marca

bieram nowe władze zwi",","____ _ owe
Proletariusze wllzystklch kr-.tjów,

ł§Cze1e

- Wydanie specjalne

t-

:a

,s
n

!-

:e
~-

t,

t-

)-

It.
u

W

)-

~-

n,

t-

1-

li

t-

la
t-

)-

Y

)-

'-

1)

4
w

1

le

1-

:0

:h

1-

rj-

)-

)-

)-

,.
~ .

.k

..

II.

o

o',

W organizacji związkowej
pracuje 21? oddziałowych r.ad i
216 grup."'bziałalność tych rad
i grup jest niezmiernie ważna,
ponieważ właśnie Rady Oddziałowe i grupy są tym pośrednim
spoiwem pamiędzy
radą zakładową, a załogą są
pomostem
umożliwiającym
związkowej
wcią
Orlal Sa.lrllll. Rellltalczell lakladł. Metal••fell Im. Gel. laltera
Rall ••ID organizacji
ganie ludzi pracy do zarządza
nia i gospOdarOiW nia zakła 
dem.
Rok Xl II
Luty 1966
Nr 2/ 189 W pracy tej należy wymienić
dwa zasanic:z.e etapy .
Pierwszy z ruch to okres, kie
dy wysiłek Rady Zakładowej
skupiał się właśnie na wąskim
aktywie
rad
Oddziałowych.
Ulegliśmy niesłusznej sugestii
radców Oddziałowych, że oddolny. aktyw związkowy nie
posiada ani warunków ani czasu na zajmowanie się pracą
społeczną tak w czasie normalnych zajęć jak ~ po pracy zawOdowej.
W okresie tym zaleciliśmy
wprowadzić radom oddziało.
nizacji
Związkowej
pr.
z
ez
Kong
Oddając Wam do rąk s,prai uchwał odbywa się kolektyw
wym konkretne zadania. oraz
res Związków ZawOdowych, wy
wozdanie z d ziałalności Rady
nie. Po wyborach (mowa oczyudzielaliśmy
instruktażu
na
maga skoncentrowania szczegó1 wiście o kończącej się kaden- !Zebraniach, ale nie zaWlsze doZakładowej za okres trzech lat,
nej uwagi na pracy z aktypragniemy przede wszystkim
cji), Prezydium Rady Zakłado
pilnowaliśmy przenoszenia nadok ona ć
m ożliwie
wnikliwej
wem. Chodzi tu nie tylko o
wej . dokona podziału pracy
szych uchwał i informacji na
zabe:z.pieczanie planów prod uk_ między swych członków, powie dolne
oceny p racy tej o rganizacji.
ogniwa związkowe. Pracyjnych, ale także o stworze- rzając .im przewodnictwo nad
ca była raczej akcyjna nie plaStaraliśmy się dać w spranie odpowiednich warunków komisjami społecznymi, powonowa i udział w niej og:ranijak najwięcej mapracy robotnikom.
Słowem,
łanymi przy Radzie Zakłado
czał s.ię dO kilku osób. Grupy
r zeczowego. Jakkolwymaga to ścisłej codziennej
wej. Komisji takich jest dziezwiązkowe, na skutek przesumateTiał ten nie jest w
więzi Rady Zakładowej j Sawięć:
ekonomiczna, współza
nięć org.anizacyjnych w zakła
wyczerpujący, to jednak
morządu Robotniczego z zało
wodnictwa, ochrony pracy, sodZ)e zdekompletowały się.
i Slltd z:irnIY, że może on być pogą. Bo iPI"zecież nie kto inny
cjalno-ubezpieczeniowa, bytook reślaniu dalszej
może wydać opinię o naszych
w o-mieszkaniowa, kulturalnoRad y Zakładowej.
inicjatywach j poczynaniach oświatowa, ~koleniowa, kobiezwiązanych z interesami Zaca i młodziezowa.
kładu i wszystkich pracowniProgram pracy i plan dzia:
ków.
łania opiera się na znajomości
Tego il"odzaju więzi oraz mesytuacji w Zakładzie oraz na
tod pracy związkowej poszuku:aktualnych potrzebach załogi.
jemy stale w codziennej dzia- Dzięki temu w swej planowej
łalności opartej o bogate doświadczenia,
zdobyte,
jakże
codziennej działalności Rada
często na błędach. I właśnie
Zakładowa uW7ględnia. zarówno sprawy prodUkcji, jak izby
od takiej działalności, działalności rozsądnej i przemyślanej
tu,
zależą wyniki naszej pracy.
Wiele uwagi poświęciło PreZastanówmy się zatem, czy zytdium Rady Zakładowej orga
Rada. Zakładowa właściwie kie nizowaniu
socjalistycznego
ruje licznym aktywem związ- współzawodnictwa pracy, wykowym i czy spełnia swoją nalazczości pracowniczej i rarolę w życiu całej załogi..
cjonalizacji. Analizowano takW Zakładzie naszym mająże wyniki .społecznego .przegl~
cym . liczną załogę Prezydium
d~ stanow~k ["oboczy.ch. W~P?]
- Rady Zakładowej składa się z 11 me ze słuzbą bhp I adm ml-

w

...........................................................
W przeddzie'ó konferencji w yborczej

Oceniamy działalność
.Rady Zakłado\Nej

Oceniając pracę Rady Zakła
dowej musimy samokrytycznie
przyz n ać, że d otychczasowa jej
działalność
nie o dpowiadała
wymogom, jakie winna speł
niać organizacja kierująca tak
liczną zało gą.

. Na usprawiedliwienie trzeba
Jednak powiedzieć, że aktyW
etatowy Rady Zakładowej ma
cały

Pr.ze~

dzień

:wYpełniony

P?'koJ~

pracą.

,Przewijają

się

cOdzlenme dZIesIątki pracowników prZedstawiając swoje prob~emy, boląc~ki, prośby, skar?"I. B,a.rozo Wlele czasu zajmuJą roznego rOdzaju interwencje.
W tym wszystkim jest pew-

n~ wyp~czenie zadań organiza~JI IZWlązkowej. Niewątpliwie

nasze przynoszą
w bolączk·ach poosób czy grUip. załOgI, ale. nie przyczyniają się
do rozwiązywania podstawowy~h problemów zakładu i załOgI. Chodzi przecież nie o to
aby życie narzucało Radzie Z~
kładowej setki spraw, ale o to,
by Rada ZakładOWa kształto
wała życie w Zakładzie. Chodzi również o to, aby stworzyć
pr~gram działania organizacji
ZWIązkOWYCh, program konkret
nyc~ zadań wynikających _ ze
znajomości aktualnych· pOheb
zak~adu oraz ogólnych zadań

mterwencje

pewną ulgę
szc~ególnych

ZWlązku.

P o m aszynach do szycia, jedną z najp oważniejszych produkCji
są sprężaI1k i do lodówek.
Momentem przełomowym w
pracy organizacji związkowej
było plenum KZ PZPR, które
dokonało oceny pracy rady zakładowej

Oprócz pozytywnych wyniprOdukcyjnych w naszym
...........,'",,,,.,,, istnieje jeszcze, nie, wiele niedociągnięć, dotyczących głównie nowych uru
chomień. P:racujemy w okresie,
w którym rynki zbytu na tranasz asortyment
do szycia, piastę rociągle
się
itp.
szają. Konieczno~ zmunas, aby szybko i sprawprzestawić
się
na inne
asortymenty. Jak już
pierwsze kroki zostały
'nI'\l'7'Tn;one.
Wprowadziliśmy
prOdukcji kilka nowych
sokoprecyzyjnych wy:robów,
warantujących poważne .pęrs

ektywy ,z bytu na rynkach zagranicznych i krajowych.
.PrzechOdząc

dosprawozdaa z dzjałalności Rady Zakła
owej
pragniemy
zapoznać
ałogę z programem pracy.
~ wiemy praca z aktywem
,Iązkowym
jest jednym z
łownych problemów działal
.ości ogniw związkowych. Rea
Izacja zadań wytyczonych orga

.i

wskazało właściwe

ki~runki,

którymi wi,nna iść
organizacji związkowa. W tym
czasie Rady Oddziałowe i g.upy otrzymały do wykonan~
zwiękgzone zadania i zaczęły
ściśle współpracować z Oddzia
łowymi Radami Robotniczymi,
Oddz. Org. Partyjnymi i kierownictwami wydziałów.

Każda
d u żym

wystawa "naszych wyrobów cieszyła się zawsze
p owodzeniem. Nasz postawowy produkt, to solidne
maszyny do szycia.

osób, z czego na etacie pozostaje 6-ciu członków oraz Społeczny Inspektor Pracy. W Ple_
num Rady zasiada 31 osób. Pra
ca prezydium opiera się na
zasadach kolegialności, to znaczy, że każdy członek prezydium, mimo powierzonego mu
odcinka pracy, Odpowiada za
całokształt

działalności

zakła-

d owej organizacji związkowej.
Również pOdejmowanje decyzji

stracją

zakładu podejmowano
dotyczące
poprawy

Z wybitną pomocą przyszły
tu egzekutywy OOP, które na
bieżąco śledziły pracę ogniw
związkowych, nakładając rów, nocześnie obowiązki na człon
ków rad będących członkami
partii.

wnioski
warunków sanitarno-higienicznych, ' zastanawiano się nad
usprawnieniem profilaktyki i
l~cznictwa. Gruntownie analizowano także absencję cborobową oraz wypadkowość. W
tej sytuaCji szczególną uwagę
zwrócono na pracę Rad Oddziałowych oraz grup związkowych.

http://sbc.wbp.kielce.pl

W kalllJ>anii sprawozdawczowyborczej w grupach związko
wych ! oddziałowych radach
ta, ws.półpraca i pomoc były
szczególnie wyraźne. Robotnicy
podeszli do sprawy wyborów
z wielką uwagę, nacechowaną
troską
o pracę w następnej
kadencji. Wyraz temu dała
akcja 'p rzedwyborcza,
gdzie
egzekutywy OOP na swych
posiedzeniach oceniały pracę
rad odclzlałowych.

{

Podstawą do tego
będzie
ni ewątpliwie

programu

głęboka

analiza wniosków i postulatów składanYCh przez towaT'Zyszy na konferencji sprawQooaw
czo-wyborczej Rady Zakłado
wej oraz uchwały podjęte dla
nowowybranej Rady ZakIadowej.
DZIAŁALNOSĆ

EKONOMICZNA .
Omawiając trzyletnią działal
ność
Komisji Ekonomicznej
zwróciliśmy szczególną uwagę

na udział w niej rady Zakła
dowej. W pracy tej główny wy
siłek
skierowany był przede
wszystkim na wyjaśnienie pra
cownikom, że nieodzownym
warunkiem dalszej poprawy
warunków bytowych jest stałe
podnoszenie wydajności pracy,
obniżka
kos ztów
własnych
produkcji, podnoszenie ' jakości
produkcJi, ulepszanie procesów
technologicznych, oszczędna gospodarka materiałami, racjonal
ne gospodarowanie godzinami
nadliczbowymi,
sumienność
przy wykonywaniu obowiąz
ków służbowych i przestrzeganie dyscypliny pracy. WszystCiąg dalszy na str. 2, 3 i 4.

S tr. 2

ZYC I E

Z Ał.. OGI

Zadaniem Zw.Zaw.-poprawa _warunków socjalnychzałoy
ko to w sumie łączy się z reapodstaw<l.w ych wskaźni 
ków ekonomi<lznych.
Jak kształtowała się realizacja planów w ostatnich trzech
latach: a więc plan produkcji
globalnej w/g cen pozarynkowych w roku 1963 wykonaliś
my w 90,4%, w 1964 w
101,6%, i w 1965 w 100%.
Plan produkcji towarowej
wg cen zbytu: w 1963 ~ w
w 102,7%,
91,3%, w 1964 w 1965 - w 100%.
Plan produkcji w . asortymentach kształtował się następują
co: w 1963 r. - 80,8%, w
1964 - 89,4%, w 1965 ~ 97%.
Planowana wydajność
na
jednego zatrudniOonego pracownika grupy przemysłowej wykonana została: w 1963 r.
93,1%, w 1964 100,3%, w
1965 - 102,1%.
Koszt własny produkcji w
roku 1963 wyniósł 101,8%, w
1964 100,1%, w 1965
101,1%.
Jeżeli przyjmiemy I'Qk 1963
za 100% to wykonanie kOosztu
własnego
produkcji w roku
1964 stanowiło 98,3% , a w
1965 99,3%. Kształtowanie
się wskaźników wykonania pla
nu kosztów własnych miało
bezpośredni wpływ na akumulację. Jeżeli w roku 1963 U(Zyska!iśmy 20,2% wartości proąukcji ~zedażnej, to w 2 lata później uzyskaliśmy 21,9%.
Wykonanie tych wskaźników
możliwe było jednak tylko w
warunkach rozumIejących Się
kolektywów, pracujących wspól
nie i wspólnie przełamujących
lizacją

trudności.

Musimy sobie jasno powieże do wykOonania tych
COoraz trudniejszych zadań produkcyjnych, potrzeba nam nie
tylko zdolnych jednostek, lecz
dzieć,

całych

zespołów

skupiających

w sobie w~zystk~e wartościowe
cechy. .'9espoły takie mogą
powstać
poprzez prawidłowy
ruch współ.zawodnictwa pracy.
Daje to mOożliwość całej zało
dze be~średniego oddziały
wania na bieg produkcji.
Współzawodnictwo
pracy
oznacza powszechną, masową
i twórczą krytykę dotychczasowych metod stosowanych w
produkcji, metod przyjętych w
organizacji pracy. Bo któż lepiej, niź bezpośredni wytwórca, który widzi wszystko, 0001ny jest ocenić wyniki pracy i
wpłynąć na zwięks2lenie efektywności
w gospodarowaniu
Zakładem .

Widzimy z tego jasno, że z
jednej strony współzawodnic
two pracy sprzyja działalności
Samorządu Robotniczego w wy
pelnianiu nałożonych na niego
zadań, z drugiej zaś stwarza
możliwość praktycznego zacieś
nienia przez wybranych przedsta!wicieli załogi wsp6łpracy z
całym kolektywem pracowniczym. Proces ten odbywa się
poprzez systematyczne zapoznawanie załogi z możliwościa
mi wykorzystania rezerw produkCYjnO-ekonomicznych, okreś
ląniem kierunków i wytyczaniem aktualnych zadań. To
prawda, że wyniki ekonomiczne przedstawia się określonymi
wskaźnikami, ale w społeczeń
stwie socjalistycznym nie wystarcza samo mechaniczne ich
po:r6wnywanie. Uzyskane bowiem wskaźniki są dZIełem
pracy, a więc rlależą Oone w
znacznej mierze od zaangażo
wania się ludzi, którzy te
wskaźniki tworzą. W ten sposób współzawodnictwo IPracy
wiąże ściśle efekty pracy z
człowiekIem.

Omawiając

współzawodni<;
two pracy w naszym Zakładzie
podkreślić należy, że obecnie
mOożemy
już
pochwalić
się

136-cioma

brygadami, kt6re
ze sobą.
Jest faktem, że do pomyślne
go wykonania trudnych zadań
. produkcyjnych okresu sprawoz
dawczego, właśnie brygady te
wsp6łzawodniczą

wniosły najWiękSZY wkład pra-

cy.Dzięki tej rywa l·lzaC]l
.. ul eg ła
dalszej poprawie Oorganizacja
produkcji, poprawiła si,ę . dyscyplina
pracy,
zmmeJszyła

ilość wypadków, oraz wzrosło
poczucie odpowiedzialności za
mienie ·społeczne.
Na przestrzeni okresu sprawozdawczego spośród 136 brygad 24 posiadają tytUłu BPS,
z teg<l 8 brygad oznaczonych
zostałOo złotą
odznaką, a
12
srebrną odznaką XX-lecia PRL.
W roku 1965, jako pierwszy w
naszym Zakładzie, W -ł P-5 zdo
był tytuł Wydziału Pracy Socjalistycznej.

Należy także zaznaczyć, że
podjęte zobowiązania w okre-

s~e

sprawa zdawczym zamknęły
ok. 15 miln.. Zobote dotyczyły przede
wszystkim produkcji. W uznaniu tych osiągnięć załogom
uczestniczącym w tym szlachet
nymn ruchu przyznano nag~&dy
na sumę 650 tys. zł.
Oprócz pozytywnych wYnik6w mamy także i słabe strony. Obserwujemy np., że niektóre Wydziały uje dokonują
obiektywnej oceny przebiegu
współzawodnictwa. BTak zainteresowania ze strony administracji Zakładu powoduje nieSIę sumą
wiązania

współmiernie słabsze osiągnię

cia .poszczególnych

brygad i
UchwaCRZZ z
dnia l czerwCa 1962 r., w sprawie zapewnienia warunków i
dalszegOo rozwoju socjalistyczne
go współzawodnictwa .pracy,
wyraźnie- mówi, że kierownlcy
Zakładów,' działając wspólni.e
z odpowiednimi instancjami
Związk6w Zawodowych, mają
obowiązek zapewniać organIzacyjne warunki rozwoju współ
zawodnictwa,
uwzględniając
szczeg6lnie tytuły BPS.
Obowiązki kierow·ników Zakładów pracy, ' o których mowa w ustawie ciążą także na
kierownictwie 'p oszczególnych
komórek Oorganizacyjnych Zakładu, łącznie z mistrzami i
brygadzistami.
Aktualna sytuacja zmusza
nas, aby współzawodnictwo kie
rować na właściwe tory, tzn.
wykorzystać rezerwy produkcyjne, podnosić wydajność, obniżać koszty własne i dbać o
jakość wy:rOobqw. Mówięc o zna
czeniu współzawodnictwa nie
sposób nje wspomnieć o stałvm
wprowadzaniu postępu
teChnicznego
podyktowanego
interesami ludzi pracy. Działa
on systematycznie w kierunku
polepszenia i ułatwienia pracy,
poprawy warunków bytowych
oraz przybliża perspektywę
skrócenia dnia roboczego.
Udział Rady Zakładowej w
rozwijaniu .postępu technicznego poIega ,na ~cisłej współpra
cy z Klubem Techniki i Racjo
naliza.cji, udzielaniu pomocy
organizacyjnej oraz propagowaniu ruchu racjonalizatorskie
go i popularyzowaniu osiągnięć
przodujących racjonalizatorów.
Przedstawicjel Prezydium Ra
dy Zakładowej jest stałym
członkiem w komisjach ruchu
racjonalizatorskiego, jak również wchodzi w skład komisji
dokonującej .przeglądu okresowego dorobku na polu wynalaz
czym i ruchu racjonalizatorskiego.
Należy nadmienić, że w latach 1963-1965 ilość zgłoszo
nych projektów raCjonalizatorskich wynosiła 1442, z tego zastosowano w produkcji 869.
Uzyskane efekty ekonomiczne
w roboczo-godzinach wyniosły
1.071.447, co stanowi waTto'ść
16S60.228 zł. Biorąc .pod uwagę
wydziałów. A- przecież
ła Rady Ministrów i

kształtowanie
przypadającej

się

oszczędności

na jeden wniosek racjonalizatorski daje się
zauważyć powążny jej wzrost.
Jeżeli przyjmiemy, że w roku
1963 oszczędność z tytułu zastosowania jednego wniosku
racjonalizatorskiego
wyniosła
10.866 zł to w roku 1965 legitymowaliśmy się sumą 31.787
złotych.

Na przestrzeni okresu 'Siprawozdawczego czas załatwienia
projektu zmalał średnio z
7 do 3 miesięcy. Rrojekty te
dały w sumie powaime oszczęd
ności i zdecydowanie poprawiły styl pracy.

Kilka uwag poświęćmy gospodarce godzinami nadliczbowymi. Gospodarka ta prowadzona jest w sposób właściwy,
czego dowodem Jest poważny
spadek tych godzin. Realizujemy tym samym Zarządzenie
Nr 36 Ministra Przemysłu Cięż
kiego z dnia 19.II.1963 r.
Jeżeli porównamy wykorzystane godziny nadliczbowe w
roku 1963 z rokiem 1965, to
wykorzystanie tych godzin .wynosiło w pierwszym wypadku
518.1>29, a w drugim już tylko
439.762. A więc świadczy to, że
z każdym dniem stwarzane są
odpowiednie warunki techniczno-organizacyjnę

sprzyjające

realizacji planów produkcyjnych.
W dalszym cfągu poważną
jeszcze pozycją są godziny Wydzialu Narzędziowni. Z ogólnej
sumy godzin nadliczbowych
przeznaczonych dla produkcji,
NarzędziownIa wykorzystała aż

152.356. W ~ększości wykorzy
stane one zostały na wykonanie dużej jlOości oprzyrządOowa
nia dla innych Zakładów i na·
eksport. W tej sytuacji Wydział ten nie był w stanie zabezPieczyć macierzystych Wydziałów w oprzyrządowanie.
Wydaje się, że należy baczniejszą uwagę ZW["'ócić na zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych wg obowiązujących
przepisów, które mówią, że
pracownik może prZlepracować
w ciągu roku nie więcej jak
120 godzin. Niestety, zdarzają
się wypadki, i to bardzOo częste
ni!eprzestrzegania tego zalfZądze
nia przez administrację nasze$!O Zakładu. Wykazała .to wyraźnie kontrola z Zarządu Okr.
ZZM.
Taki stan rzeczy jak wiemy
nie wpływa dodatnio na wydajność pracy, a tym samym
na wyniki produkcyjno-ekonomiczne Zakładu.
SPRAWY SOCJALNE
Osobnym i bardzOo ważnym
zagadnieniem są s,prawy socjal
ne praoowników.
Realizacją
programowych zadań Związ
ków ZaWodowych w zakresie
opieki nad pracownikiem i jego rodziną zajmowała się Komisja Socjalna. Skupiała ona
aktyw socjalny z Komisji wydziałowych
i pracowała w
trzech zespołach: opieki nad
dzieckiem, w zespole zdrowia
oraz opiekunów społecznych.
Kierownicy tych zespołów wybrani zostali spośród najbardziej aktywnych i doświadczo
nych członków Iromisji socjalnych.

żłobek
na 100 miejsc, dwa
przedszkola, w których mieści
się 240 dzieci, półkolonie, z kw
rych korzysta prZleciętnie ponad 500 chłopców i dziewcząt.
Corocznie o:rganizowane są kolonie, z których korzysta okołOo
1000 dzieci. Ponadto prowądzi
my Qbozy wędrowne, półkolo
nie zimowe w szkole Nr 32 i
choinkę noworoczną dla trzech,
do pięciu tysięcy dzieci pracowników zakładu.
Jeżeli chodzi o żłobek to zapewnia on całkowitą opiekę
dzieciom najmłO!iszym w czasie
pracy rodziców. Placówka ta
dobr:re spełnia swoj e zadanie;
dzieci mają odpowiednie warunki lokalowe, Oopiekę i WYżywienie. '
Również bez zastrzeżeń pracują przedszkola. Oprócz dobrych warunków, wysokokalorycznego
wyżywienia,
dużą
uwagę zwraca się tu na właści 
wy kierunek wychowawczy.
Wczasy dziecięce prowadzone są przez zakład w formie

kolonii i półkolonii, jednak limit miejsc jest Zdecydowanie
za mały w stosunku do zgło
szeń. Dlatego też ilość dzieci
korzystających z wczasów letnich wynosi zaledwie 40% w
stosunku do dzieci zgłoszonych,
a 20% w stosunku do Oogólnej
ilości dzieci w wieku od 7-14
lat. Jak wiemy półkOolonie zorganizowane są w Rajcu, z których korzystają najmłodsi. Na
kolOonie wyjeżdżają dzieci stąr
sze, bardziej samodzielne. Poważnym problemem
jest tu
stawka wyżywieniOowa, która
wynosi tylko 14,77 gr. W tej
sytuacji z flliIlduszu za.k ladowego dopłacamy do wyżywie~-

-

....;.

lat prowadzone są ferie
we dla dzieci matek
cych. Oprócz ciekawych
w szkole, lub na nn.UT;t>h·7 111
nasi milusińscy
I07lfYWek kulturalnyCh
jak f1lm, wycieczki, gry,
wy, konkursy. Serdeczny
nek kierownictwa oraz
wawców W szkole Nr 32,
cyjność programu: ora2 dOM
wyżywienie sprawiły, że mai
formy wczasów dziecięcych zd
były sobie dużą popularność.
W Ookresie nowego roku odbywa się w Domu Kultury tradycyjna choinka.. W tym roku
np. z akcji tej . korzystało ponad 3.000 dzieci naszych praco'vWlik6w. Zaprosiliśmy takż e
do wspólnej zabawy ponad
1.200 dzieci z TPD i Radomskich
Wyrobów
Emaliowanych.
WymIenione .przez nas form y
Qpieki nad dziećmi stanOowią
poważne osiągnięcia, i należy
robić W tym kierunku wszystko, aby <ltoczyć opieką jak
największą ilość dzieci pozostających do tej pory poza nawiasem zorganizowanego poży
tecznego wypoczynku.
W .sumie możemy stwierdzlć,
że na tym odcinku, mimo po-

I

ważnych trudności, zrobiliśm y
dużo. Zarówno komisja socjalna Rady ZakładOowej, jak i cały
personel działu socjalnego do-

łożyli

~.' - W żłobkach

nasze ,.maluchy" mają wszechstronnie
zapewnioną opiekę.

Z uwagi na dużą ilość kobiet zatrudnionych w na's zym
zakładzie komisja socjalna wie
le uwagi poświęcała sprawom
opieki nad dzieckiem. W okresie !\Pfawozdawczym na cel
ten wydatkowano bardzo poważne kwoty. I tak w roku
1963 z budżetu lPaństwa wyasygnowano 3.015.260 zł, zaś z
funduszy społecznych 350.000
złotych. W roku ubiegłym prze
znaczono z budżetu państwa
3.075.738 zł,a z funduszy społecznych 308.563 zł. Trzeba tu
podkreślić, że sumy te, aczkolwiek barldzo poważne, nie były
w pełni wysta.Tczające. Prowadzimy bowiem, międ~y innymi,

http://sbc.wbp.kielce.pl

nia poważne sumy (przeciętnie
na jedno dziecko w czasie turnusu okOło 200 zł). Ponadto
szkoły, które wydzierżawiamy
na okres wakacji, pochłaniają
również duże kwoty na remon
ty i urządzenia.
Szereg zakładów pracy stosuje od lat wyższą odpłatność
przeznaczając dodatkowe kwoty na zwiększenie mfejsc na
kOoloniach i poprawę warunków. Należało by się chy;ba zastanowić, czy wprOowadzenie u
nas wyżs.zej odpłatności nie poprawiłOby sytuacji.
W
najbliżsZlej
przyszłości
otrzymamy kilka nowycp obj.ek

wszelkich starań, - aby
nasze dzieci. no i oczywiśc;lz
rodzice byli zadowoleni. A to
chyba. było naszym zamierzeniem.
LECZNICTWO
I PROFll..AKTYKA

W trosce Q codzienne potrze~
by naszej załogi - dwie komisje Socjalna i Ochrony Pracy - wiele uwagi poświęciłY
w sprawie podJlOszenia zdrowotności pracowników naszego
zakładu oraz zapobiegania chorobie zawodowej.
W działalności prOofilaktyczno-leczniczej Zakładowej Służ~
bie Zdrowia ,podkreślić należy
trzy etapy.
.
W pierwszym okresie obsa~
dą le~ przemysłowych była
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naszym zapotrzebowa
jednak mimo tego wypoważ,ne zakłócenia i
spowodowane
odrywaniem lekarzy
do prac w innych placówkach
i komisjach. Później nastąpił
okres pewnej stabilizacji. Tak
f'V"'_.___.,_ do rOIku 1965. Ostatnio notujemy znowu poważne zakłó
cenia. Zamiast siedmiu lekarzy
mamy tylko pięciu, brak jest
personelu średniego oraz per7"
sonelu biurovlo-administracyjktórego pracę wykonują
lekarze kosztem sWOIich godzin.
W chwili Qbecnej lekarze rejonQwi mają pod SWQją opieką
prawie dwukrotnie
większą
ilość pracowników, niż przewidują normy Ministerstwa Zdro
wia. Jeślt się weźmie pod uwagę, że w dalszym ciągu leka;rzy odWOłuje .się okresOIwo do
wojskowych,
szkoli
na . paromiesięcznych
lub PQwołUjfe na uzu~n:y'c~l. pełrlleJnie stażu lekarskięgo ilQść ]:łOdQpiecznych wzrasta
jednego
lekarz~
nie1,,'współmieI~
wysoko.
Ten
wpływa na jakOŚĆ
na klimat pracy,
powodując zbytni 1P0~iech 'i
nerwowQść, zarówno u leka.rzy,
jak i pacjentów. Dotkliwie odczuwamy również brak specja;'
m. inn.: okulisty, larynreumatologa i neurologa.
Wprawdzie Wydział Zdrowia
iprol~Ol1U:je nam rQzpisanie konkursu na tego rodzaju specja':'
listów, ale z drugiej strony łą
się
to z koniecznością
t Drz',zTlal~ia - mieszkań.
Trzeba
że należyte wygodzin pracy praambulatorium utrud
dostatecznej. ilości galekarskich. Codzienzakładzie bada pięciu
, którzy do dyspozymają jeden gabinet lekar..,
gabinet K-ka ambulatoi gabinet chirurgiczny.
lekarzy; przemysło
, e w naszym ambu
na niepełnym etacie,
internistów, 2-ch
IIÓ """"".VÓvw, chirurg i dermaPQnadtQ zatrudniamy
dentystów pracujących
godzin dziennie.
. już w.spomnieliśmy docelowych MinisterZdrowia - za malo mapielęgniarek,
laborantek
nowskich.

Osobnym zagadnieniem jest
pQwołania do ży
cia komórki psyChotechnicznej.
Z !!,nalizy wypadkQwości wynika bowiem, że cechy fizyczne
i psychiczne pracowników Qdgrywają dużą rQlę przy wyko nywaniu pracy na stanowiskach szczególnie podatnyCh na
wypadki.
Dyrekcja Zakładu wyraziła
zgodę na zatrudnienie psychQloga, ale niestety nie jest w
stanie zapewnić mu mieszkania. Należałoby także stworzyć
laboratorium
toksykQIQgiczne
badające
stężenie
substancji
szkÓdliwych w pomieszczeniach
produkcyjnych j płynach ustro
jQwych człQwieka. Niestety.
Zjednoczenie nie wyraziło zgody ,na zorganizowanie takiej
placówki j, zaleciłQ kQI"zystanie
z laboratQrium Zakładów MetalQwych w Skarżysku.
Zatrzymajmy się na chwilę
przy chQrobach zaWodOWYCh.
Do chwili! obecnej zarejestrowano w Zakładzie 84 wylp adki
tych chorób, z czegQ dziesięć
przY'pada na Dyli.cę krzemOIwą,
26 przypadków tQ choroby wibracyjne i 49 to schorzenia
skóry. Wydaje się, że w tej
sytua,cji- nal-eży zwrócić szczególną uwagę na przeprowadzanie systematycznych kontroli
stanowisk gdzie praca jesJ
szkodliwa. U pracowników narażonych na ewentualne wystą
pienie ołowicy należy oklresQWO
przeprowadzać badania krwi.
Zachodzi zatem konieczność
sfinansowania przez zakład
przeszkolenia
laborantki w
tym kierunku, bowiem bez
analiz lekarze nie madą możli
WOSCl przeprowadzenia niezbędnych badań mających na
celu wy)!::rycie tej chorQby.
Oceniając działalność naszej
Służby Zdrowia musimy stwier
dzić, że uwaga jej i wYsiłki
koncentrują się coraz bardziej
w kierunku rozszerzenia profilaktyki J ochrony zdJl"owia, Qraz
likwidacji źródeł chorób zawodowych.
W celu zwiększenia efektywnQści :pracy Służby Zdrowił
kQnieczność

zakres działania i, mimo wielu
trudnQści, potrafiła rozwiązać
wiele polących i trudnych
problemów, a byłQ ich nie
mało. Świadczy to wyraźnie, że
aktyw związkOWy skupiony w
okół tej komisji działał sprawnie i z poświęceniem za co
należą się słowa Jlznania.
DZIAŁALNOŚĆ

SP OŁECZNEJ

INSPEKCJI PRACY
Niezwykle ważną rQlę do
spełnienia w życiu całej załogi
ma Społeczna Inspekcja Pracy,
w

skład

której

wchodzi

aż

pięć podkQmisji. Jest to zrozumiałe, ze względu na szeroki
zakres
zagadnień,
którymi
musi interesować sie
ko-

ta

mórka.

Omówmy
pokrótce
działalność
tych pięciu kQmisji:
Praca komiSji bezpiecz.eń 
stwa i higieny pracy pQlega
przede wszystkim na ciągłym
kontrolawaniu wydziałów pod
względem
wyposażenia
w
sprzęt
.sanitarny, urządzenia
mechaniczne,
odpowiednich
pomieszczeń
socjalnych itp.
Kontrole prowadzone są wspólnie z Inspektorem bhp, lekarzem
przemysłowym,
oraz
aktywem Społecznej InspekCji
Pracy danego wydziału .
W okresie trzech lat kontroli takich dokonano 754.
Wnioski pokontrolne ,p rzekazane do wykonania sprawdzane
są przy następnej wizycie.
Zdarzają się wypadki, że zachodzi konieczność odręcznego
zabezpieczenia
jakiegoś
pomiesz.czenia, czy urządzeru,a,
które może być przyczyną
wypadku, wówczas kierQwnictwo (Wydziału) otrzymuje polecenie, aby natychmiast zabezpIeczyło to miejsce. Zakładowy
Inspektor Pracy wYdał 51 zaleceń z czego wykonanQ 50.
Komisja Ochrony Zdrowia
zajmuje się pracą kobiet i mło

nadzór techniczny, który zbyt
tolerancyjnie
podchodzi
do
tych spraw.
Sprawy
wypadkQwości
są
stal~
przedmiotem gruntownych, okresowych analiz przeprowadzanych przez organizację
związkową,
wspólnie z
administracją zakładu i słuźbą
zdrowia. Komisja odszkodowań
rozpa trzyła w oklresie
sprawQzdawczym 57
spraw,
tprzyznając
we
wszystkich
przypadkach pełne odszkodowanie pra,cQwnikQm.
Istniejąca
Komisja Bezpieczeństwa
Ruchu
Drogowego
przy Radzie Zakładowej zajmuje się ,p rzede wszystkim zabezpieczeniem przed wypadkami na drogac!l wewnątrzza
kładowych.
Aby uzyskać

lepsze wyniki,
komisja prowadzi stałe kontrole. Efektem tego było zatrzymanie 27 pQjazdów, które
miały
braki techniczne, zaś
4-rem pajazdom, z PQwodu
bardzo iPQważnych
usterek,
nie zezwolono na wYjazd i
skierowano je dOI bazy remontowej.
Na działalność służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
w okresie trzech lat, wyasygnowanQ 12ślrdzo poważną sumę.
Ich prZeznaczeni!et byłQ dwukierunkowe. Część z nich wYkorzystano
na poporawienie
waorunków bhp, część zaś na
zaopatrzenie załogi w odpowiedni ,sprzęt ochronny, odzież,
obuwie, ręczniki, środki piQrące,
mleko,
kawę,
wodę
gazowaną i witaminy.
W 1965 roku, Vi. czerwcu,
zakończone zostały roboty inwestycyjne przy budowie budynku Dz-łu Transportu. Uło
żono twardą nawierzchnię na
placu oraz wybudQwano żel
betonowy pomost służący do
mycia i tPrzeprowadzenia bieżących
napraw samochodów.
Przez oddanie do użytku tej
inwestycji pracQwnicy Dz-łu

' należy przystąpić niezwołczni'e

do budOWY nowegQ ambul~t
torium Qraz uzyskać pełną
obsadę lekarską i pielęgiarskoJ.

pOII).ocniczą.

Parę słów jeszcze o wcz.asaj
leczniczych i sanatoriach.
W Qkresie sprawozdawczy
Rada Zakładowa skierowała na
leczenie sanatoryjne, profilaktyczne i wczasy zdrowotne·
ogółem 2.316 pracowników.
Na skutek intensywnych starań otrzymaliśmy jeszcze dodatkowo 100 skierQwań ulgQwych z innych związków branżowych.

DOI zadań Komisji Socjalnej
należała również Qpieka nad
chorymi. Odwiedzimo więc chQrych w domach i szpitalac~,
niesiono im iPOffiOC w formle

rze-

:zeko'raciły

Iroego
ho-

'czuż
eży

IPrQblemem

jest

t. zw. absencji chorOI-

wej. W roku 1963 straciliśmy
tego tytułu 1.070 dni robozych w 1964 1.018, a w
~65 - 1.007. Największą absen
Ję ze wszystkich chorób obser
uje się przy gruźlicy. Podzas prześwietlania aparatem
~łoobraz),{Qwym
wykryto
sród załogi 40 nowych przyadków zachorowań na tę chQQbę.. W akCji tej Qkoło 1.500
racQwników nie dopełniło obOI
iązku . 'Qfześwietlenia.
-

sprQwadzania i dostarczania leków, interweniowanQ u lekarzy,
opiekQwano się dziećmi, dostarczano paczki żywnQścio~e
Qraz informowano o aktualnej
sytuacji Vi. zakładzie. Pracownikom
znajdującym.
się
w
szczególnie ciężkich warunkach
materialnych udzielanQ zapQmóg z pracowniczej kasy.
Ogółem
udzielanQ w okn~.sie
sprawozdawczym 1.517 pozyczek bezzwrotnych na ogólną
sumę 457.560 zł. Nie zapomniano także o rencistach, których
koło istnieje , ,przy. naszym zakładzie. OdwiedzanQ
chorych
w szPitalach, wysyłano na leczeJnia sanatoryjne i wczasy,
udzielano pomocy i QrganizQwano wycieczki krajoznawcze.
W ostatnim Qkresie powoła
no do życia zespół opiekunów
społecznych, których zadaniem
jest niesienie pomocy pracownikom i ich rodzin9m, a
w szczególności rencistom. Zespół
ten został przeszkOllOlny
przez Inspektorów Opieki Społecznej i przysŁątpił już do wykonywania swoich pożytecznych
zadań.

Jak więc widzimy Komisja
Socjalna miała bardzo szeroki

Z higieną i bezpieczeństwem w pracy nie jest u nas najlepiej,
Społeczna Inspekcja. Pracy wkłada. dużo wysiłku, aby obecny
stan rzeczy uległ poprawie.
docianych, oraz zmianą pracy
wg zaleceń lekarzy.
'
W okresie sprawozdawczym
w,p}yneło do komisji 231 podan, na podstawie których
dokonano zmian p:racy dla 213
pracQwników. DOI pracy Komisji należy również kontrola
jakQścj
zbiorowego żywienia
pracowników
oraz
odzieży
i obuwia.
Najwięcej trudnOŚCi sprawia
zakup dostatecznej ilości butów
przemysłQwych,
których jest
najczęściej za mało, lub o nie

Transpor t~

uzyskali odpowiedpomieszczenia
biurowe,
łazienki
wraz z natryskami,
umywalnie, ubikacje szatnie
oraz pomieszczenia do spoży
wania posiłków.

nie

Nastąpiła też

dalsza mechapracy w transporcie
zakładowym. W ubięgłym rokl\
zakupiono bowiem .samochQdQwy podnośnik do załadunku
i wyładunku ciężkich materiałów. Z innych wydziałów wymienić trzeba Odlewnię, w któJ ej znacznej poprawie uległy
właśćiwych ~iarach.
warunki socjalne. Między inTrzecią Komisją
jest konymi wykonano umywalnie z
m!sja
wypadkowa, która z
chwilą
zaistnienia wypadku natryskami, pijalnię mleka or~z
ciężkiego ustala
na miejscu prunieszczenia dla spożywania
przyczyny i QkQliczności oraz posiłków.
Qpracowuje wnioski zmierzaW bieżącym roku wybudojące do zabezpieczenia przed
powtórzeniem się podobnych wana zostanie twarda nawypadków.
wierzchnia w hali odlewniczej,
W okresie sprawozdawczym zmiana pokrycią dachowegQ
uległo ' wypadkom
406 osób, oraz wentylacja hali. WykQz czegQ 71 zaliczyć należy dOI nano także suwnicę obrotową,
przy pomocy której przenosi
ciężkich. Przeprowadzona anasię wióry metalowe na miejsce
liza wykazała że najczęściej
ulegają wypadkom pracownicy
składowania. Dzięki temu ponQwQprzYięci. Jest
tQ wynik
ważnie zmniejszył się wysiłek
fizyczny pracQwników, a praca
braku doświadczenia oraz nienrzestrzegania przepisów bhp.
stała się bezpieczniejsza. Na
Wydziale Remontowym urząNie bez winy jest tu również
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nizacja

•

I oświaty

dzono wydzielone pomieszczenie do szlifowania odlewów
wraz z wentylacją wyciągową .
Podobne wentylacje zainstalowano na W-le P-8.
Mimo tych wyraźnych posunięć, zmierzających do poprawy warunków pracy, w
dalszym ciągu brakuje nam
nam około 6.000 m 2 powierzchni na takie urządzenia socjalne,
takie jak: szatnie, umywalnie,
pQmieszczenia do spożywania
posiłków itp.
Następnym problemem, wymagającym
jak naj szybszego
rozwiązania, jest ciągły brak
wody, szczególnie na wyższych
kQndygnacjach. Źle także przed
stawia się sytuacja na nowej
hali, gdzie w Qkresie mrozów
t~pęratura jest zbyt niska, Ten stan rzeczy zmusza kierownictwo wydziału do instalowania pieców - trociniaków,
COl bynajmniej nie rozwiązuje
p.foblemu.
Innym zagadnieniem, które
dOI tej pory nie zostało rozwiązane, jest technologia szlifowania kluczy na W-le Kuźni.
DotychczasOIwa metoda tej pracy powoduje u rQbotników tzw.
chorobę

wibracyjną.

Wyniki pracy .społecznej inspekcji zależą przede wszystkini Qd współdziałania odpowiedzialnych czynników za kła
du Qraz zrozumienia że walka
Q higieniczne- i bezpieczne warunki pracy jest równie ważna
jak walka o wynikj produkcyjne.
KULTURA I

OŚWIATA

Pil'acę
Komisji Kulturalno
Oświatowej przy Radzie Zakła
dQwej oparliśmy o plan długo

falowy, w którym umieszczono
wszystkie problemy, związane
z
dzi ałalnością
kulturalnooświatową w zakładzie. Duży
nacisk położono tu na organizację wypoczynku w okresie
letnim.
W Sielpi k/Końskich zlokaliZQwano 33 domki kampingowych z pełnym wyposa że 
niem, z których
skorzystałQ
setki pracowników. Oprócz tegOI Komisja organizowała dla
załogi !różnego rodzaj,u imprezy
artystyczne
w
wykonaniu
artystów zawodowych, oraz
zespołów Domu Kultury.
Chcąc
zachęcić
jak największą ilość pracowników do
oglądania dobrych sztuk teatralnych granych w radomskim
teatrze rozporwadzano bezpłat
nie bilety. MimQ tego, zainteresowanie
teatrem
wśr'ód
załogi
systematycznie s.pada.
Sądzimy, że ten stan rzeczy
przypisać

należy

niewłaściwej

polityce repertuarowej. Z imprez artystycznych skorzystało
w sumie 11.800 osób. Nie jest
to du'żo, ale i nie mało. Niesposób pominąć też szerokQ zakrojonej akcji wyjazdów do teatrów stołecznych,
organizawania wycieczek dalekobieżnych,
oraz wycieczek
w okresie letnim. Nasze autokary docierały z pracownikami do wszystkich atrakcyjnych .i. zabytkowych miejscoWQści kraju. W okresie sprawozdawczym wYcieczek takich
zorganizowano 702, z których
skorzystało
18.200 pracowników. Aby akcję tę bardziej
jeszcze
.rozszerzyć
zachodzi
pilna konieczność zakupienia
.nowego autokaru.
Omawiając
pracę
komisji
kulturalno-oświatowej
trzeba
również wSPQmnieć o wydatnej pomocy udzielQnej szkołom
podopiecz.nym. Przejawiała się
ona, między innymi, w zorganizowaniu 130 wycieczek oraz
przyznawaniu dotacji w wySQkQści 50 tys. zł. na zakup róż
nego rodzaju pomocy naukowych. KQmisja K.O, służyła
pomocą także klubowi sportowemu " Broń". Z funduszów
Rady Zakładowej przeznaczono
poważne kwoty
na
rozwój
sportu oraz udzielano autoka,r ów na wyjazdy zawodników.

Str. 4

ZYCIE

Zw.Zaw. - dbajq

•

W zakres, działalności tej
komisji wchodzi także Dom
Kultury. Działalność jego opieil"a się na rocznych i miesięcz
nych
programach działania.
Pracę
koordynuje rada społeczna. składająca
się
z 17
osób.
W porównaniu z latami
ubiegłymi
wprowadzono
w
Domu Kultury wiele nowych
form działania. Między innymi.
mocny
nacisk
położono na
organizowanie
odczytów
I
spotkań z wybitnymi przedstawicielami świata kultury.
sztuki i nauki. W sumie odbyło s!ę 56 odczytów i spotkań. w których wzięło udział
13.357 osób.
Warto dodać. że dużą popularnością cieszyły

się wykłady

z literatury. teatru i filmu.
Programem tym objęto przede
wszystkim młodzież. zwłaszcza
ze Szkoły przyzakładowej dla
której wprowadzono cykl odczytów z dziedziny estetyki
i wychowania.
Podkil"eślić także należy poŻYte.s:zną
działalność
kina
oąwiatowego
"Wiedza". które
w każdy c'z wartek wyświetla
specjalnie
dobrane zestawy
filmów oświatowych i dokumentalnych. W okresie sprawozdawczym w kinie "Wiedza."
wyśwIetlon() na 58 seansach
86 tytułów, które obejrzało
5.585 wIdzów.
Poważne osiągnięcie ma również biblioteka. W chwili obecnej znajduje się tam 12.240
t9m óW.
W ciągu roku ilość wypoży
czonych
książek
wyniosła
73.040. Oprócz wypożyczania
książek. biblioteka
organizowała imprezy czytelnicze pod
nazwą ,,!Zga.duj Zgadula... wieczory dyslsusyjne. spotkania
autorskie i wystawy książko
we.
W Domu Kultury działają
23 różne zespoły. sekcje zainteresowań i kółka. w których
zrzeszonych jest 1.179 osób.
łącznie z zespoŁami dziecięcy
mi. Na szczególną uwagę zasługuje praca zespołu teatralnego, który za swoją społeczną
l aktywną pracę otI1Zymał nagrodę
Ministerstwa Kultury
ł SztukI.
Bardzo aktywnym zespołem
jest także chór i sekstet muzyczny.

Dom Kultury może pochwalić
się wieloroa. sukcesami. Oprócz
WYróżnionego zespołu tea.trąl
nego. poważne osiągnięcia. mają
także pozostałe sekcje. m. In.

chór mieszany i balet.
Dużą pqpularnością
się
imprezy z cyklu

cieszyły

"Znani
l Lubiani", organizowane pod
patronatem Rady Zakładowej.
Trzeba tu podkreślić. że z imprezami artystycznymi Dom
Kultury docierał do wszystkich miejscowości woj. kieleckiego. Najwięcej su~cesów na
tym
,p olu
zd.ollył
zespół
teatralny.
Osobnym zagadnieniem w
pracy
kulutralno-oświatowej
jest kino "Walter". Jeśli w latach 1963-64 kino to było
deficytowe. to w rok później

ten stan rzeczy uległ znacznej
poprawią
i plan finansowy
został wykonany z nadwyżką.
Przyczynił się do tego przede
wszystkim dobry repertuaa".
Jako ciekawostkę warto podać.
że w okresie 3-ch lat wyświet
lono 833 seanse, na których
Gbecnych było 148.413 widzów.
Plany Komisji K.O. na lata
przyszłe są niemniej ambitne.
Czynione są pr'Zygotowania do
festiwalu kulturalnego z okazji
Tysiąclecia Państwa Polskiego
organizawanie
ciekawych
i
atrakcyjnych imprez. zwiększe
nie ilOŚCi domków campingowy,c h w ośrodku wypoczynkowym. wybudowanie świetlicy
itp.
KOMISJA

KOąmCA

Komisja kobieca w zakła
dach "Waltera" tworzy samodzielną O'rganizację
społeczną
ściśle wspólpracującą z Zarzą

dem Miejskim Ligi Kobiet
i Radą Zakładową.
Działalność
tej
komisji
Qparta jest przede wszystkim
na ścisłycq kontaktach z radami oddziałowymi i pozostałymi komisjami.
Na szczególne podkreślenie
zasługuje
praca z kO'misją
socjalną. Tu bowiem omawiane
są żywotne sprawy pracowników i ich dzieci. Jak wiemy
większość
,k obiet to matki
obarczone dziećmi. bory,kające
się z trudnościami w codziennym życiu rodzinnym. Wiele
też jest kobiet samotnych.

O

ZAŁOGI

Pogotowia Opiekuńczego 5.000
zł na zakup lodówki.
Poważną Talę odgrywają kobiety w realizacji zadań produkcyjnych. Oprócz p cdnoszenia swoich kwalifikacji i wydajności pracy. podejmują cenne zobowiązania.
W roku 1964 ,podjęte ZOtbowiązania zamykały się suma
24.000 zł. W uznaniu tego poważnego wkładu pracy. kobietv
nasze otrzymują corocznie wiele
podwyżek . Ponadto z funduszu
zakładowego przydzielana jest.
poważna kwota pieniędzy na
nagrody.
Aktyw
Komisji Kobiecej
składa się przede wszystkim
z długoletnich pracownic i
działaczek
organizacji kobiecej. które uczestniczą we wszystkich pracach społecznych na
terenie zakładu i miasta. Najsłabszym punktem działalności
jest zbyt słaba populall"Yzuja
socjalistycznego
współzawod
nictwa pracy. Kobiety wprawdzie biorą udział w tym ruchu.
lecz jak do tej pory, nie pomyślano o zorganizowaniu kobiecych Brygad Poo,cy Socjalistycznych. Należą one jedynie
do brygad mieszanych. Ale i tu
możemy
odnotować
sukces.
Wśród
tych brygad znalazły
się
kobiety. które zdobyły
6 złotych i 12 S["ebrnych odznak B.P.S. W planach pracy
na ,przyszłość Komis j.a kobieca
zamierza położyć szczególny
nacisk
na
popularyzowąnie
socjalistycznego
współzawod
nictWa pracy O'raz zorganizo-

454 pracowni'k ów. Oczywiście
w tej chwili liczba ta napewno
wzrosła .

Jak WYnika z

Ożywioną działalność prowadzi Rada. Kobieca.. Otacza ona
m. in. opieką kobiety samotne i ~na.jdujące się w ciężkich
warunkach materialnych.
'

wanie kobiecYCh B.P.S. Z innych założeń. to dalsza ,p raca
nad dokształcaniem
zawodowym kobiet oraz ściśle współ
działanie

z

zakŁadową

służbą

zdrowia.
SPRAWY

MmSZKANIOWE

W zakres spraw socjalnobytOWYCh wchodz.ą także zagadnienia mieszkaniowe. Bez
wątpienia jest to jeden z najtrudniejszych problemów w
działalności Rady Zakładow ej.
W okresie sprawozdawczym
robiono wiele. aby w miarę
posiadanym możliwości. pomóc
najbardziej potrzebującym . Interweniowano
w
sprawach
mieszkaniowych w P.M.R.N. aż
487 razy. Przeciętnie jednak
z puli M.R.N. otrzymuje co
roku mieszkanIa 35 - 40 pracowników.
W okresie sprawozdawczym
przydzielono z budownictwa
zakładowego
mi-es.zkania dla
57 ,p racowników. Jednak gdy
weźmiemy .pod uwagę różnego
rodzaju zamiany. to można
przyjąć że pozytywnie zostało
~atwionych 100 przydziałów.
W tej chwili najbardziej rozwiniętą formą
jest budownictwo spółdzielcze.
W latach 1963-65 do miesz-

kań spółdzielczych wprowadziło
się 237 praCOWników z czego

76 otrzymało bezzwrotne zapomogi. Aby zorientować się
w potrzebach na najbliższe
lata przeprowadzono specjalna
ankietę. która wykazała że mi
mieszania spółdzielcze' czeka

http://sbc.wbp.kielce.pl

obliczeń

za-

kład do roku 1970 otrzyma nie
więcej jak 235 mieszkań ~pół

dzielczych.
Stąd wniosek. że problemy
mieszkaniowe w dalszym ciągu
nie będą rozwiązane.
Zadziwiający
jest
jednak
fakt. że ci wsz.yscy. którzy
proszą o przyjęcie
do Spół
dzielni Mieszkaniowej nie założyli
dotychczas mieszkaniowej książeczki oszczędnościo
wej. która przecież będzie
podstawą przy kwalifikowaniu
do S-tej i G-tej gTUpy spół
dzielczej.
SPRAWY

MŁOD~ZOWE

Młodzież w naszym

zakła

dzie stanowi ponad 25 proc.
ogólnego stanu załogi. Jej
sprawy reprezentuje komisja
do SpllaW młodzieży pracującej.
Prowadzi ona wsze.chstronną
działalność

wśród

młodzieży.

pomaga w pracy i w codziennych problemach.
Współpracuje ona ściśle ze
Związkiem Młodzieży Socjalistycznej. Towarzystwem Krzewienia Kultury Turystycznej i
Organilzacją Harcerską. Wyniki tej współpracy są bardzo
owocne. Wystarczy wspomnieć.
że
młodzi bardzo często są
inicjatorami wszelkiego rodzajów czynów społecznych i produkcyjnych, które przynoszą
milionowe
oszczędności
dla
Państwa. Główne kierunki jakie w swych planach nakreś
liła komisja do spraw młodzie
ży
pracującej. to stworzenie
odpowiednich warunków pracy
i nauki młodocianym, pogłębie
nie ich kwalifikacji zawodowych. troska .Q sprawy socjalno-bytowe. oraz prawidłowy
wypoczynek
i wychowanie.
W chwili obecnej na terenie
naszego zakładu pracuje 418
młodocianych (w tym 382 uczę
szcza do szkoły przyzakłado
wej) oraz 329 stażystów z wykształceniem

trzebujących pomocy. I właś
nie to współdziałanie komisji
sO'cjalnej. i komisji kobiecej
przynosi tę , oczekiwaną pomoc.
Wyraża się ona w kwalifikowaniu
dzieci
na
,k olonie.
do żłobków i przedszkoli. w
udzielaniu pomocy materialnej kobietom będącym w cięż
kiej sytuacji oraz chorym rencistkom.
Dla zobrazowania tej pomocy warto podać cyfry.
Otóż w
okresje trzyletniej
kadencji
Rady
Zakładowej
udzielono 417 zapomóg na
sumę 111.050 zł.
P onadto
komisja
kobieca
prowadzi szeroko zakrojoną
akcję w kierunku ,z dobywania
kwalifikaCji. Organizuje takżp
corocznie po 2 kursy ,kroju
i 'szycia.
które
cieszą
się
olbrzymim powodzeniem.
Jeśli chodzi o podnoszenie
kwalifikacji. to zorganizowano
kurs dla brakarek. oraz kurs
dla ślusarzy.
'
Komisj~
kobieca ma także
pod swoją opieką Państwowe
Pogotowie Opiekuńcze w Radomiu. Opieka ta nie tylko
sprowadza się do udzieląnia
pomocy materialnej. jakkolwiek i taka istnieje. ale i do
udziału we wszystkich
uroczystościach.
organJzowania
choinki dla dzieci. prezentów
itp. Czterokrotnie zorganizowanO' dla dzieci z pogotowia
opiekuńczego wycieczki autokarem.
W 1964 r.. dzięki staraniom
komisji
kobiecej.
Zarząd
Okręgowy ZZM. przydzielił dla

młodzież

wychowanie

średnim

i

wyż

szym. Przeprowadzone na wydziałach
kontrole dotyczące
przestrzegania przepisów prawa w zakresie nauki zawodu.
przyuczania do określonej pracy oraz stażu. wykazały. że
przepisy prawne są na ogół
przestrzegane.
Młodzi otrzymują wynagrodzenie zgodne z prz.e pisami.
chodzą na okresowe badania
lekarskie. pracują we właści
wym wymiarze godzin. Stwierdzono jedynie sporadyczne wypadki zatrudnJania młodocia
nych na pracach szkodliwych
dla zdrowia. Na polecenie komisji ten stan rzeczy natychmiast zlikwidowano.
Gorzej przedsta,w ia się spra-wa z młodzieżą będącą na ąta
żu. Spotkać tu można takich.
którzy biOI;"ą pieniądze za darmo. Istnieje wśród niekt6rych
młodych ludzi pogląd, bardzo
często
niestety
aprobowany
przez starszych. że pracą nie
ma potrzeby się -przejmować.
Rezultat jest taki, że niektórzy
stażyści pOkrywają się zaledwie w 10 lub 15%.
Aby polepszyć tę sytuację
komisja włożyła wiele wysiłku
w celu przygotowania i zachę
cenia młodych ludzi do opanowania obranego przez siębie
zawodu. Zorganizowano wiele
spotkań z wybitnymi fachowcami zakładu.
Dużo miejsca w pracy komisji zajęły sprawy warunków
bytowych młodzieży. W rurresie .sprawozdawczym przeprowadzono ponad 150 wywiadów
badając warunki materialn~
młodocianych i ich rodzin.
W wielu WYI~dkach warunki te bYły naprawdę ciężkie.
dlatego też komisja. w miarę
możliwości. udzielała zapomóg
bezzwrotnych
z funduszów
W.R.N. Ogółem wypłacono 647
zapomóg bezzwrotnych na sumę 183 tys. zł.

Wiele uwagi poświęcono ró
sprawom wypoczynku
pracy. Wspólnie z organizacj
młodzieżową organizowano
cieczki turystyczno-krajozn
cze.
W ostatnim roku z wyd
czek niedzielnych skorzystal
1.608 młodych ludzi. a z w
cieczek kilkudniowych do na'
nileż

pięknielszych

miejSCOWOŚCi

kraju około 300.
Najbardziej jednak atrakcy
ną
formą
wypoczynku je
obozownictwo młodzieżowe. S
nowi ono j€den z podstaw
wych elementów wychowan'
socjalistycznego. _.
Wyróżniająca
się
przebywała. międi>y-

młodzi

innymi.
takich atrakcyjnych miejsco
ściach. jak: Jabłoń. Nida., W
kasy, Zakopane i wielu innyc
W ,br. działalność wśród mI
dzieży będzie szczególnie akty
na. z uwagi na fakt obchodó
TysiącleCia Państwa Polskieg
Główne kierunki wynik.a,ją
z planów pracy. to socjalisty
ne wychowanie młod,zieży. l"'
wijanie współzawodnictwa pr
oY. popularyzacja czynów s
łecznych oraz właściwa prn
kulturalno-oświatOlwa i sport
wo-turystyczna.

-
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DZIAŁALNOSĆ

TKKF

w:

Działalność swoją
Ognisk
TKKF rozpoczęło w 1965 r.
nawiązania ścisłej współpra c
z Radą Zakładową.

Postanowiono zorganizowa
WSpÓlnie Spartakiadę Zakład
wą·

Zorganizowano także Zimow
w - konkurencjac
narciarskich i tenisie stoł'
wyro. Zjazdy narciarskie od
bywały się w czasie dwóch w
ciiOCzek autokarem do Sw. Ka
tarzyny.
W rozgrywkach tenisa stoło
wego wzieło udział 297 O5ó
z czego 198 to uczniowie szk
Spartakiadę

ły przyzakładowej.
Zwycięzcy turnieju zakłado

wego uaestniczyli w - rozgryw
kach o Puchar CRZZ.
W okresie letnim zorganiz
wano spartakiadę przyzakład o
wą. Pracownicy mieli do wy
boru wiele kOnkurencji. mię
dzy innymi: piłkę nożną. siat
kówkę. piłkę ręczną, lekkoatl
tykę i tenis .zIemny.
Najwięcej

zgłoszeń

było _

piłce nożnej. Łącznie rozegra
no 26 spotkań. Spartakiad
Zakładowa cieszyła się ogrom

nYm minteresowaniem pracov.
ników naszego zakładu. Dowodem tego była ilo~ć kibicóv.
na stadionie.
Ognisko TKKF brało tak że
udział w organizowaniu życi a
sportowego na obozach mło
dzieżowych. Przygotowano spa
takiadę obozową oraz rozpoc
to naukę gry w: kometkę
która zdobyła sobie ogromn
popularność.
Prawie wszysc
uczes~icy obozu zdobyli odznaki XX-lecia.
Ożywioną działalność prze
jawia.r6wnież sekcja turystyk
pIeszej.
Zorganizowała
ona
dwa Il"ajdy narciarskie. w ktg
rych wzięło udział 132 osoby
Wspólnie z Kołem PTT
przygotowano trzy wycieczk'
piesze pod nazwą "Szlaka
BGjowników o Wolność l De
mokrację"•.
Wycieczki te były połączon
z pogadankami na tema,t
związane z walką o wolnoś '
Trasa wycieczek biegła prze
miejsca uświęoone krwią b
jowników.
Działalność
TKKF
uznać za owocną. Tak też oce
nil ją Zarząd Wojewódzki
Osiągnięcia ~e są zasługą wła
ściwej i ścisłej współpracy
Radą
Zakładową.
PTTKi

ZMS.
Bowiem tylko wzajemna
moc i wspólne pokonywani
trudności może przynieść
żądane rezultaty.

,po

Zdjęcia do wydania specjal
nego wykonał. A. GOMóŁK
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