zjazdu, na podkreśle
nie
zasługuje
właściwa
współpraca
egzekutywy z
Radą Oddziałową i kierownictwem wydziału oraz z
grupowymi
party jnymi.
Docenili oni ważność omawianych zagadnień, potrafili realizować wytyczne
naszej partii i zainteresować omawia:nymi problemami całą załogę wydziału
TP-8.
JANUSZ POPIELARSKI

Wielkie perspekły
rozwojowe
Nie sposób wyobrazić sobie
dużego zakładu pracy bez wydziału
narzędziowni. Tu bowiem znajduje się newralgiczny punkt, od którego zależne
są wszystkie aktualne asortymenty produkowane przez zakład. Narzędzia biorą
zawsze
wybitny udział we wszystkich
prawie przemianach w dziedzinie technologii obróbki, zwłasz
cza w przemyśle metalowym.
Wzrost znaczenia narzędzi w
przemyśle maszynowym wiąże
się także ze stałym wzrostem
seryjności prOdukcji, przy czym
zwiększa się także udział narz ę dzi
specjalnych,
których
koszty wytwarzania w stosunku do wszystkich stosowanych
pomocy warsztatowych dochodzą przy produkcji
masowej
nawet do 90 proc.
Narzędziownia w Zakładach
"Waltera" należy do jednych
z największych w kraju. Jest
ona wydziałem nie tylko pomocniczym, lecz w równym
stcpniu
produkcyjnym.
Jej
wyroby trafiają na rynek krajowy i wiele rynków zagranicznych. W najbliższym czasie nasza Narzędziownia stanie się
jeszcze potężniejsza.
Rozbudowa tego wydziału,
zgodna z uchwałą KERM, przypadła
na lata 1964 - 1968.
O wielk:ości narzędziowni i jej
znaczeniu mogą mówić tylko
konkretne cyfry.
Sięgni ejmy pamięcią wstecz,
by móc właściwie ocenić obecne
znaczenie
Narzędziowni
i dalsze perspektywy jej roz.:
woju.
W roku 1958 Narzędziownia
wyprodukowała narzędzia tylko
na zewnątrz na sumę 8 milionów zł., zaś obecne założenia
na rok 1964 przewidują pięcio
krotny wzrost tej sumy. Wartość
całej
produkcji ?iarzę
dziowni, zarówno nC. kra j,
rynki zagraniczne i potrze~y
własne wynosi 90 milionów :Gł.
Ale, jak już powiedzieliśmy
na wstępie, Narzędziownia się
rozbudowuje. W najbIiżs,;ych
latach zatrudniać będzie - po-

Problemy Służby Zdrowia
Zakladów "Waltera~~
23.9.1964 r. odbyło się posie -

dzenie Rady Zakładowej poświęcone
ocenie działalności
zakł adowej
Służby
Zdrowia,
z udziałem Radców Oddziało
wych, Przew. Komisji Socjalnej, k-ka Ambulatorium Zakładowego dr Czartoszewskiej
oraz przedstawiciela Zarządu
Gl. Tow. Czyżykowej.
Jak wynika ze sprawozdania
dr Czartoszewskiej dotyczącego
absenCji, w I-szym półroczu
1964 r. wydano ogółem 56.430
dni zwolnienia, gdy w tym
samym czasie 1963 r. 53.656 dni,
czyli w I-szym półroczu br.
notujemy wzrost absenCji o
2.172 dni. ' Z tego wynika, że
w Zakładzie straCiliśmy z powodu absencji chorobowej 3,7
dniówki na 100 zaplanowanyCh,
co oznacza, że na 100 ludzi
przeciętnie codziennie nie było
w pracy 3,7.
NiepOkojącym jest fakt częs
tego występowania gruźlicy, z
powodu której notuje się największą

absencję

chrobową.

W
celach
profilaktycznych
realizUje się obecnie masowe
prześwietlenia całej załogi mało

obrazkowym aparatem rentgenowskim. Bowiem tylkó przy
100 proc. prześwietleniu załogi
możliwe będzie wyeliminowanie wszystkich
przypadków
zachorowań i objęcie chorych
właściwą opieką lekarską.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wiele też zależy od odpowiedniego ustawienia w pracy
chorego na gruźlicę. Rozumie
się przez
to skierowanie do
takiej pracy, która nie tylko
nie będzie miała wpływu na
pogorszenie stanu zdrowia, ale
będzie sprzyjała rekonwalescen
cji. Jeśli chodzi o odpowiednie
ustawienie pracownika w pracy zawodowej, to jest to bardzo
ważna sprawa nie tylko dla
chorych na gruźlicę. Wiadomo,
że chorzy na choroby
serca
nie powinnt pracować w gOr1icym mikroklimacie, w zwięk
szonym,
lub
zmniejszonym
ciśnieniu atmosferycznym, chorzy
na
przewlekłe nieżyty
oskrzeli, 'astmę - na stanowiskach pracy związanych z
zapyleniem, gdyż takie zatrudnienie doprowadza do pogorszenia ich zdrowia i absencji chorobowej. Niestety, nie wszyscy
kierownicy doceniają rolę badań okresowych i odpowiednie
ustawienie człowieka w produkcji. W pogoni za planem
i premią często nie dostrzegają, że pewne osiągnięcia zawdzięczają kosztem zdrowia pracownika.
Bardzo przydatnym dla pracy
profilaktycznej byłoby wprowadzenie
książeczek
badań
okresowych. W książeczce tej
lekarz danego rejonu zapisy(Dokończenie na str. 3-ej)

Narzędzio
nad 2 tys. pracowników
tość wykonywanych
'
przekroczy 200
rocznie.
Cały ten proces
cji i rozbUdowy
odbywa się -sys
i planowo._ W tej ch
gotowano~ dlą . parku
wego dodatkową
i

produkcyjną

już część obra
Przestarzałe

Od naszej
Damentko
który
,,18 lipca br.
ni TP-6 po

PO:s-zł:am

należy, gdyż pracuję

kach szkOdliwych
Czas, jakim YS1POllmi'la~
ze względu na pracę
krótki. W kolejce po
stało kilkanaście osób.
Kiedy wydająca
wiła

się,

zapytałam,

nie wydaje się mleka
szej kolejności tym
które odeszły od
pracy?
Usłyszałam
gą.nckim tonem:
pani mleko się nie
W tym czasie zjawił się
tor społeczny pijalni ob.

który skrzyczał mnie i
od wariatóW.
nie odebrałam, bo się
wowałam. Wobec tego
je się, czy najpierw
się roznosić mleko po
czy też wydawać
zatrudnionym przy
liwej dla zdrowia?".
wyzywać

ma~.

Od redakcji. Mamy
na w Iw pytanie
rownictwo
nt"rp ~U.,
że

działu.
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racjonalizatorzy Pr lemy Sluż y Zdrowia
naszego Zakładu
. Zakladów "laliera"

z najbardziej
racjonalizatorów

ników Polskich, członkiem Komisji Postępu Technicznego
.rzy Rej. Komitecie Porozumiewawczym NOT w Radomiu,
członkiem
zespołu partyjnego
przy oddziale SIMP - Radom, sekretarzem Zarządu Zakładowego Klubu TiR przy naszych Zakładach, 1... oczywiście
czołowym
racjonalizatorem.
Człowiek . pełen
energii i inwencji. Od 1953-1964 r. zgłosił
35 projektów racjonalizatorskich, z czego zastosowano w
produkcji 21 projektów, przy-

noszących
971.830 zł. oszczęd
ności. Jest odznaczony Srebrną
Odznaką Racjonalizatora Pro-

ZYGMUNT BOSIA8.0WSKI
Jest jednym ze starych pracowników, którzy pierwsi po
wyzwoleniu podjęli pnacę w
Zakładzie. Pracuje w zawodzie
stolarskim jako st. mistrz. Należy również do grupy najstarszych i przodujących racjonalizatorów w n /Zakładzie.

Za zasługi w rucbu racjonalizatorskim został w 1955 r.
odznaczony Srebrną Odznaką
Racjonalizatora Produkaji. Ponadto
za
wzorową
pracę
Ob. Bosiakowski otrzy.mał inne
odznaczenia państwowe jak:
Brązowy i Złoty
Krzyż
Zą.
sługi.

d ukcji.

Co,

współdziała

""llccz:nycn. Jest sekreradomskieIIIr.;~=:~~~~~~~~
Stowarzyszenia
In-

Techników Mecha-

itp.
Pr2y przejściu z wydziału
na wydział pracownik zgłaszał
by się do lekarza, w celu
stwierdzenia przydataości do
nowej pracy.
Pracownicy
oprócz badań
okresowYch
internistycznych,
powinni być okresowo badani
przez lekarzy specjalistów, a
jak wiadomo nasza przyzakła
dowa Służba Zdrowia nie posiada takich specjalistów jak:
laryngologa, okulisty, czy neurologa. Wprawdzie
istnieje
wolna posada dla lekarza okulisty, lecz w Radomiu nie ma
lekarza, który chciałby objąć
to stanowisko. Zgłaszają się
na to stanowisko kandydaci
spoza Radomia, ale żądają odpowiedniego mieszkania. Wydaje nam się, że Dyrekcja winna pomóc w wYgospodarowaniu jednego mieszkania, aby
móc zatrudnić lekarza okulistę,
gdyż taki specjalista jest niezbędny
chociażby z powodu
licznych wypadków, ocznych,
zaproszenia QCzu itp.
Dla dalszego usprawnienia
pracy profilaktycznej i zapobiegania chorobom 'zawodowym na terenie naszego Zakładu powinno się znajdować
laboratorium toksykologiczne,
do badań stężeń substancji
szkodliwych w powietrzu pomieszczeń produkcyjnych oraz
w płyn:lch ustrojowych czło
wieka pracującego w warunkach szkodliwych ' dla zdrowia.

powinniśmy wiedzieć

rypę
wywołują
wirusy.
Wirusy grypy rozsiewa Wyłącz
nie ozłowiek.
Zakażenie przenosi się z kropelkami śliny przy mówieniu,
kichaniu itp. Stą~ najw.iększe
znaczenie ma kontakt bezpQśredni z chorym. Poza ustrojem chorego wirusy szybko
giną. Najwięcej zarazków znajduje się w pobliżu chorego, na
jego rękach, chustce do nosa,
naczyniach
używanych pr:r.ez
chorego i jego pościeli. Dlatego
ważne jest wietrzenie mieszkań i pościeli na słońcu, gdyż
słońce zabija zarazki.
Obiawy grypy. Objawy są
ró żnorodne, zależne od postaci
grypy.

pracownik
racjonalizator
pomocą innym
lat,nr"".. na swoim wy-

(Dokończenie ze sfr. 2-ej)
wałby datę badania, orzeczenie o przydatności do pracy

Zawsze mamy jednak uczuciG ogólnego rozbicia i znuże 
nia, bóle głowY, łamanie w
kończynach,
bóle mIęsmowe,
utratę smaku i węchu. W postaci toksycznej grypy mamy
zamroczenie świadomości i wy
mioty. Temperatura ciała dochodzi do 3g·C. Częstsza jest
postać nieżytowa grypy. Tutaj
mamy duży katar, suchy mę
czący kaszel, w gardle często
tak zwaną anginę grypową.
Hiszpanka jest to postać grypy
płucnej,
w której zapalenie
płuc
wYstępuje jako powikła
nie.
Zapobieganie grypie. Chory
na grypę powinien być w
miarę
możności
odosobniony.
Bezwzględnie niedozwolone jest
spanie we wspólnym łóżku z
chorym. W okresie nasilenia
chorób z przeziębienia, jakim
jest okres zimowY, na plan
pierwszy wysuwa się sprawa
zapobiegania tym chorobom.
Bardzo dobre wyniki w zapobie
ganiu grypie osiągamy przyjmując witaminę
C w ilości
3-4 tabletek. dziennie. Ważne
jest płukanie gardła roztworami soli kUChennej (mała ły
żeczka soli na szklankę ciepłej
wody) lub roztworem wody
utlenionej (łyżka stołowa na

ogrypie

stosować antybiotyków tj . oxyszklank:ę eiepłej
wody). Duże
znaczenie ma sposób ubierania
terracyny, penicUiny itp. Jeślt
objaw): grypowe, mimo zastosię. Przy zmiennej
Qo~odzie
sowania wyżej podal'\ej pierwubiór należy dostosowywać do
wszej pomocy nie ustąpią, nazmiennej
temperatury. Ciała
ni.:. można przegrzewać, ale
leży zgłosić
się do
kontroli
również nic można dopuszczać
lekarskiej. Wskazane jest podo odczuwania wYraźnego uczu
siadania w każdym domu, szcze
cia chłodu. Przemoczone obugólnie w okresach
nasilenia
grypy (na wiosnę i w jesieni),
wie i wyziębnięte nogi stwarza
ją warunki sprzyjające zachoaspiryny i piarmidonlł w dawrowaniu na grypę.
kach odpoWiednich dla dorosłych i dla dzieci.
Niedopuszczalne jest używa
Uwagi
końcowe.
Grypa
nie wspólnych chustek do noZwYkła nie jest chorobą cięż
sa. Często matka wycierając
ką. Trwa zwykle około 3 dni.
r.:os dziecku własną chustką
Zaniedbanie leczenia grypy pozaraża
je
wirusami grypy.
ciąga za sobą
bardzo często
Szczególnie ważna jest ochrona
powikłania w postaci zapaleprzed za rażeniem grypowym
nia zatok czaszki, zapalenia
małych
dzieci, a zwłaszcza
ucha
środkowego,
zapalenia
osesków, dla których grypa
oskrzeli, płuc i nerek .
. jest ciężką chorobą, a występu
SzczegÓlnie ważne jest staran
jący przy grypie kata r uniene leczenie grypy u chorych
możliwia im ssanie.
Dlatego
na gruźlicę płuc, u których
też karmiące
matki w czasie
grypa może uczynnić zaleczony
grypy a nawet: tylko kataru
winny podwójnie przestrzegać • proces gruźliczy w płucach.
Pacjent chory na grypę, poczystości, a przy każdym bezdobnie jak i na inne choroby,
poś rednim zetknięciu z dziecwinien zastosować się ściśle
kiem (karmienie, przewijanie)
do zaleceń lekarza. Leżenie w
powinny zakładać na usta i nos
łóżku jak
również
wybranie
maseczkę z gazy.
pełnej ilości przepisanych lePostępowanie
przy pierwków stanowi nie tylko o szybszych obiawach grypy. Jeśli
kim i skutecznym wyleczeniu
zauważamy u siebie lub człon
choroby, ale zapobiega naka rodZiny pierwsze objawY
wrotom i powikłaniom.
grypy, jak uczucie nadmiernego zmęczenia, ból głowy, bóle
DR ANNA TARGOŃSKA
w stawach i mięśniach, ból
gardła,
dreszcze i gorączkę
należy co 3 godziny
zażywać
jedną .tabletkę aspiryny i 3 razy
dziennie jedną tabletkę
piramidonu. Są to dawki dla
dorosłych.
Dla dzieci dawki
muszą być Odpowiednio mniejsze. Możliwie często, nawet co
l/Z godziny, płukać gardło roztworem soli kuchennej lub
wody utlenionej. Przed pÓjś
Młoda dziewczyna do ukochaciem spać mocno natrzeć całą
nego:
klatkę
piersiową
terpentyną
. - Ze ślubem nie mielibyśmy
i wYpić szklankę mocnej gozadnych kłopotów. Mój ojciec
rącej herbaty z łyżką spirytusu
jest urzędnikiem stanu cywillub wódki.
nego.
Natomiast nie należy same- No to spróbujmy. Mój
mu, bez zlecenia lekarskiego,
Ojciec jest adwokatem.
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Badania te pozwolą na dokładne określenie stopnia narażenia pracowników na działanie czynników
szkodliwych
dla zdrowia, a następnie opierając się
na tych badaniach,
można będzie wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia chro
niące pracowników przed chorobami zawodowymi.
Wydaje się, że w tak dużym
zakładzie
celowym jest stworzenie komórki socjologicznej,
badającej stosunki międzyludz
kie np. między kierownictwem,
a pracownikami i wpływ tych
stosunków na wydajność pracy,
zdrowotność i absencję chorobową. Docenił już rolę socjologa "Radoskór" i zorganizował
u siebie taką komórkę, również o zatrudnienie socjologa
stara
się
usilnie dyrekcja
ZEOW.
W Zakładzie jest wiele innych problemów, związanych
ze zdrowiem ludzkim - problemów, które wymagają szybkiego rozwiązania. Na przykład
na wydziale Kuźni odkryto
choroby wibracyjne. Pracowników zarażonych tą chorobą
otoczono
opieką
lekarską,
przeniesiono na inną prąpę
i wypłacono dodatkową rentę
z tytułu choroby zawod,owej.
Dużo chorób związanych jest
z zaniedbaniem przestrzegania
higieny osobistej. Niestety, są
jeszcze wYdziały na których
nie ma ciepłej wody. Wymaga
to wybudowania
dodatkowej
studni, a wtedy problem z
ciepłą

wodą

będzie

rozwią

zany.
Celem polepszenia sytuacji
na odcinku lecznictWa przyzakładowego padła propozycja
budowy nowego ambulatorium
z nowoczesnym wyposażeniem
oraz lekarzami - specjalistami.
Może załoga naszego Zakładu
opodatkowałaby się
na rzecz
budówy tego niezbędnie potrzebnego obiektu? Leży to
przecież w interesie
wszystkich pracowników.
(r)

Prezentujelfi9 PT Czytelnikom
kolejne
pozycje
księgarskie,
które zdaniem naszym wiDJ1Y
wzbudzić ich zainteresowanie.
"IDĄ PARTYZANCI" autor
M. Janic. Wznowienie wspomnień wybitnego
dzialacza konspiracyjnego i uczestnika walk
partyzanckich AL, Mariana Janica, w całkowicie nowym opracowaniu. Autor opowiada o swej
działalności
wywiadowczej
w
Warszawie, następnie
szeroko
opisuje swój udział w walkach
Armii Ludowej na Kielecczyź
nie w r. 1944, gdzie pelnił funkcję szefa sztabu
obwodu AL.
Niekłamany autentyzm I IiaCz.erość, wierne odtworzenie prawd,.
partyzanckiego
życia,
barwne
opisY dzialań - oto walory tej
książki, którą zaliczyć można do
najlepszych polskiCh wspomnień
wojennych. Książka w odróżnie
niu od poprzedniCh wydań bogato ilustrowana.
"DWORZANIN"
autor
M. Patkowski. Powieść współ
czesna pisana w formie pamięt
nika
komentatora
telewizji
Włoskiej, Henryka Patte. Autor
pamiętnika jest Polakiem, który
w "minionym okresie" ucIekł sa
granicę i po latach nIepowodzeń
dopracował się powa:inych
pozycji w publicystyce światowej.
Dzisiaj, wspólcze5nle, przyjeżdża
odwiedzić Polskę a IZC2ecólnie
Ziemie zaChodnie, w zagospodarowaniu których brai czyDJ1Y
udział w pierwszych latach powojeDJ1ycb. K:Ulł:tka napisana
żywo i zajmujlł co •
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W chwili gdy oddajemy ten
numer do druku minęła 9-ta
kolejka
spotkań
pilkarskich
z cyklu rozgrywek o mistrzowstwo III Ligi. Można więc się
pokusić na dokonanie
oceny
występów naszej drużyny oraz

% :Jfcitl
SAiW

życia.

W obliczu niebezpieczeństwa
e.liminacji, pozostania na marginesie wielkich przemian społecznych, nurtujących wszystkie niemal społeczeństwa, Koś
ciół szuka sposobów
akomodacji, przystosowania się.
Przedstawicielami tego kierunku myślenia są zwłaszcza
filozofowie francuscy.
Wyrazem takich posz:lkiwań
były szlachetne dążenia i postawa
niedawno
zmarłego
Jana XXIII wobec problemów
współczesnego

Wyniki

świata.

II

Sesji

Soboru
czy Koś

Wat.ykańskiego okażą,
ciół pójdzie tą nową, rozsądną
drogą, czy
też
zachowa swą
konserwatywną politykę wobec

zagadnień trapiących

w sposób bardzo powściągliwy
na postawienie (pewnych horoskopów na przyszłość.
Naszym zdaniem dotychczasowy poziOlm reprezentowany
przez jedenastkę BRONI oraz
dorobek punktowy należy uważać za dobry. Wprawdzie po
oddaniu przodownictwa w tabeli słyszało się wiele gorzkich i krytycznych uwaguważamy je jednak za opinie
z gruntu fałszywe.
Pamiętać przeCież należy,

W dniu 28 września br. na
7.,aproszenie
Zarząd!J.
Koła
S.A.iW. przybył do naszego
Domu Kultury mgr JOZEF
SZYMAŃSKf, który wygłosił
odczyt P.t. "Wspólczesne kierunki filozof.i katolickiej.
Szczególne
zainteresowanie
zebranych
jak wkazała
dyskusja
wbudziły informacje na temat głębokich trudno ś ci wewnętrznych jakie przeżywa obecnie ideologia katohcka.
Różnorodność problemów społecznych ,i moralnych dzisiejszego świata oraz osiągnięcia
naukowe przysporzają Kościo
łowi wielu kłopotów, co znajduje swój wyraz m. in. w goI;ąC;t;koWych
poszukiwaniach
czołowych
filozofów katolickich za takim modelem filozoficznym, któryby pozwolił
pogodzić metafizykę z naukowym poglądem na "Świat, teorię
de~tyczną
z
twierdzeniami
nauki
W postawie wielu trzeźwiej
myślących przedstawicieli Koś
cioła
zaznacza się również
skłonn()ść do przyjęcia jakiegoś
modus vivendi z coraz
bardziej zróżnicowanym świa
tem, którego poszczególne narody a z nim wyznawcy religii
k'atolickiej, idą ciągle naprzód
w swym rozwoju społecznym,
nie 'czekając na recepty Watykanu w sprawach dotyczących
ulepszania
i
organizowania
własnego

ZAŁOGI
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ludzkość.
(ŻYT)

że

kierownictwo drużyny oraz tre
ner stanęło przed koniecznoś
cią gwałtownego
odmłodzenia
drużyny.
Dlaczego używamy
słów "koniecznego i gwałtow
nego"? Jest rzeczą zupełnie zro
zumiałą, że wszystkie drużyny
na całym chyba świecte dążą,
do omładzania swych...składów.

Jednak

proces ten musi napowoli, młodych zawodników wprowadza się stopniowo. W sytuacji jaka zaistniała w BRONI proces ten na
skutek wycofania się szer egu
starszych
zawodni1cgw
oraz
długotrwałych kontuzji (MARTINGER) nastąpić musiał właś
nie gwałtownie.
Na domiar
wszystkiego dokonał . się
on
wyłącznie w
linii defensywy.
Czynnik ten musiał niewątpli
wie wpłynąć na pewne obniżenie poziomu całego zaspołu.
Dla uważnego
obserwatora
nie moglo ujść uwadze, że w
grze naszej defensywy panuj;
niezdecydowanie,
nerwowosc,
co z kolei odbija się na sposobie gry napadu. W większoś
ci spotkań gra się z głęboko
cofniętymi łącznikami,
którzy
mają
za zadanie asekurację
własnej defensywy oraz
rozgrywanie piłek. Nie możemy
się
jednak zgodzić z opinią
sprawozdawców
sportowych
pism codziennych, którzy po
poszczególnych spotkaniach potrafili jedynie stwierdzić, że
słabo zagrali
w
defensywie
BRONI tacy to, a tacy zawodnicy.
Krytykować wolno i nU/leży
zawodników rutynowanych o
znanych nazwiskach i możli
wościach. Tutaj jednak mamy
do czynienia z zawodnikami
młodymi, popularnie
mówiąc
"nieogranymi". Nie można im
zarzucać braku ambicji i woli
walki, a to jest chyba najważ
niejsze. To, że ich umiejętności
techniczne i taktyczne pozosta
wiają wiele do życzenia jest
faktem bezspornym, i o to
stwierdzenie chyba zawodnicy
ci nie mogą mieć do nas żalu.
Sami przecież zdają sobie spra
wę, że tylko sumienny trening,
ścisłe stosowanie się do ' wskazówek trenera oraz udział w
licznych spotkaniach pozwolą
im na osiągnięcie wysokiego
poziomu.
stępować

Najważniejszym
wydaje się
fakt, że w drużynie panuje
idealna , atmosfera, że jedenastka Broni stanowi obecnie
zwarty kOlektyw o jakim od
dawna marzyli działacze oraz
trenerzy. Jaka więc zapowiada
się

przyszłość?

Naczelną

zasadą wszystkich
sportowców jest walka do koń
ca w dążeniu do uzyskania
najlepszych wyników, do zaję
cia najlepszyoh miejsc.
Są
dzimy, że tej pięknej woli walki
nie zabraknie naszym chłOjp
com. Nie znaczy to oczywiście
że drużyna BRONI w ostatecz~
nym rozrachunku zajmie pierw
sze miejsce i' walczyć będzie
o awans do II Ligi. Zdajemy
sobie sprawę, że w
sytuacji
obecnej będzie to zadanie eardzo trudne, wymagające mobilizacji wszystkich sil. W tej
walce
nie może
zabraknąć
u nas kibi ców. Serdeczna
więź z drużyną,
doping
nie
tylko w chwilach zwycięstw,
ale właśnie wtedy gdy coś nie
wychodzi to istotny skład
nik wszystkich sukcesów. I tyl ko na tej drodze - wspólnego wysiłku zawodników, tre nera, działacz1l i nas kibic:ów,
dojść możemy do coraz więk-,
szych sukcesów. Życzymy sobie,
aby przyszły
one jak najrychlej.

(p)

Mąż. Mój nowy kolega
jest naj chciwszym człowiekiem,
jakiego znam. Chciałby wziąć
wszystko co zobaczy.
Żona. A nie mógłbyś mu
pokazać naszej córki.

-000Szczupły, blady pan, w luź
nym ubraniu kąpielowym stoi
po kolana w wodzie i wzdycha.
- Co panu jest? - pytają.
Dlaczego pan wzdycha?
- Niestety
odpowiad:l '
żałośnie. Morze stało się grobem mojej pierwszej żony.

Słuchający

uśmieChają

się

trochę drwiąco.
- Ożenił się
po raz drugi ktoś

pan przeClez
się odzywa.
- Tak
wzdycha blady
pan. - Ale moja druga żona
nic zbliża się nigdy do morza.

TABELA
za projekty racjonalizatorskie,
zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 74

oszczędności

w

zł.

wynagrodzenia
od sumy

Rozpiętość

w

~łacy

zł.

oszczędności

do 2.000
5.000
2.00010.000
5.00020.000
10.00050.000
20.000100.000
50.000 100.000- 200.000
200.000- 500.000
500.000- 1.000.000
1.000.000- 2.000.000
5.000.000
2.000.000 5.000.000 - 10.000.000
ponad -10.000.000

Czy już wiesz, że Kubuś
zwędził szefowi 2.000 zł i uciekł'?
- Doprawdy, okradł tego
starego sknerę. - Ha! ha! ha!
To dopiero awantura!
- Ale ściągnął PQ drodzę
i twój paszpotrt, który zapomniałeś w biurze.
- Niegodziwy łotr!
-

Wysokość
Wysokość

200 -;17% +
110
450
450 -;12,5% +
200
825
825 -;- 1.300
9,5 % +
350
1.300 -;- 2.000
600
7%t
2.000 -;- 3.650
900
5,5% +
3.650 -;- 5.700
4,1 % + 1.600
5.700 -;- 9.200
3,5% + 2.200
2.000 -;- 17.000
2,6 % + 4.000
17.000 -;- 27.000
2%+ 7.000
27.000 -;- 41.000
1,5% + 15.000
41.000 -;- 94.000
1,3% + 19.000
1,1 % + 29.000
94.000 -;- 129.000
0,7% + 59.000
129.000nie więcej ni' 150.000

śmiał

-000-

przystojniał,

odmówić.

Któregoś
dnia
Ciapciak
wszedł do biura z podniesioną
głową.

Dyrektorowi ukłonił się niedbale, a nacz. inżyniera klepnął protekcjonalnie po plecach,
wskutek czego sekretarka ze
zdziwienia nieomat nie udła
wiła się pomidorem. A
jakie
było ogólne dziwienie kiedy nazajutrz przed biuro zajechał
kremowy "ChevroUet" i wysiadł
z niego... kto? Właśnie nasz
Ciapciak!
- Dzi eń dobry panie Ciapciak przyw'itał go uprzejmie dyrektor.
- Jak zdrówko? zapytał
nacz. mzynier częstując
go
papierosem.
Sekretarka nieomal rzuciła
mu się na szyję. Ale pan wy-

Cały dzień zeszedł panu
na tych robotach wodnych? pyta kwaśno redaktor.
- Pst! Ciszej! szepcze specjalista od sensacji. Mam samobójstwo pierwszego
rzędu ...
Ciało znalezion9 w parku ...
- Brawo! - Ale numer już
wydany!
woła
redaktor.
Ranne pisma wyprzedzą nas ...
FRASZKI
(żołnierskie)
Arytłerzysta

Kicdy w ramionach jego
Odsunął

działo,

wziął

spoczęła
się do ...

dzieła.

o

PEWNYM WOPISCIE

Gdy pewien wopista

ściskał

raz

dziewicę

-000wynagrodzeń

Milioner
W naszym biurze pracował
ref. Ciapciak. Był to chudziutki
człowiek wiecznie roztargniony
i cze goś wystraszony. Nic więc
dziwnego, że wszyscy koledzy
dawali mu różne polecenia w
rodzaju:
Ciapciak, podepnij s.pinaczem
te sprawozdania! Ciapciak poszukaj w książce telefonicznej
numeru
prezesa
KWiCZOła!
Ciapciak, skocz po papierosy!
,A Ciapciak - ponieważ miał
dobre serce nikomu nie

Ta

rzekła: uważaj,

o

przekraczasz
granicę ...

na

wać

Pewnie wygrał w
lotka - powiedziCLł ref.
- Takim idiotom to
cie sprzyja - ' rzucił
kier. zaopatrzenia.
- A może odziedziczy!
dek? wysnuł domysł

Kociołek.

Już dawno
pan Ciapciak
to
człowiek powiedziCLła
zjastycznie sękretarka.
- Pewnie rzuci teraz
zauważył
nacz.
Taki milioner!
Całe biuro zaaferOU)a~lilOl
stało tym niezwykłym
rzeniem, wskutek czego
tor zapomnwł o
Centrali, a kier.
nie sporządZił
nu zaopatrzenia na
mienne do robotów.
dniach dyrektor
Ciapciaka do
Kochany
pOWiedział z \,,GllLnlL 'IlLCnnn
chem -

z
panu!
Na drugi dzień
do biura starszy,
pan.
- Czy zastałem
ciaka? spytał
Wyjechał w dele
odparła zapytana.
A to drań! szpakowaty pan.
Na
te
słowa
ws.zyscy urzędnicy
kolem przybysza.
A o co chodzi?
jeden przez drugiego.
Jak pan śmte
, naszego v-ce
warknął ref.
To nasz
ryknął drugi
- To mój
pisnęła

-

RYCERZACH

Że różni bywają

wej

świecie

rycerze
Wie każdy biegły w historii.
Jedni z wroga robią, bigos
A drudzy robią... z cykorii.

Spokojnie,

powiedział starszy
sedłem po mój
waliła mi dętka. Pan
obiecał założyć nową.
A ja się spieszę, bo
dżam na wczasy.

-000-

Do biura wpada zdenerwowany petent i zwraca się do
woźnego:

Kelner, te ostrygi bardzo
małe!
- Małe, proszę

pana.
I nie bardzo świerze, jak
się zdaję ...
- To i lepiej, że małe, proszę pana.
-

-000-

Wzorowy reporter
Nowy reporter wpada do redakcji, zakurzony, zziajany, w
chwili gdy już pierwsze numery dziennika są już w kolportażu.

http://sbc.wbp.kielce.pl

- Niech mi pan powie, kto
tu jest w końcu odpowiedzialny?
Je śli ma pan na myśli
człowieka, który zawsze ponosi
winę, to ja.
-000-

Matka małego pacjenta rozmawia z dyrektorem szpitala.
Mój synek pOłknął złoty
pierścionek i ma być operowany. Jak pan sądzi, czy mogę
z całym spokojem zaufać termu
młodemu chirurgowi?
- Oczywiście, on jest absolutnie uczciwy.
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