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Uwagi o organizacji pracy
Co z profilem produkcji?
Urzqdzenia socjalne w 1967 r.
O czyst'ości i estetyce Zakładu
Wywiad dla prasy? - powtórzył mgr inż. Konrad
Sopa., gdy zaproponowałem spotkanie. - Ależ oczywiście,
proszę bardzo. Uważam, że należy przedstawić się załodze.
PowinniŚII1Y poznać się wzajemnie. Pomoże nam to w naszych Codziennych k-ontaktach ...
Tak zaczęła się moja rozmowa z nowym dyrektorem naczelnym Za kładów "Waltera". Rzucam więc pierwsze pytanie.
-

Pan'i e dyrektorze, znalazł
pan niewątpliwie w nowym
pewno Innym środowisku.
są pana pierwsze wra-

teraz powiedzieć, że bardzo nie
podoba mi się wykonywanie
jednego wyrobu na 5, 7 a nawet 9 wydziałach. Taki system
jest niedopuszczalny i w najbliższym czasie musi ulec zmia
Pierwsze wrażenia.. No
nie.
muszę powiedzieć, że zas- Panie dyrektorze, zakłady
mnie wielkość zakładu.
"Waltera" przechodziły już niehlJl1(T""h •• ~
go sobie w mniej
jednokrotnie . ciężkie chwile.
wymiarach. Taki zakład
Mam na myśli przede wszystliczną załogą, to już pokim tzw. profil produkcyjny.
jednostka przemyswwoCzy, pana zdaniem, nOwa 5-lat~1:>sl=lodarlcza
kryjąca w sobie
ka rozwiąże ten "węzeł gordyjpolitycznych
ski"?
Co do innego
- Pytanie trudne, bowiem
~r<)dclwisk;a. to rzeczywiście ma
nie łatwo przewidzieć w tej
ę, jest "Ono nieco inne.
chwili jak potoczą się sprawy
jednak przekonany, że
w przyszłości. Niemniej jednak,
się ku zadowolejak ·w ynika z przeprowadzoi całej załogi. Dziś
nych przeze mnie rozmów na
jeszcze mówić mi szeszczeblu cntralnym i w Zjedten temat. Przypunoczeniu, można wnioskować,
że nadarzy. się w przyże proponowany przez zakład
niejedna okazja do podocelowy
profil produkcyjtego problemu.
ny oceniany jest tam pozytyOgólnie rzecz biorąc jestem
wnie. Będziemy musieli jednak
dumny, że powołano
dokonać pewnej analizy potrzeto stanowisko, choć z
bnej do ekonomicznego uzasad
strony odczuwam trenienia celowości ewentualnych
Bo ję
się
czy podołam
zmian.
wszystkiem problemom,
~ Mówiąc o produkcji trud.~,tń,rvr·h jest nie mało.
no pominąć probLem urządzeń
Ma pan na pewno nowe socjalnych dla załogi. Wiemy,
że na tym odcinku nie jest
spojrzenie na całokształt organajlepiej. Jakie widzi pan wyjnizacji pracy zakładu . Czy n'ie
ście z tej sytuacji?
zeęhciałby pan
wypowiedzieć
kilku uwag na ten temat?
- Bądźmy szczerzy, nie tyl- Organizacja pracy jest po ' nie jest nienajlepiej, ale jest
wręcz żle. Ten stan do jakiego
jęciem bardzo rozległym. Trzedoszliśmy obecnie powstał na
ba ją podzielić na dwa zasadprzestrzeni wielu lat. Dziś na te
działy : organizację, jako
urządzenia brakuje nam około
"' ,.'''('~ ... ujętą w schemacie przed
6000 m 2 powierzchni. Osobiście
i osobno organizanie widzę w tej chwili możli
wości wyjścia z tego impasu.
Punkt zwrotny w tej sytuacji nastąpi dopiero w r. 1967.
Przystąpimy bowiem do budowy urządzeń socjalnych. Cał
kowite rozwiązanie tego problemu nastąpi wówczas, kiedy
usuniemy wszystkie biura i inne placówki o charakterze usłu
gowym do biurowca, który ma
powstać obok zakładu. Ale to
jeszcze melodia przyszłości. ..
Zawiadamiamy załogę, że dyr.
- Panie dyrektorze, chcianaóze1ny przyjmuje w sprawach łem zapytać pana co pan sądzi
o wyglądzie zewnętrznym zalwLrg t zażaleń w kaźdy wtorek
kładu, jegO estetyce i w ogóle
godnia. od 14-16-ej,
Od godz. 14-15 przyjmowani o czystości?
- Podejrzewam pana, źe to
ędą tylkO' prac. II i m zmiany.
pytanie przygotował pan celood godz. 15-.16 prac. I
'WO. Zna pan już chyba mój
ny.
stosunek do tych spraw? Po-

yreklor
rzylrnuje

bałaganu i nieporządków. Jeżeli
być dalej szczery, to muszę powiedzieć, że zostałem zaszokowany tym co zobaczyłem.
Nieporządki na wydziałach, roz
rzucone po kątach różnego rodzaju rupiecie, przeciekające

mam

dachy i sufity - wszystko to
wystawia zakładowi nie najlep
szą opinię.

Osobnym problemem jest zeOso
sobie dużej fabryki, produkującej
poważne asortymenty, odwiedza
nej przez licznych gości zagranicznych i osobistości z kraju
- bez ładnych zieleńców, kwiet
ników
i
uporządkowanych
przejść. Brak jest także jakiejkolwiek reklamy zakładu. Po
prostu nie pokazano na zewnątrz
tego czym moż~my się pochwalić, co możemy oferować klientom. Wydałem już pewne polecenia w tej sprawie i sądzę,
że w najbliższym czasie zakład nabierze innego wyglądu.
- Pnyznam się, że dużo juź
o panu słysmłem. "Poczta pantoflowa" jest u nas niezawodna.
Przede wszystkim mówi się, ze
ceni pan punktualność. Czy ma
my w to wierzyć?
- Absolutnie tak. Jestem
punktualny i od innych będę
wymagał tego samego. W pracy
wnętrzny wygląd zakładu.
biście nie mogę wyobrazić

na str. 2-ej)

Wgórach

Dziś możemy już z oałą pewnością powiedzieć, że. nasz l,)rofU produkcyjny zaczyna nabierać właściwych kształtóW.
Po latach wahań i niezdecydowania wchodzimy . wreszcie
w okres który nazwać ju.ż można STABILIZACJĄ. Stal~my
się zakl~dem zakładem produkującym coraz bardziej precyzyjne wyroby, poszukiwane na rynkach krajowych i zagr~
nicznych.

Ta nowa sytuacja pO!itawi.ła
przed nami nowe zadania.
Świadczą o tym wskaźniki pro
dukcyjne na rok bieżący. Jekie są te wskaźniki?
Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że spoczywają na nas
zadania trudne i skomplikowane, ale w pełni realne do wykonania. Realne pod warunkiem rzetelnego podejścia do
pracy. Z~łożony wzrost wydajności pracy do wykonania planu wynosi 25 ,p roc. To na PCiW
no dużo, i dlatego - nazywając rzecz po imieniu musimy do ma~simum wykorzystać
każdą godzinę, ba, każdą minutę w produkcji. Nie może
być mowy o jakimkolwiek bez.celowym wałęsaniu się czy bumelowaniu, jak to było w latach ubiegłych. Cechować nas
winna wewnętrzna dyscyplina
i poczucie obowiązku wobec
towarzyszy pracy, przełożo
nych, wobec interesów całego
Zakładu.

wiem krótko: jestem zdecydowanym wrogiem wszelkiego

(Dokończenie

roku 1966

Te wzmożone zadania produk
cyjne stawiają przed nami konieczność dokonania zasadnicz.ych zmian w polityce kadrowej. Jest rzeczą zro,zumiałą, że
kamy wysokoprecyzyjny wyrób jest niezwykle pracochłon
ny i jego wykonanie wymaga
wysokich kwalifikacji robotnika. stąd też włanie zachodzi
pilna konieczność szkolenia nowych kadi- I systematycznego
podnoszenia swoich umiejętno
ści przez pracowników starszych. Tylko przy takiej zało
dze będzie można realnie mówić o planowanym wzroście
wydajności pracy i wykonaniu
spoczywających na nas zadaniach roku. Łączy się to również,
w pewnym stopniu z
ogranIczeniem
zatrudnienia,
szczególnie pracowników pośrednio produkcyjnych. Głów-

ną rolę ma tu do spełnienia
wysokokwaliiikowana
kadra
robotników, zalrudniona, bezpośrednio w produkcji. .

W tym kierunku zmierzają
zmierzać będą wszystkie posunięcia i
decyzje kiero'w nictwa zakładu. Jest to jedyna,
słuszna droga zabezpieczająca
interesy załogi i przedsiębiorstwa.
•
Niesnosób byłoby wymienić
to wszystko co będziemy produkować. Pozycji jest · kilkadziesiąt. Wspomnimy tylko o
niektórych. W tym roku musimy wyprodukować np. 168,500
sztuk wszystkich maszyn do
szycia (przemysłowych i domOWYCh), za 2,2 mln. zł wykenamy części do piasty rowerewej, kompletnej piasty wyprodukujemy 360 tys. sztuk, rolęk
dociskowych (produkcja antyimportowa) 370 tys. sztuk, kluczy samochodowych za 90 mln.
zł, 120 tys. szt. sprężarek do
chłodni
domowych. Poważną
pozycję stanowią również narzędzia przeznacwne na eksport
i kraj. Ich warjość zamyka sIę
sumą 61,5 mln. zł. Poważnym
~ortymentem są także elemen
ty pneumatyki sterującej, których wartość wyniesie 21 mln.
i

złotych.

To
Jak

są

tylko niektóre pozycje.

więc
widzimy, zadania
stojące przed nami są niezwyk
le poważne i skomplikowane.

Wydaje się, że będziemy musieli
pokonywać
niejedną
przeszkOdę na tej trudnej drodze.
I dlatego w tej sytuacji potrzebna jest pełna mobilizacja'
całej załogi, jej ofiarność i
poświęcenie,
które tylekroć
było już przykładem dla innych.
(ag)

Zaloga •• VVallera··

odpOWiedziała
Apel Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu
pod hasłem: "Naród swojej mło
dzieży",
odbił
się
szerokim
echem wśród całej załogi zakla
dów "Waltera". W rozmowac~
i dyskUSjach, które potoczyły
się
po zamieszczonym przez
prasę apelu, zdecydowana więk
szość
pracowników wyraźnie

śnieg

I... , tłok
•

, .

••

Tegoroczna zima zadowoliła wszystkich wczasowiczów i amatorów "białego szaleństwa". W okresie tym na.jpiękniej
jest oczywiście w górach. To też nic dziwnego, że Rada
Zakładowa oblegaoa. · jest przez pracowników pragnących
spędzić urlop w miejscowościach górskich, Niestety, miejsc
jest mało i tylko nieliczni mogą otrzymać skierowania. Dla
"otarcia łez" zamieszczamy pocztówkę z GubałówkL

na apel OK FJN
podkreślała

konieczność
dalszej kontynuacji budowy szkół
i urządzeń, które pożwolą na
szeroki rozwój na.uczania mło
dzieży we wszystkich kierunkach wiedzy.
18 stycznia w "Walterze"
odbyły
się
masowe zebra.nia załóg wydziałowych. Jak
było do przewidzenia, wszyscy
pracownicy apel FJN poparli
w całej rozciągłości i w wystosowanY'ch rezolucjach wyrazili chęć świadczenia na rzecz
tego wzniOSłego celu 0,5 proc.
swoich zarobków.
Przysłuchując się wypowiedziom, które padły na zebraniach wyczuć można byłO jeden zasadniczy ton - gl~boką
troskę o naszą młodzież, o jej
przyszłość i właściwe miejsce
w społeczeństwie.
Nie pierwszy to wypadek, że
robotnicy z "Waltera" dają
przykład
wysokiego poczucia
obowiązku obywatelskiego. Zna.
my ich więcej. Znamy też ich
ofiarność i poświ~cenie w cbwi
lach, kiedy trzeba było zabezpieczać zagrożone zadaoia. produkcyjne . ..
Dziś trzeba było pomóc mło
dzieźy. Nie zawahalj się. Pierw
si odpowiedzieli na apel FJN,
. apel, który z pewnością przejdzie do historii naszego drugie
go tysiąclecia ojczyzny.
Całej załodzie "Waltera" i
tym razem należą się gorące
słowa podziękowania i uznania
za to, że wiedzieli gdzie ich
miejsce...
(ąg)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Ostatnio ~ły się vr.Ytyczne 'CRZZ w sprawie zasad i
try.bu udzielania pomocy ~e
4rodków zakładowych funduszów mieszkaniovr.Ych na budowructwo mieszkaniowe. Nie
będę komentował specjalnie za
ga.dnień związanych z działalnością Konferencji Samorządu
RobQtniczego i Rady Zakłado
wej w tej kwestii, bo to mniej
interesuje pracQWnika ubi'€!gaja
. l
cego się o mie;zkanie s p6łd Zj.e
czet a ITAczej omówię tylko
sprawy związane z vr.Ysokością

'Wkładów.

------------------------W rocznicę
wyzwolenia
Radomia
17 stycznia br. odbyła się w
Domu Kultury Za,kładów. Metalowych uroczysta akademia z
okazji XXI-ej Rocznicy Wyzwo
lenia Radomia.
W akademii - ktorej inicjatorem była za~ładowa LOK wzięU
udział
przedstawiciele
Wp, ZM LPŻ, Dyrekcji oraz
licznie zgromadzeni pracownicy
fabryki.
Okolicznościowy referat wygłosił kpt. H . Staniec.
Po części oficjalnej licznie
zgromadzona public z no ść gorą
co oklaskiwała chór m ieszany
zakładowego
Domu Kultury
pod dyrekcją J a na Czernikiewieza. który wykonał kilka p io
senek żołnierskich. Kierownlctwo Domu Kultury pos ta r a ło się ponadto o wyświetlenie
dwóch specjalnie
dobra nych na tę okoliczność filmów
dokumentalnych: "Obrona Wes
terplatte" i "Ofensywa styCZniowa".

mieszkaniowe

lecz nie przekraczających kvvoty 2.500 zł pomoc bezzwr otna
nie może przekraczać 25%
przyznanej pożypzki.
Jak wygląda to .praktycznie?
A więc w przypadku pierwszym, jeśli obowaązujący wkład.
powiedzmy na pokój z kuchnią, wynosi 18.000 zł, to pra-

nie możemy pozwolić sobie na
marnowanie czasu. Wiem, że
tą moją zasadą, wprowadziłem

nieco "zamieszania" wśród niektórych pracowników. ale tego
wymaga, niestety. charakter
pracy. Wierzę jednak, że zro:z;umiemy się.
- I ostatnie pytanie. Czy podoba się panu Radom?
- Gdy przyjechałem zos tałem mile rozczarowany. Sądzi
łem, że Radom jest mniej szym
mjastem. Czy podoba mi się?
Powiem otwarcie - jeszcze go
nie zwiedzałem. Nie mam po

Zakładu

.ini.Henryk Grzebalawski
Inż' .

Henryk

Grzebałowski

rozpoczął pracę
w zakładzie
jeszcze przed wojną. W r. 1934
przyjęty z9staje jako technik-

praktykant. Póżniej jest brygadzistą, a następnie mistrzem.
W r. 1950 z·a pisuje s~ na studia WSI. które kończy w kilka
lat później. W 1955' tr. mianowany
zostaje kierownikiem
wydzIału P-4. Funkcję te peŁni
do dnia dzisiejszego.
Tak w telegraficznym skrócie wygląda przebieg pracy
w zakładzie: Ale bylibyśmy
nIesprawiedliwi, gdybyśmy nie
wspomnieli jeszcze o Henryku
Grzebałowsklm racjonalizatorze. Ruchem tym interesuje
się od ,k ilkunastu już lat. Na
swoim .. koncie ma kilkadziesiąt wniosków, w tym ponad
25 uważa za szczególnie cenne.
Ostatnio jeden z jego wniosk6w został przesłany do Urzędu
Patentowego.
Trudno byłoby wyliczać te
wszy;stkie usprawnienia, które
inż.

Grzebałowski

zostosował
W ,produkcji, Jest ich dużo
i przyniosły one zakładowi
~lbrzymie
oszczędności.
Nic

zatem dzIwnego, że nasz rozmówca zaliczany jest do czoło
wych racjonalizatorów zakładu.

i

W wolnych ch.wilach, a jest
ich napra,wdę niewiele, pogłę
bia swoją wioozę, czytając
aktualną

liteJ:aturę

fuchową .

(tk)

.W ninii~Jszym art ykule chcemy ,poruszyć sprawę propagąn
dy wizualnej w naszym zakła
dzie. Wiadomo powszechnie, że
propaganda jest jednym z poważnych instrumentów oddziaływania. na psychikę ludzką,
s pełnia poważną rolę mobilizacji załóg r obot niczych do
wykonywania zad ań produkcyjnych itp. W świeci e k apitalist ycznym prQPaganda słu ży
interesom uprzywiliowanej gll'u
pie ludzi - kap italistom. bankierom i innym p osiadaczom
wielkiego kapitału . Doc enia j ą
oni ten oręż , pos ługując się
nim często dla swoich intere-

prostu czasu. Znam tylko drogę
z hotelu do zakładu. I to zawsze
przy światłach latarni ulicznych. Z pobieżnYCh -spostrzeżeń
wy.daje mi się, że to miłe mias
to. Napewno go polubię ...
- Dziękuję panu za. rozmowę l mam nadzieję, że jeszcze
się spotkamy, bowiem spraw
i problemów nie brakuje.
- Ależ oczywiście. Uważam,
że prasa zakładowa może nam
wiele pomóc. Macie napewno
duże pole do działania.
- A zatenn do. zobaczenia...
Rozmawiał:

Antoni

')

Gomółka

17 stycznia 1945 Radom został oswobodzony przez oddzla
ły radzieckłe. Od tego czasu mi
nęło juź ZI lat. Wiele szczegółów jeszcze pa.miętamy z tych

Dlatego też
zwrócUiśmy się do kilku pra.cowników z pytanlem: JAKI
BYŁ MÓJ PIERWSZY DZmŃ
WOLNOS(1I?
Oto 00 na ten temat powiedzl'ał nam obecny komendant
radosnych

zakładowej

doL

Straży

Pożarnej

mjr Józef KOSOWSKL
"Byłem wówczas strażakiem.
16 stycznia działania frontowe
prowadzone były tuż .pod Radomiem. Garstka Niemców, któ
ra pOZlOStała jeszcze w fabryce
zdradzała wyraźne zdenerwowanie. O godzinie 17-tej vr.Ypędzono nas na ulicę. O tej
porze pociski przelatywał.v nad
głowami. Poszliśmy do domów.
Noc spędziliśmy w piwnicy.
Ale już około godziny 8-ej Il'ano
przyszli do mnie Lucjan Droż
dźał i Szafranowski, pracownicy ~abryki.

Józek powiadają
ubieraj sję. idzliemy piln
fa.bryki. żeby nie rozgrab
Gdy zaszliśmy na teren, zas
liśmy grupy ludzi szperając
po opustoszałych halach. Uz
jeni W znalezione karab·

p

a

Pie

stawienie parkanu od stro
ul. 1905 Roku, a następ
przystąpiliśmy do zabezpiec
nia ,kotłownI i wQdociąg ·
Nie schodziliśmy z posteru
Po kilku dniach iPrzyjech
prz;edstawiciele władzy z L u
lina. Zebranie odbyło się
piekarni fabrycznej. Za podd
dla m6wcy służyła skrzy
-gdyż innych ~t6w nie by
Wybraliśmy W. tym dniu
rząd Fabryki.
A potem wszystko, pow
zaczęło

nabierać

życia.
Stopniowo
uruchamiać coraz

rumieńc '

zaczęliś

to noWe

cinki pracy.
Taki był mój pierwszy dzi
wolności.

Zanotował:

TOL

"W przeddzień lucieczki Niem
służbę w zakładzie. Wraz z n ·
c6W z Radomia .oku;panci usuzrobiliśmy przegląd zakładu.
nęli wszystkich pracowników
co zastaliśmy ;przekraczało
fabryki, ponieważ w nocy zasze wszelkie vr.Yobrażenie.
mierzali wysadzić magazyny
halach ani jednej maszyn
smarów i część zabudowań suwszystko zdewastowane. NaJW
,zarni obróbki drewna. Po
okna były powyrywane z
przybyciu do domu, wsiadłem
a drzwi z ~utryn. Pierwszy
na rower i udałem się do Skazadaniem było zabe~ieczen '
ryszewa W poszukiwaniu żyW
zakł-adu przed rabunkiem.
ności. Tam spotkałem się już
częliśmy więc naprawiać uszk
z .żołnierzami Armii Czerwodzone ogrodzenie i wer;bow
nej i wraz z nimi przybyłem
pracowników do straży. Pie
do Radomia. W domu zastałem
si. kt6rzy stanęli na stra ·
kilku oficerów Armii Radziecochrony naszego zakładu t
kiej. którzy przYbyli po inforPrus, Kowalicki, Jędrzejczy
macje o wiosce Godów, która
Chrzanowski i inni.
niedawno była kolonią nieNięmcy uciekając z zakład
miecką. Oficerowie radzieccy
zostawili wi'e le min, ładunk6
byli bardzo serdeczni i zapro·
z dynamitem, pocisków arlyle
ponowali mi, czy bym zechciał ryjskich, które należało szybk
zaprowadziĆ ich do tej wioski.
usunąć. Pomógł nam W ty
Spełniłem chętnie ich pr.ośbę,
ówczesny komendant mias
poczym spowrotem wr6ciłem ~o , pułk. Wołkow, który do tej pr
Radomia. Po pewnym czas~e
cy przydzielił radzieckich sa
udałem się do Józefa Kosowskie
perów. RóWnież broń dla straż
go, który samorzutnie pełnił ników otrzymaliśmy od pułk
n~ka Wołkowa. Z biegiem cza
su powstał KQmitet Odbudo
Zakładu, zaczęli ludzie przy
chod.zić do pracy i życie w za
kładzie powoli zaczęło się nor

Prasa
o naszych

zakładach

,\

przywróciliśmy porządek.
szą naszą czynności
było

...C."C;4"

nieaktualność wielu haseł. czy
sów. nie szczęd.ząc przy tym
gazetek ściennych. W naszym
olbrzymich środków finansozakładu'€! istnieje wiele orgavr.Ych. W krajach socjalistycznizacji społecznych, które winnych propaganda służy intereny zadbać o radykalna poprasom gospodarzy, a więc wszyst
wę istniejącej sytuacji na tym
kim ludziom pracy. Po tym
odcinku. Duże pole do działa
krótkim wstępie rozejrzyjmy
nia ma tu r6wnież organizacja
się po naszym "podwórku" i
młodzieżowa,
która mogłaby .
oceńmy krytycznym okiem gopom6c przy wykonywaniu róż
spodal'1za stosowane formy pronych plansz. Posiadamy nawet
paga ndy wizualnej w zakła
zawodowego' plastyka... J,eddzie. Z przykrością trzeba
nym sł.owem mamy wszelkie
stwierdzić , że propaganda wiwarunki, aby propaganda wizualna u nas ,p rawie nie ist niezualna nie stała W zakładzie
je. Wymalowane na murze buna szarym koilcu.
dynku od st rony ul. 1905 r.
has ło zostało zniszczone i obec
(jot-er)
nie jest nieczytelne. Na terenie
zakładu
brak jest jakichlrol- -;-_ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ __
wiek
aktualnych
sloganów,
plansz, wykresów, informac ji,
gazetek ściennych , a w kilku
ustawionych gablotach znajdują się informacje prawie już
nieaktualne.
Podobna sytuacja jest w halach produkcyjnych. Najczęś
ciej spotykane tam napisy dotyczą spraw bhp.
W numerze 16 ..Zycia RaNa wydziale P-6 rznajdu j ą
donnskiego" z dnia 19 stycznia
stę wprawdzie trzy hasła nabr. w artykule pt. "Gdzie są
wiązujące do wykonawstwa pla
. kwiaty ..... • czytamy m. in. ~ "Za
nów produkcyjnych. ale są
kłady Metalowe im. gen. Walniedbale wykonane i mało witera już z zewnętrznych obdoczne. O piętro niżej, na WY
serwacji nie l'obią dobrego
dziale P-5 naliczyliśmy dwa
wrażenia. Budynki i hale faslogany na temat Rewolucji
bryczne są brudne, a szerokości
Październikowej i jedną gazettej nie rozjaśniają nawet nikłe
kę ścienną poświęconą tejże Re
akcenty kolorystyczne".
wolucji. Na innych wydziaW zupełności zgadzamy się
łach nie jest lepiej pod tym
z opinią autora. Nie wiemy
w.zględem.
Dziwimy się. że
tylko o jaką s z e rok ość tu
mkt z pracowników, ani z perchodzi. Geograficzną? Czy może
sonelu dozorującego, bądź też
bo_ryzontów myślowych?
z ~k tywu związkowego. czy par
tYJDego nie zw,t:ócjl uwagi na
(pas)

http://sbc.wbp.kielce.pl

wolności. ..

Wspomina mjr Józef Kosowski i...

"Dwója" zpropagandy wizualnej' wZakładzie

••Zycie'· rozmawia
Z Dyr mer inż. KonrademSopą
ze str. l-.ej)

następnym

Ludzie naszego

•

(Dokońpzenłe

Mój pierwszy dzień

Na rade tyle, dalszy ciąg w
numerze.
Dziwi nas jędna kwestia, dla
czego pr:acownicy ubiegający
się p przyjęcia do V i VI g.rupy spółdzielczej nie założyli
dotychczas
nnieszkaniowych
książeczek PKO, przecież ok~o
%.400 zł,' które gwarantuje PKO
po zgromadzeniu pożądanych
oownik może uzyskać pomoc
sum, di-ogą nie chodzi.
bezzwrotną w wysoJ~.qści 12.000
Miesiąc luty i
marzec br.
złotych.
W przypadku drugim przy
będzię okresem w którym bę
dziemy kwalJfikować pracowobowiązującym wkładzie 18.000
ników do V i VI grupy spół
złotych pracownik może uzyskać pomoc beZ7JWrQtną w vr.Ydzielczej i fakt posiadania
sokości 6.000 zŁ
mies:z;kaniowej
książeczki
oszczędnościowej będzie brany
W przy.padku trzecim może
pod uwagę.
uzyskać pomoc tylko W kwocie
TAP
~_3_.0_0_0_zł_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - - - - - - - -

Uzu.pełnienie wkładów do
mieszkaniOwych (10katorskich), może być udzielane W. formie pożyczki, lub pomocy bezzWTotoej w wysokofici
!l3 obowiązującego
wkładu ~
mieszkaniowego, pod warUJlkłem zgromadzenia p:rzez zainteresowanego pracownika na
mieszkaniowej ' książeczce 08zczędności~wej PKO środków
własnych w wysoko~i co najmniej 1/3 tego wkłądu.
Zakład może udzielić pomocy
b'ezzWTotnej do wysokości 2/3
ObOwiązującego w spółdzielni
' wkładu
mi~szkaniowego
ze
środków ZFM, przede wszystkim tym pracownikom, których
dochód miesięczny netto w
przeliczeruu na członka rodziny. pozosta j ącej we w spólnym
gospodarstwie domowym nie
przekracZa 1000 zł.
Jeżeli dochody na członka
rodziny
wynoszą
powyżej
1.000 zł. lecz nie przekraczają
kvvoty 1.500 zł pomoc bezzwrot
na może być udzielana w gn.nicach do 50% przyznanej pożyczk:L ..
Przy dochoda!!h wyższych niż
1.500 zł na członka rodziny,
spółdzielni
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Chcemy ' porU'szyć sprawę, t
której głośno się mówi w Wie'
lu zakładach w Polsce, podcza!
gdy u nas jest ona niedostrze'
gana. Chodzi mianowicie o za·
stosowanie amnestii dla prscowntk6w, którzy swego czasU
otrzymali nagany i upomnienia
za naruszanie regulaminy pracy.
Zdajemy sobie chyba wszyscy spra'wę z tego. że w każdym
dużym zakładzie pracy zdarza
ją się różne rodzaje wykroczeń, za które w myśl regulami
nu ponosi się konsekwencj ę.
Nagana, lub upomnienie stanowi w tym wypadku środek ,w Y
chowa'wczy i jednocześnie pstrzegający przed następnymi
przewinieniami.
Z
praktyki
wiadomo, że większość ludzi
ukaranYCh staje się poprawny
mi, zdyscyplinowanymi pracow
nikami.

R

W tej sytuacji wydaje nam
się, że ogłoszenje amnestii jest
pod każdym względem celowe.

Bo dlaczego np. pracownik ukarany - powiedzmy - 5 rat
temu musi stale figurować na
"czarnej liście", skoro od lat
jest on UCZCiwym i pełnowar
tościowym człowiekiem? WaTto,
aby nad sprawą amnestii zastanowił się Samorząd Robotni
czy.
(tk)
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Ludzie naszego

Przed V Kongresem

Cenne wnioski
"walterowskich inżynierów i techników
łł

!

W lutym br. odbędzie się w Katowicach V Kongres
Inżynierów i Techników Polskich. :Kongres ten będzie
terenem dyskusji na Q3.jbardziej żywotne i aktualne problemy techniczno-ekonomiczne, które nurtują umysły polskiej inteligencji technicznej.

Na tereni"e Radomia działa
obecnie 11 stowąrzyszeń naukowo-technic2lDych. wśród których bardZQ licznym i aktywnym jest SIMP. Oddział SIMP
w Radomiu obejmuje
swą
dzi.alalnością 7 kół zakładowych
z liczbą .ponad 500 członków.
Do największych z nich należy
zaliczyć koło SIMP przy naszy~h

zakładach.

Dz;iałalno,ść

tych kół jest bardzo s~oka
i różnorodna,. A więc udzielanie wydatnej pomocy dla mło
dzieży

dzi

rOL

kończącej

nie, lub

cład

1kó
tyle
IYbk

ty

śred

w zakładach pracy .przez ocganizo. wanie kursów przygotowawczych do miejscowej WSJ, lub
innych wyższych uczelni technicznych 'VI. kraju, współpraca
z adminiskacją zakładu i Ogniwami rad zakładowych oraz
OJtręgową Radą Zw. Zaw. Metalowców w Skarżysku, udział
vi posiedzeiuach rad rob9tniczych i s.amorządów robotniczych, ang'ażowanie się do prac
W dziedzinie postęp_u technicznego i wiele -innych. W dyskusjach
przedkongresowych
cała kadra
iniynieryjno-techniczna naszych zakładów porUszyła szereg zagadnień wynikających z obecnej 5-ciolatki. SzerokQ dyskutowano nad
poprawą jak~ci

czy

szkoły

już pracującej

!

nowoczesnoś

ci naszych maszyn do szyc~.
omawiano problemy automatyzacji . i mechanizacji, postępu
technł'cznego oc~ doskonalenia
warsztatu pracy. Ta ,s zeroka
dyskusja pozwoliła na zebranie obfitego materiału' w formie konkretnych wniosków
w liczbie 141. I tak w Dz.
Gl. Konstruktora zobowiązano

boczo-godzinach, głównie na
oszczędności stali i metali kolorowych. Oprócz s,praw ogólno
technicznych
na
Kongresie
omaWiane będą' także :sprawy
bytowe kadry inżynieryjno
technicznej. Nasze koło zgło
siło w
tej dziedzinie szereg"
wniosków. Jednym z nich jest
budowa Domu Technika w RadomIU, co pozwoli na poprawę
warunków pracy stowarzyszeń
NOT-u, umożl!Wi dalszy rozwój pracy technicznej, lepszą
popularyzację osiągnięć technik~ i stworzy właściwe warunki do organizowania życia
kulturalnego l towrzyskiego.

Od nas zależy czy powstanie
Dom Technika

Z inicjatywy NOT - - Rejonowego Komitetu Porozumiewawczego został powołany w
1964 Komitet Budowy Domu
Technika w Radomiu.

r:

Nie

trzeba

chyba nikogo
jak potrzebny
jest tego rodzaju obiekt w naszym mieście. W · tej chwili poczyniono już pierwsze konkretne kroki zmierzające do realizacji tego projektu. Przede
wszystkim. uzyskano lokalizację
przy ul. C. Skłodowski ej i
1 Maja, zaś Biuro Projektów
przekonywać,

Dbajmy o czystość

W zakładzie przy każdym
stanowisku pracy spędzamy
normalizacji elementów śrubo
trzecią część swego codzienwych produkowanych maszyn ' nego życia. Musimy zdać sobie
do szycia w celu uzyskania
sprawę
jak winno wyglądać
możnosci kupQa tych elemenmiejsce pracy pod względem
tów w handlu. Efekt tych zoestetykI, higieny i porządku.
bowlążań szacuje się na 300 tys.
zł. oszczędności. Z dużym zaDołóżmy
zatem wszelkich
starań,
by pomieszczenie, w
dowoleniem
należy
powitać
którym odbywa się prlliCa było
cenną inicjatywę walterowskieczyste i utrzymane w jak najgo Klubu TiR, który pod jął
lepszym porządku.
odpowiedzialne
zobowiązanie
uzy'skania w latach 1966-1970
Dbajmy o to wszyscy, aby
efektów ekonomicznych na suzakIad nasz miał wygląd estemę 26 milionów zŁ Efekt ten
tyczny.
planuje się uzyskać z wniosków racjonalizatorskich, w rosię przeprowadzić szeroką akcję
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Repertuar kina
"Walter" na luty
1-5 "Człowiek, który zabił Li·
berte Walance'a" - pfod. USA od
14 lat. FUm ten zostaje powtórzony
na życzenie widzów. W rolach
głównyCh
czołowi
aktorzy
John Wayne i James Stewart.
Warto obejrzeć.
15-8 "Gdzie twoje miejsce" prod.
CSRS od lat 16.
9--11 "Jesienny dzień" prod. wietnamskiej od lat 14. Ciekawy film
Poświęcony wyzwalaniu ludów kolonialnych.
~ . 12=-i4- "Spacer po linie" prod.
ang. od 10 lat - film młodzieżowy.
15-17 "Dni grozy i śmiechu" prod.
USA od lat 14. Wybitne dzieło lat
dawnych z Charlie Chaplinem.
13-23 "Więźniowie z Altony"
prod. wł. od lat 16. Jest to wybitny fUm, oskarżający faszyzm
hiUerowski. Reżyseria Wictorio de
Sica. W roli gł. 5". Loren.
24-28 "Ameryka, Ameryka" USA
od lat 16. Trzygodzinna ępopea
społeczno-obyczajowa.

Ponadto informujemy, że w każ
dy czwartek w sali nr 23 wy_
świeUane są filmy oświatowo-do
kumentalne
w
ramach
kina
tlWiedza".
(r)

Dom taki .planuje się wybudować w czynie społecznym.
Stwierdzając
poważny
dorobek radomskiego Oddziału
SIMP, należy także zwrócić
u~agę na ,pewne niedociągnię
cia. W niektórych kołach zakładowych daje się zaobserwować słaba działalność, a niekiedy i bierność. Brak opieki
nad młodymi inżynierami i
technikami, w celu wciągnię
cia ich do pracy twórczej.
W najbliższych miesiącach powstanie międzyzakładowy Klub
Techniki i Racjonalizacji z siedzibą w Domu Kultury Zaldadów . Metalowych w Radomiu,
który niewątpliwie przyczyni
się
do ożywienia wspólnych
kontaktów kół SIMP-u z radomskich zakładów pracy dla
wspólnej, twórczej działalności.
(jryb)

Zakładowy Ośrod ek Inf.orma
cji Technicznej i Ekonomicznej oraz biblioteka przy naszym zakładzie dysponuje około 6.000 egz. książek naukowotechnicznych i ekonomicznych
z różnych dziedzin, nie licząc
pokaźnej ilości wszelkiego rodzaju katalogów, prospektów
itp. Prowadzi się tu również
rejestr przejściowy są to
wydawnictwa i książki oddawane do użytku pracownikom
zakładu, jak różne instrukcj~,
przepisy oraz patenty polskie
i radzieckie. Prenumerata rocz
na czasopism polskich wynosi około 100 tytułów i 25 tytułów czasopism zagranicznych
(ZSRR, CSR, NRD, NRF, Japonia, USA i inne).
W bibliotece zarejestrowanych jest ok. 1000 czytelników,
a ilość wypożyczeń w skali
mIesięcznej notuje się na 400.
Ponadto ;przeciętnie ok. 80%
egzemplarzy czasopism przezna
czat się na poszczególne wydziały wg złożonych zapotrzebowań.
Biblioteka
prowadzi
także .poradnictwo oraz zestawienia tematyczne, które polegają na wykazie książek i art y
kułów ukazujących się w róż
nych czasopismach na konkret
ne tematy.
Z biblIoteki korzystają indywidualnie inżynierowie i tech-

Budownictwa Miejskiego w Ra
domiu opracowało w czynie
społecznym założenia projektowe, przewidując kubaturę
7300 m 3 k.osztem 7 milionów

inż.

złotvch.

W związku z tym Komitet
Budowy Domu Technika w Radomiu, zwraCa się z gorącym
apelem o deklarowanie 1 wpła
canie dobrowolnych skIadek na
budowę Domu Technika. Wkład
społecznych środków finansowych przewidziany jest na oko
ło 3 miliony zł. Dlatego też
KBDT spodziewa się zadeklarowania przez każdego inżynie
ra i te.c hnika minimum 100 zł
płatnych w ratach lub jednorazowo.
W tym celu zostaną rozprowadzone przez koła zakładowe
NOT deklaracje indywidualne,
które prosimy wypełnić i zło
żyć w kole zakładowym, względ
nie przesłać na KBDT Radom,
ul. Żeromskiego 75.
Konto
Komitetu
Budowy
Domu Technika brzmi: PKO
Radom Nr 44-9-152.
(ho)

nicy, majstrowie a nawet ,robotnicy. Największa frekwencja w bibliotece daje się zauważyć przed egzaminami. Z po
mocy
literatury
korzystają
wówczas pracownicy studiują
cy na różnych uczelniach, w
technikach wieczorowych i .zaocznych oraz ci, którzy w zakładzie .przygotowują się do
egzaminów na robotnika wy-

Stefan Krupa

Inżyniera stefana Krup~ zastaję pochylonego nad rysun-

kiem maszyny do szycia. Jest
trochę zaskoczony wizytą, ale
po chwili prowadzimy już rzeczową

rozmOWę.

Pracę w zakładzie rozpoczyna
. inż. Krupa w r. 1953 i to od
razu w dziale Głównego Konstruktora. Jest pełen inwencji
twórczej. Myśli bez ;przerwy ~
skonstruowaniu
nowoczesne]
maszyny szyjącej, która prz:wyższałaby dotychczasowe. NIe
jest to łatwe zada~e. .Ale
inż. Krupa jest QPtymlStą 1 -

Mieczysław Palacz należy do
tej grupy pracowników, którzy
muszą znać każdą część maszyny do szycia. Tego w.ymaga jego charakter pracy - jest bowiem tzw. rezerwowym pr~y
taśmie montażow ej. W razię
potrzeby staje natychmiastpfzy
jakiejkOlwiek operacji. W ten
sposób taśma montażowa jest
bez przerwy w ruchu.
M. Palacz przyszedł do pracy w r. 1951. Pierwsze pięć lat
prze:p_racował na Kuźni. Nie
były to lata lekkLe. Kuźni a, jak
wiadomo, jest wydziałem, w
którym warunki pracy nie są
najlepsze. W tym czasie Palacz podnosi jednocześnie sw Qje kwalifikacje. W T. 1956 zaczyna pracę na montażu i tu
pozostaje do chwili obecnej.
Lubi montaż, zżył się z ludźmi
i z tempem pracy, bo przy taś 
mie niE} można poZWOlić sobie

się w
niej
zlokalizowane są w
jednym niewielkim ;pokoju, któ
ry służy jednocześnie za wypożyczalnie, pokój dla bibliotekarki oraz magazyn. Panują
ca tam wilgoć Dogłębia jeszcze bardziej i tak już prymitywne warunki.
Z bra ku pomieszczenia wiele książek poupychanych j est

ne

i

znajdujące

książki

Prymitywne warunki pracy
Biblioteki Technicznej
kwąlifikowanego,

ślusarza,

to-

karza, mistrza itp.
Natomiast nie Ilapawa Qptymizmem fakt, że organirzacja
techniczna jak SIMP, czy
KT. i R w niectostatecznym
stopniu korzystają jeszcze z
biblioteki technicznej.
Osobny

rozdział

należałoby

poświęcić

warunkom lokalowym w jakich znajduje się biblioteka. Obawiam się, C3.y sło
wo "biblioteka" nie brzmi zbyt
szumne, skoro szafki bibliotecz

http://sbc.wbp.kielce.pl

najważniejsze wierzy
własne siły. Twierdzi, ż,e
jest już blisko.

co

różne kąty, jak np. na podłodze za szafą. W tej sytuacji
księgozbiór niszczeje i naraża
się
niepotrzebnie zakład na

w

straty. Sama lokalizacja bibliotekI jest bardzo nieforlunna.
Aby wypożyczyć książkę trzeba
przejść
przez nieskończenie
długi korytarz Dzi ału Gl. T echnologa, lub Działu Gl. Konstruktora. Biblioteka żeby speł
niała swoje zadanie musi być
dostępna dla wszystkich. widoczna, rzucająca się w oczy.
Niestety, wielu pracowników za

we
cel

Uważa P0r?a tym, że I'lf.Ijbardziej udały mu się konstrukcje
maszyn kl. 413, 414, 415 i 431.
Zadowolony jest \fównież z
kl. 435, która w teIj chwili jest
już w opracowaniu technologicznym.
Inż. Stefan Krupa należy do
nielicznej w naszym zakładzie
g,r upy wynalazców. W kieszeni
ma już trzy patenty. M: inn.
za zupełnie nowe opracowanie
nawijacza
nici,
(samoczynnie wyłącza się po nawinięciu szpulki) oraz opracowanie mechanizmJl zygzaka. Właś
ciwie jest to .zespół mechanizmów krzywek do automatycznego sterowania ściegu zygzakowego.
Tyle krótko 'rzecz biol'ąc możnaby napisać o pracy tego młodego i utalentowanego konstruktora. Ale na tym
nie kończy się działalność
inż. Krupy. Codziennie wykła
da jeszcze na WSI. W sumie
na s prawy rodzinne pozostaje
mu niewiele czasu. A i ten czas
dzieli jak może, 'a by uczyć się
języka angielskiego, który jest
jego drugą pasją.
A zatem nie przeszkadzajmy.

,tk)

Mieczysław

złotych.

Również Prez. MRN przyszło
z ;pomocą Komitetowi. przyzna
n9 dotację w wysokości 400 tys.

zakładu

Palacz

na zajmQ.wanie się czymś innym.
Po pracy, pan Mieczysław
wolny czas , spędza w rodzin-

nym gronie, wśród żony i
dwojga dzieci. Inne zainteresowania, to książki. Dużo czyta.
,ag)

kładu nie wie do tej pory
gdzie biblioteka się znajduje.
Również praca samego perso
nelu bibliotecznego jest bardzo utrudniona m. innymi z
powodu braku czytelni. Czytelnia taka iest konieczna choćby
ze względu na swobodne przejrzenie przez czyte1nkia, czy
wybranie interesującej go pozy
cji wydawniczej.
Niektóre organizacje w zakładzie jak np. P.T.E., o której
w dalszym Ciągu nic nie sły
chać bardzo nieodpowiedzialnie podchodzą do sprawy
zakupu książek. Otóż swego
czasu wspomniane Towarzystwo złożyło -apotrzebowanie
do biblioteki na zakup ksią
żek o tematyce ekonomicznej,
historycznej i innej na sumę
kilkunastu tys. zŁ Gdy nie pomogły
perswazje kierownika
biblioteki o niecelowości tego
dużego zakupu, pr'Worsowano
sprawę u
dyrektora zakładu.
Książki te do dziś zabierają
niepotrzebnie miejsce innym,
chę tnie czytanym pozycjom.
W tej sytuacji wydaje nam
się koniecznym znalezienie innego, odpowiedniego pomieszczenia dla biblioteki. Ale o
tym, niech pomyślą już odpowiednie czynniki w zakładzie.

(J.

Rybczyński)

66
Str. 4

ZYCIE

ZAŁOGI

projeKtu
złożonego
przez
Ob. Trzmiela, JaSińskiego,
Ulanowskłego i Puchaiskiego. Projekt ten polega na doprowadzeniu
kształtu kluczy metadą okrawania
na prasach mimośrodowych. Szereg wprowadzonych zmian konreg wprowadzonych zmian konstruk.cyjnych oprzyrządowania przy
czyniło się do zwiększenia żywot
ności, a tym samym do przepustowości produkcji. Problemem do
rozwiązania pozostaje nadal zakupienie podnośnika do matryc cięż
kich na prasy I młoty. Trudnością
pierwszoplanową jest jednak bardzo zła nawierzchnia pomiędzy
agregatami oraz znana wszystkim
clasnQta pan!ljąca na
oddziale

5
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nie
Ob.

W trosce o kowali

:WP-1 można wiele usprawnić
Wydział Ku~

my,

wydziałem
toteż zakł6c·enia

tłoczni.

jest, jak wrewyjściowym,

w produkcji
Kuźni mają ujemny wpływ na
. pracę innych wydziałów. Powstawanie postojów lub awarii
jest przeważ!1le wynikiem bra
ku dostatecznej ilośd zapasów
materiału, lub oprzyrządowania
zwłaszcza
na części tłoczne,
których wydział wykonUje kilkaset.
Bardzo poważnym problemem jest właśnie zaopatrzenie
wyd:mału w odpowiednią ilość
oprzyrządowania
planowanegQ
przez Wydział GosoodalI"'ki Narzędziowej, a regenerowanego
i wykonywanego przez wydział Narzędziowni.

Jakkolwiek współpraca pomiędzy
tymi wydziałami układa się dość
dobrze, to jednak nie brak jest
momentów drastycznych, trudnych
do
przewyciężenla .
Najczęściej
spotykaną bolączką jest brak dub
lerów - zapasowych matryc na
częściach WChodzących do produkcji n,p. KI. 420 J 430, jak również
I to, te część oprzyrządowania ma
bardzo małą żywotność. Sprawę
właściwej
ilości
oraz występują
cych trudnoŚCI omawiano w zal4a4z1e wiele razy jednak ze skutkiem nijakim. Wydział
Narzę
dziowni wykonując obce zamówienia oraz oprzyrządowanie potrzebne do uruchomienia nowych wyrobów, czyni to kosztem Ilości
oprzyrządowania
potrzebnego do
normalnej produkcji. Toteż wykonywanie
regeneracji
z dużym
opófnieniem, prowadzi do zakłó
ceń produkcji , niepotrzebnej nerwowości w pracy co, jak wiemy,
ma równiet wpływ na obniżenie
jakości wyrobów.

Tym sprawom poświęca kiel'owni.~two wydziału dużo c~
su, zastanawiając się nad moż

poprawy tego stanu.
dróg prowadzących do
osiągnięcia lepszych wyników
techniczno-ekonomicznych oraz
omawianych trudności jest postęp techniczny i. jego racjonalizacja. Wydział, j·ak;o wyjścio
wy z dużą ilością asartymentów, ma zatem możliwość skŁa
dania i stosowania projektów,
których w ubiegłym roku zastosowano 28. Projekty te przyliwością
Jedną z

mosły

345.463

Zakładom
zł.

Cella IniCjatywa

oszczędność

działu

Wiele problemów dotyczą
cych właicl.wego za!JeZiPieczenia pracownjka przed wypadkiem zostanie rozwiąza:nych
dzięki złożonym projektom racjonalizatorskim. Tak też zosta
ną zainstalowane osłony nad
prasapti na hali kuźni, któI'lę
całkOWlicie wyeliminują możl~
wość zaistnienia wypadku i
zabezpieczą pracownika przed
wypadającymi deskami z mło

tów: spadowych. Projekt ten
złożyli kowale Jaworski i Ma.ziarek pracowniCY wydziału
P-l.
tez zainstalowane pomosty nad młotami spadowymi, słu
tące do zakładania d'e sek pOCiągo
wych. C.zynność tę wykonuje się
na wysokości około 5 1Il. Jest to
projekt z tematyki racjonalizatorskiej złożony przez Ob. Piątkow
skiego z wydziału P-l.
zostaną

Jednym z bardzo póważnych
problemów wydziału jest powstawanie przy s:zIifowanlu ręcznym
kluczy, Choroby tzw. wibracyjnej.
Jest to choroba kończyn górnych
mająca wpływ na zaburzenia całego
organizmu. prowadzone są
obecnie
próby
wyeliminowania
tych operacji, poprzez zastosowa-

Wytnli i zachowaj

Wytnij I zachowaj

Co

oznaczają

cyfry na paskach

W związku z licznymI zapytaniami iW sprawie znaczenia
poszczególnych cyf,r na odcinkach wypłat, zamieszczamy dziś
wyjaśnienie dotyczące pracowników fizycznych.
Symbol 359 PŁATĘ

z

oznacza DOrodzin-

tytułu zasiłku

nego.
Symbol 348 - oznacza DOz tytułu dodatku kwartalnego 15 zł.
Symbol 349 - oznacza DOPŁATĘ z tytułu dodatku mieszkaniowego.
Symbol 702 - oznacza DOPŁATĘ z tytułu
gotówk~
za
deputat węglowy.
PŁATĘ

II

'Wsp6lzavvodniclwo
W ruchu racjonalizatorskim
Z inicjaJywy Działu Wynalaz
czości powstało międzywYdzia
łowe współzawodnictwo w zakresie rozwoju ruchu racjonali
zatorskiego. Jest to coś nowego w dotyChczasowej pracy tej
komór:ki.
Jak wiemy lI."uchem racjonali
zatorskim i wynalazczym interesowała się raczej określona
grupa pracowników. Zachodziła zatem pilna konieczność dokonania pewnych posunięć,
które pozwoliłyby aktywnie
zaangażować wiekszą częś,ć za-

łogi.

właśnie współzawod
nictwo międzywydzjałowe winno rol~ tę spełnić.
Ale, żeby wykonać zadanie
potrzeba jest coś więcej od

I

opracowanego regulaminu. Nie
temu rpwnież cały
sztab pracowników działu wynalazczości. W tej pracy muszą być zainteresowani wszyllCY. Od stopnia .zainteresowania kierownika wydziału, organizacj~ partyjnej i związkowej
podoła

W tym też kierunku idą zamjerzenia kierownictwa wydzia
łu, które
osiągnęło pierwszy
sukces, poprzez wybudowanie
magazynu na składowanie materiałów produkcyjnych, a tym
samym uzyskanie powierzch.ni produkcyjnej pod dWIe
prasy mimośrodowe o naciSKU 63 t. Poczynimy maksymalne starania, celem zmiany
naw.ierzchni wydziału, od której uzależnione jest rozwiąza
nie traIll1PQrtu międzyoperacyj
nego, gotowych wprQb6v: oraz
wywożenie bardzo dużych ilości odpadów poprodukcyjnych
(ok. 200 t. miesię·cznie). Poczyni
my również starania o wykonanie j zainstalowanie na tłocz
ni ,suwnicy, z przeznaczeruem
do transportu międzyoperacyj
nego i remontu maszyn. Rozwiązanie
powyższych
spraw
byłoby ,początkiem planowanej
modernizacji wydziału, w czym
nie powstaną bezczynni liczni
racjonalizatorzy nas~o wydziału, którym poświęcimy kilka słów innym razem.
J. PUCHALSKI
Przedstawiciel techniczny KTiR
Wydziału P-l

zależeć będzie, czy ruch racjonalizatorski właściwie rozwinie
się wśród szerokiej Il."zeszy robotników.
Wiemy z doświadczenia. że
wielu pracowników widzi poważne usprawnienia na swoich
odcinkach pracy, ale nie wie
komu swoje uwagi przekazać,
kto ma im pomóc.. I właśnie
tu poważną rolę do spełnienia
mają kolektywy wydziałowe.
Rozwijanie ruchu racjonalizatorskiego jest w naszej sytuacji spra.wą pierwszorzędną. Cze
kają
nas poważne zadania,
zwiększenie wydajności, podnisienie jakOŚCi produkcji itp.
Wszystko to ma jak najściślej
sze powiązanie z ruchem wynalazczym
i
racjonalizatorskim.
Inicjatywa działu TW jest
godna pochwały. Chodzi teraz
o to, aby wydziały podeszły do
tej sprawy rzeczowo i z peł
nym zainteresOWaniem.
(ag)

wypłat

SymbOl 371 - oznacza POz tytułu wypłaco
nej zaliczki.

TRĄCENIE

Symbol 372 - oznacza POz tytułu podatku
od wynagrodzen.
TRĄCENIE

Symbol 373 - oznacza POz tytułu Związku
Zawodowego
Metalowców,
Kasy Zapomogowo Pożyczko
wej (p.K.Z.P.) Budowy szkół
i internatów, Sport (R.K.S.
TRĄCENIE

"Broń").

Symbol 374 -

oznacza PO-

TRĄCENIE
z tytułu
skła!lki na PZU.

stałej

Symbol 375 - oznacza POTRĄCENIE z tytułu pozycji
"różnych
raty, pożyczek,
chwilówek, potrącenia za ziem niaki itp.".
Symbol 376 - oznacza POz tytułu PKO,
systematyczne oszczędzanie.

TRĄCENIE

Symbol 377 - oznacza POz tytułu PCK.
W następnym numerze zamieśclmy wyjaśnienie dla pracowników umysłowych.
TRĄąENIE

Podziękowanie
W związku z wykonaniem
planu eksportu Biura Narzę
dzi za rok 1965, zarówno na.'
Il"Ynki socjalistyczne, jak i ka
pitalistyczne, składamy serdeczne podziękowanie Dyrekcji Zakła.du omz całej
Załodze za duży wkład pracy
na odcinku produkcji nanzędzi
przeznaczonych na
eksport oraz za wszelką pomoc I zrozumienie okazane

ReflekSje na tematy
Rok ubiegły mimo dobrej
końcowej lokaty nie był zbyt
szczęśliwy dla naszej jedenastki piłkarskiej. Zmieniono trenera, który według zdania zawodników i kierownictwa sekcji, nie spełniJ pokładanych
w nim nadziei. Zbyt mało
uwagi zwracał na ćwiczenia
kondycyjne podopiecznych. Jego miejsce za;ął od kilku miesięcy
nowy trener p. JAN
DlXA trener l-ej klasy
państwowej. Potrafił w krótkim stosunkowo czasie wytworzyć wśród zawodników serdeczną,
koleżeńską atmosferę
współżycia i wzajemnego zrozumienia. Kibice zacierali ręce
widząc
powracającą
ambicję
i ducha bojowego
drużyny.
Byliby nawet zadowoleni z koń

cowych wyników jesiennej rundy, gdby nie końcowy akord,
który podważył w ich oczach
nawet atuorytet PZPN Okręg
Kielce.
Wyznaczony termin rozgrywek, który ' miał zadecydować
o prowadzeniu w tabeli nie
doszedł do skutku. Chodzi tu
o mecz ze "Starem" w Starachowicach. Rzekomym powodem
było
nieprzygotowane
boisko z powodu śniegu, którego nie potrafiła uprzątnąć
kilkutysięczna
załoga
FSC.
Jesteśmy zdania,
że
mecze,
zwłaszcza decydujące o pierwszeństwie w tabeli winny się
odbywać na boisku, .a nie przy
stoliku. No, bo jak wytłuma
czyć kilkakrotne wyjazdy działaczy "Staru" do Kielc, w momencie kiedy drużynie naszej.
Wydział Dyscyplin i Gier przyznał W.O.? Decyzje zniesiono
nieodwołalnie. Mecz ma się odbyć. Tajemnicą poliszynela jest
fakt, Że drużyna "Staru" w
dniu zawodów nie s·t awila się.
Warto się zastanowić, czy suma
odszkodowania jest równorzęd
na z zawodem, jaki sprawiło
kierownictwo "Staru" swoim
kibicom, którzy przyszli na
stadion obejrzeć to s.p otkanie.
Wnioskując na (przyszłość, każ
da drużyna może w momentach
dla niej nie sprzyjających nie
przygotować boiska i odczekać
złą chwilę za sumę kosztów
przejazdu przeciwnika. Tego
rodzaju "chwyty" poniżej pasa,
wprowadzają
między klubami
niezdrową walkę o prymat za

wództw: katOWickiego i krakowskiego, co z góry przekreśla
szanse Kielecczyzny na awans
do II ligi. Wzmocnienie bowiem
drużyny renomowanym zawodnikiem pociąga za sobą wiele
spraw, które w warunkach naszego zakładu są nie do przezwyciężenia. Z licznych ofert,
napływajqcycn do Zarządu naszeJ sekcji _ musimy-- zrezygnować z P.Tzyczyn obiektywnych.
Naw,*" długoletni -1lil.karze i
wychowankowie naszego klubu
myślą
o
opuszczeniu barw
"Broni" z powodu nie zapewnienia im godziwych warunków bytowych. Takie jest, niestety, prawo rządzące sportem .
wyczynowym.
Tymczasem główną przeszw przygotowaniach kondycjnych drużyny do rozgrywek wiosennych jest · brak sali
gimnastycznej. NfLŻeży się zastanowić
w
jaki sposób na
stałe rozwiązać kwestie treningów zimowych. Piłkarze "Broni" mają - wiele
szans, aby
zdobyć zdecydowane przodownictwo w tabeli, czego im serdecznie życzymy.
kodą

(A. SAWARYN)

r

na pr~szłość uniknąć tego rodzafii incydentów, złożył skargę do KW PZPR i PZPN, jako
ostatnią form.ę niezadowolenia
z werdyktu Okręgu w Kielcach. Tymczasem przed naszą
drużyną stoją poważne zadania
w br. Ma bowiem
wkrótce
powstać LlQA MlĘDZYOKRĘ
GOW A. W jednej z nich będzie
walczyć praWdopodobnie i nasza jedenastka. Mistrzów poszczególnych lig okręgowych
czekać będzie awans do II-ej
ligi. W grU4Jie naszych przeciwników znajdą się prawdopodobnie reprezentanci z woje-

z "Varimexu"
przy wykonywaniu nałożo
nych w ubiegłym roku za.dań.

"Broń".

W
najbliższych
dniach
ukonstytuuje się nowy Zarząd.

. Na .zebraniu

ogłoszono wyniki ankiety na pięciu najlepszych SJ>Ortowców ' Radomia w roku 1965.
Pierwsze miejsce zdobył popularny pięściarz ..Broni" Kazimierz Butkus. W nastę,p
nej kolejności uplasQwaIi się:
Skoczek, Gruszczyński, Nowak
i Czyżewski
Gratulujemy.
(r)

15-lecie
"Głosu Pracyu

Równocześnie

przesyłamy

najserdeczniejsze
życzenia
dalszej owocnej pracy i wyrażamy głębokie przekonanie. że współpraca nasza
ułoZy się na.dal jak najpomyślniej i przyczyni się do
r.ozwoju polskiego eksportu
narzędzi.

DYR. BIURA NARZĘDZI
OLGIERD PQDOBI:ŃSKI

15 lutego b. r ...GŁOS PRACY" obchodzić będZie jubileusz - 15 rocznicę istnienia.
A, więc już 15 lat istni~je. ten
popularny i lubiany dZlelioik.
który na swych łamach konsekwentnie porusza najży
wotniejsze problemy ludzi
pracy.
Z tej to okazji życzymy
ZespołOWi
Redakcyjnemu
jaknajlepszych wyników w
trudnej i odpowiedzialnej
pracy dzienikarskiej
oraz
dużo
pomyślności w Zyciu
'o sohistym.
(REDAKCJA)
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