Proletariusze wszystkich narodów łączcie się!
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Organ Samorządu Robotniczeio Zakładów MetalOWYCh im. Gen. Waltera w Radomiu
Maj 1967
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W pochodzie .l":majowym

,
Tegoroczny pochód l-majowy był w Radomiu imponujący.

Sześć

pracowPików
manifestowało

tysięcy

"Waltera"
swą

wolę

zaprzestanie
wOjny
Wietnamie - o pokój
na całym świecie.

"Życie Załogi"

dwutygodnikiem
Musimy wykonać plan li kwartału

Maszyny do szycia - problem nr 1
Żle z dyscypliną pracy
Na ostatniej naradtie popodsumowaniu
WspółzaWOdnictwa
pracy
w naszym zakładzie z-ca
dyrektora d/s produkcji
inż.
Edward
Nowak
przedstawił
dotychczasową
sytuację
na odcinku wykonawstwa planu
produkcji oraz zadania na
II kwartał. Jak wiadomo,
w I kwartale plan prodUkCji globalnej i towarowej został wykonany.
Poprawiła się wydatnie
w tym okresie kooperacja
międz)"ovydziałowa.
Zadania na II kwartał są podobne do kwartału pierwszego.
Na podstawie wynikÓW
za dwa miesiące II-go
kwartału trzeba
stwierdzić, że w realizacji planu
za II kwartał rysują się
pewne trudności. Chodzi
tu szczególnie o produkcje
Podstawową, jaką są maszyny do szycia. Najważniejszą rzeczą jest niedopuścić do przestojów na
wydziale montażu maszyn.
W sprawie tej zainteresowane są prawie wszystkie
wydziały zakładu. Od ich
Solidnej i rytmicznej pracy, od braku zakłóceń w
kooperaCji międzywydzia
łowej zależeć będzie, czy
plan II kwartału zostanie
WYkonany.

ŚWięconej

Pewne
się

kłopoty

rysują

także

w w-le Narzę
dziowni, gdzie obserwuje
się zbyt słabe wyrobienie
normy. Dowodem
tego
jest fakt, że w miesiącu
kwietniu plan produkcji
narzędzi nie został wykonany. Kierownicy wydziałów, mistrzowie i kolektywy wydziałowe powinny
dołożyć wszelkich starań,
aby pod koniec II kwartału praca została rozłożona
miarowo i aby plan II
kwartału w całej rozcią
głości został wykonany.
Wykonanie
zadań

założonych
uzależnione
jest

przede wszystkim od solid
nej pracy i obowiązko
wości pracowników. Nietety, z dy cypliną pracy
jest w zakładzie niedobrze.
Wielu pracowników opusz
cza samowolnie swoje stanowiska pracy, wałęsa się
bezcelowo po zakładzie,
chodzi nad staw, gdzie
odbywa dłuższe pogawęd
ki.

Komisje kontrolne, które
chodzą po zakładzie i zwra
caj~ uwagę tym spacerowiczom, spotykają się z ich

strony z ordynarnymi wy ·
zwiskami, są aroganccy.
nie dają się legitymować
itp.
(Dokończenie na str. 3-ej)

Z przyjemnością informujemy
naszych
Czytelników, że od dnia
1 czerwca "Zycie Zalogi" ukazywać się bę
dzie dwa razy w miesiącu.

Sprawa wypracowanego
za rok ubiegły funduszu za
kład owego. wysokOŚĆ oraz
jego podział z pewnością
interesuje każdego pracownika. Wysokość wypraco
wanego funduszu zakłado
wego świadczy o tym, czy
dobrze pracowaliśmy, czy
żle. Otóż trzeba po)Viedzieć,
że planowane zadania pro
dukcyjne na rok 1966 nie
zostały w pełni wykonane.
W związku z tym fundusz
zakładowy był grubo niż
szy od planowanego i wyniósł 7.780 tys, zł. Jednak
pomimo nie wykonania pla
nowanej produkcji towarowej, wyniki ekonomiczne
zakładu za rok ubiegły by
ły większe niż w roku 1965.
To było poważnym argumentem, który zadecydował, że resort przychyl
nie ustosunkował się do
wniosku naszej delegacji
samorządu robotniczego i
przyznał dotację w wysoko
ści 3.300 tys. zł. Pozostałość
z roku
1965 wynosiła
192.049 zł.
A więc wysokość fundu
szu zakładowego zamknęła
się sumą 11.272.040 zł.
Na Konferencji Samorządu Robotniczego w dniu
22.IV br. dokonano podzia
łu funduszu zakładowego.
w sposób następujący.
Budownictwo mieszkanio
we - 2.795 tys. zŁ Nagro
dy dla pracowników 6.675. O zł, akcja socjalna - 650 tys. zł. sanatoria
- 150 tys. zł., współzawod
nictwo pracy 250 tys.
zl., na pomoc dla rencistów
- 12 tys. zł, rezerwa dla
odchodzących na rentę 35 tys. zŁ, organizacje spo
łeczne &0 tys. zł., szkoły podopieczne 25' tys.
zł., Dzień Metalowca i inne uroczystości 120 tys.,
gazeta zakładowa - 20 tys.
zł., Dom
Kultury 10
tys. zł., Dzień Kobiet - 60
tys. zł., sztandar dla szko
ły przyzakładowej 20 tys.
za przygotowanie bazy do
wypłacenia .. 13 pensji" 10 tys. zł., w rezerwie pozostało -251.799.26 zł.
Stworzenie funduszu zakładowego za 1966 r. oparte jest na nowych zasadach, które obowiązują
od stycznia 1966 r.

Na KSR wIroku 1966 zo
zatwierdzony nowy
regulamin podziału funduszu zakładowego. W myśl
obowiązujących w tym zakresie przepisów, dla każ
dej komórki zakładu zosta
ły przez dyrekcje nakreś
lone, a przez KSR zatwier
dzone zadania technicznoprodukcyjne. Zadania te
dotyczą
trzech zasadniczych zagadnień.
- Zmniejszenia kosztów
wydziałowych
o pewien
procent w stosunku do pla
nowanych, wykonania pla
nu rocznego produkcji towarowej przez dany wydział oraz terminowego wy
konania tematów z planu
techniczno - organizacyjnego (założone oszczędno
ści
dla
poszczególnych
stał

Nowi przodowniCY pracy
Na akademii l-majowej
jedenastu
pracownikÓW
naszego zakładu otrzymało
odznaki i dyplomy "Przodownika Pracy Socjalistycznej". Są nimi: Jan
Szczepanik P - l,
Stefan
Pastuszko - P-2, Wacław
Czmieł P-5, Józef Kucharczyk - P-5, Zdzisław
Sawicki P-6, Henryk
Mierzwa - P-7, Edward
Kustra P-9, Zdzisław
Pażuchowski P-lO, Jadwiga Skałbania P-lO ,
Januariusz Wlazlo
M-l
Marian Nowak.
Gratulujemy.
(r)
------------

Dzięki temu gazeta
nasza
tanie się bardziej aktualna i będzie
mogła
objąć
szer zy
wachlarz
zagadnień.
Zależy
to rówmez w
dużym stopniu
i od
Was Drodzy Czytelnicy, liczymy na Waszą
współpracę. Piszcie do
nas o wszystkich interesujących
Was spraZa dobre wyniki osią
\ ach o Waszych
we współzawod
radościach i kłopotach, gnięte
nictwie
pracy
Zarząd
o osiągnięciach i trud- Okręgowy Zw. Zaw. Menościach
produkcyj- talowców przyznał dla
ośmiu brygad BPS tytuły
nych jednym sło Brygad
1000-lecia państwa
wem o wszystkim co pOlSkiego.
To szlachetne wyróżnie
Was dotyczy.

Brygady 1000-lecia .

nie
otrzymały
brygady
tow. tow. Jana Ogorzałka
Będziemy
publiko- z P-l, Aleksandra Prokop~
wać na łamach gazety z P-l, Stefana Pastuszki
P-2, Antoniego Gomuly
Wasze artykuły i kore- zz P-3,
Józefa Ma.ja z P-3,
spondencie.
Bądźcie' Ba.rtłomieja Sid1y z P-3,
Iwa.ńskiego z
współredaktorami Wa- Zygmunta
E-l oraz Kazimierza Fuszej gazety!
larskiego z w-łu Narzę
dziowni.
REDAKCJA
(r)

http://sbc.wbp.kielce.pl

od nas samych

wydziałÓW).

Za każde wykonanie zadania przyznawana będzie
wydziałom ilość punktów
w granicach od 30-40, zaś
za: wykonanie wszystkich
zadań 100 pkt. Właśnie
od realzacji tych zadań uzależniony będzie procent
,,13 pensji". Jeśli dany wy
dział
wykona, a nawet
przekroczy swoje zadania,
otrzyma większą nagrodę.
Wypracowany przez dany w-ł fundusz zakładowy
jest do dyspozycji kierownictwa, kolektywu wydziałowego. Te nowe zasady podziału funduszu zakładowego są jak najbardziej demokratyczne. Bowiem kolektyw wydziało
wy, który swą dobrą i wy
dajną

pracą

partycypował

w tworzeniu się tego funduszu, ma również prawo

Realizujemy

uchwalę

do większej nagrody. Nowy system stwarza więk
sze niż dotychczas pOle do
rywalizacji między wydzia
łami. I to jest słuszne i lo
giczne
W naszym zakładzie jest
kilka, na szczęście, nielicznych w-łów, które nie
wykonały w pelni swych
zadań i w związku z tym
otrzymaly mniejszy procen
towo fundusz niż średni
zakładu.
Należą
do nich: P-2,
P-4, Narzędziownia, Dz.
·Postępu technicznego i Dz.
Gl. Księgowego. Bardzo

dobrze natomiast wykonały swoje zadania w-ły: p-s
i Odlewnia: obydwa uzyskały po 105 punktów.
Pozostałe w-ły utrzymały
się w granicach 100 punktów i otrzymały większy
niż średni procent "Trzy-

nastki".
W br. Dyrekcja i Samorząd Robotniczy nakreśliły
zadania dla poszczególnych
w-łów i komórek organizacyjnych zakładu.
Zadania te zostały poddane pod dyskusję szerokich kolektywów wydziałowych.
Rada Robotnicza
wspólnie z Dyrekcją analizowała możliwości produkcyjne każdego wydziału i
po uwzględnieniu niektórych słusznych wniosków
załogi,
po zatwierdzeniu
ich przez KSR, zostały one
przesłane
poszczególnym
komórkom organizacyjnym
zakładu do realizacji.
O realizacji tych zadań
przez poszczególne w-ły
będziemy informować na
bieżąco.

J.

Rybczyński

VII plenum partii

I, kwartale poprawa
rytmiczności produkcji
Zakładowa Komisja Usprawnień Organizacji Produkcji przystępując do pracy nad realizacją uchwały
VII plenum KC PZPR musiała pokonać szereg poważnych trudności związanYCh ze specyfiką naszego
zakładu. Prawie lO-cio tysięczny zakład kilkanaście
wydziałów produkcyjnych oraz szeroki ~achlarz produkowanYCh asortymentów, tworzą masę różnorod
nych zagadnień. Aby zapewnić prawidłowe i efektywne działania KOmiSji, została ona podzielona na
s~eść zespołów problemowych, skupiających fachowcow znających dobrze zagadnienia występujące w zakładzie. Rola i szczególne znaczenie, jakie dla zakładu
Odgrywają WYdziały: Remontowy i Narzędziownia
spowodo\\iały, że musiano z Zespołu d/s Poprawy
~rganizacji . wyodrębnić osobny podzespół zajmujący
su: wyłączrue problemami tych wydziałów.

Pierwszy etap prac Ko- dukcji z planami remonmisji obejmował dokładne tów średnich, bieżącyCh i
gromadzenie
materiałów kapitalnych maszyn i nainformacyjnYCh, co pozwa- rzędzi produkcyjnych.
lało dogłębnie przeanali- Ewidencjonowanie
zować poszczególne zagadwartościowe braków zgodnienia.
nie z raportem Kontroli
Każdy z sześciu zespo- Technicznej.
łów opracował szczegóło
- Opracowanie wniosku
wy plan pracy. Problematyka uchwały vn plenIlm na zorganizowanie wydzia
partii spotkała się z szero- łu Centralnej Rozdzielni
kim zaInteresowaniem na- Części Maszyn do Szycia.
- Analiza normatywów
szej załogi, czego dow dem
jest takt zgłoszenia 409 zapasów międzyoperacyj
wniosków, mających na u- nych na częściach brakuwadze poprawę dotychcza.- jących do montażu maszyn
sowej sytllacji w zakładzie. do szycia.
Praca tego Zespołu jest
Szereg wniosków zgłasza
nych przez załogę pokrywa już daleko zaawansowana •
prawdopodObnie
najsię z wnioskami admini- i
stracji zakładu i Zespołów później d końca maja oProblemowych, co świad pracuje on szereg konstruk
czy o ich słuszności, jak tywnych wniosków. Końco
również potwierdza zna- wy efekt to około 500 000
jOOlOŚĆ i rozeznanie załogi zł oszczędności w skali ro
w aktualnych problemach cznej. Poprawiła się znacz
nie rytmiczność produkcji.
zakładu.
Zespół do
spraw RytNiech świadczy o tym
miczności
Produkcji do poniższe zestawienie:
chwili obecnej zakończył
I dek. II dek. III dek.
30% 29% 41 %
następujące tematy objęte styczeń
planem pracy:
luty
34% 31 % 35%
34% 32% 34 /c
- Przeprowadzono ana- marzec
lizę rytmiczności oraz ana_
Plan I kwartału został
lizę pracy i rytmiczności w pełni wykonany tak w
stanowiska
roboczego produkcji globalnej. jak i
w towarowej.
wszystkich wydziałów.
Oby II kwartał był rów- Zsynchronizowanie
planów operatywnych pro- nie pomyślny.
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Nad czym

pracują

Zespoly Problemowe

się

zwi ą zku

z t y m, nie ma
w ygospOdarowania
jakichkolwiek godzin.

i

W

ZESPOŁ
DO
PLANOWANIA

SPRAW
WEWPrzeprowadzono r 6wrueż a- NĄTRZZAKŁADOWEGO I
nalizę
zatru dnien ia robotni~ EWIDENCJI PRODUKCJI

ków rozdzie lni i wypożyczal 
ni, z k tó rej wynika , ż e w sze
regu przypadkach i s tnieją rezerwy w zatrudnieniu.
Zespó ł w ys t ą pił z wniosk a mi o zorganizowanie kurs ów
doksz tałcaj ą cych dla mistrzów,
nas tawiaczy oraz pracowników zakład u, którzy nie mają

ukoń c z onego wy ksz tałcenia

podstawowego.
Wn ios ki te z os tały już z realizowa n e. D zi ał S zkolenia Zawodowego i Kadr przeprowadził we rbunek na w /w kursy
i rozpoc zęto już normalne zajęcia .

Zawodowo

Sprawą pierwszą

Jednym z dwóch delei na j -\
gatów Związku Zawodo- ważniej~zą. jest. kw~stia
postuluje utworzenie w wego Metalowców z Ra- przesumęcIa gramcy wle.ku
Dziale Gl. Konstruktora od domia wybranych na VI emerytalnego dla pracuJądzielnej sekcji, do której Kongres Zwi ą zków Za- cych w naszym przemyśle
należałyby
sprawy opa- wodowych jest pracownik kob.iet do lat 55 a d~a
kowań, uwzględniając najnaszych zakładów tow . ~ęzczy zn do. 6~, podobr;le
bardziej typowe rozwiąza Kazimierz Grabowski, pra- Jak .to ma miejsce w gornia, ich rodzaje i J lości do cujący na wy dzia~e P-6. ni~t~vie,. hutn~c.twie i k?poszczególnych wyrobów.
Tow. K . Grabowski uro- leJmctwle . Jesh uzyskame
dził się w 1929 r . w Ratych
\?raw nie byłoby
ZESPOŁ
DO SPRAW domiu w rodzinie rolni- możliwe
już
teraz dla
ZARZĄDZANIA
ZAKŁA
czej. W 14 roku życia roz- wszys.t kich praco~~ików,
DEM
Po zbadaniu zakresu upraw- począł pracę jako uczeń to wmno ono o~J1l.c pouczęszczając
c~ątko~o praco~mkow lenień
kierowników wydziałów ślusarski,
do Szkoły glty~uJący.ch Się długoi mistrzów stwierdzono, że u- równocześnie
Zawodowej,
którą
ukoń
letmm stazem pracy..
prawnienia te są wystarczaczył w 1947 r .
Sprawa
druga,
ktorą
jące
do kierowania poszcze-

gólnymi
odcinkami
pracy.
Aby jednak odciążyć kierowni
ków s prawami będącymi w
k ompetencji mistrzów j ak, udzielanie z"ezwoleń podległym
pracownikom na opuszczenie
części dnia pracy uprawnie
nia te zawnioskowano pozosta
wić w gestii mistrzów.
Tego rodzaju decyzja zezwoli
kierownikom
znaczną
część czasu przeznaczyć na za
sad~iczą pracę związaną z tym
stanowiskiem, a w przypadku mis trzów - wpły n i e to na
podniesienie ich autorytetu
oraz zwią ż e ich bezpośrednią I'
odpowiedzialności ą za gospoda r kę
czasu podle g ł y ch im
pracowników.

Pierwszy etap pracy Komisji
j uż
zakończony .
wszelkiego rodzaju odchy- Wnioski i postulaty po do
leń jak: godziny nadliczbo
głębnym przeanalizowaniu
we, przestoje, absencja, zostaną przekazane do rebraki, godziny dodatkowe alizacji. Żmudna praca Ko
nieprzewidziane technolo- misji daje już pierwsze wi
g ią itp.
doczne efekty, które pozZ 17 tematów objętych wolą na to, że w przyszło
planem pracy 5 tematów ś ci zakład nasz stanie w
jest zakończonych, a pozo- szeregu najlepszych w kra
stałe są w trakcie realizaju.
cji.
O rlalszych pracach i wy
nika ch Zakładowej KomiZESPOŁ
DO SPRA W sii Usprawnienia Organiza
ZAOPATRZENIA I KOO- (' ji Produk cji i nformowa ć
PERACJI z a jmował się u- b ę dzi emy na bieżąco.
porządkowaniem gospodarki opakowaniem. Zespół
A. Sawo

-

zajmował się ł'lmitowaniem

Płk. Korczyński
W związku z obchodzonym
w
dniu 9 maja
"Dniem Zwycięstwa" poprosiliśmy o podzielenie się
z naszymi czytelnikami
swoimi wspomnieniami z
walk
o
oswobodzenie
Polski - uczestnika całe
go szlaku bojowego od
Lenino po Łabę płk. Henryka Korczyń kie~o.
W jakich okolicznościach
i kiedy p. płk. wstąpił do
Armii?
W wyniku napadu Niemiec
hitlerowskich
na
Polskę i rozpętania II-giej
Wojny $wiatowej, poważna
część Polaków znalazła się
poza
granicami . kraju,
kontynuując walkę z Niem
cami na wszystkich frontach.
W tym okresie znalazłem się na terenie ZSRR
- pełniąc służbę wojskOwą w Armii Radzieckiej .
Już w
dniu 21 czerwca
1941 r . znalazł
się na
froncie . W 1943 r. 15 maja
na apel Związku Patriotów Polskich przybyłem
do Sielc nad Oką, gdzie
formowała się 1 Dywizja
Wojska Polskiego im . Tadeusza
Kościuszki.
Po
krótkim,
intensywnym
przeszkoleniu wojs~o~ym
15 lipca 1943 r . złozy l1smy
przysięgę na wierność narodowi polskiemu z zapewnieniem, że nie będziem y
szczędzić
krwi w walce
z niemieckim faszyzmem
aż do pełnego zwycięstwa
- jak też, że dotrzymamy
wierności
braterstwa

Związków

naszym delegatem

do spraw wykorzystania siły roboczej,
czasu pracy i poprawy struktury zatrudnienia

możliwości

VI Kongres

Kazimierz Grabowski

Zespół

Przeprowadzono badania
ZESPOI. DO SPRAW
wykorzystania czasu pracy POPRAWY
ORGANIZAw
N'arzędziowni,
gdzie CJI PRODUKCJI zgłosił
stwierdzono na badanych bez wątpienia największą
stanowiskach roboczych, że ilość wniosków, kierowarobotnik traci z własnej nych bezpośrednio do róż
winy (przedwczesne zakoń nych komórek zakładu , któ
czanie pracy, pozmeJsze re przeprowadzają badania
rozpoczynanie pracy, nieu- i analizy zleconych zagad
zasadnione rozmowy w nień, takich jak:
czasie pracy) około 2,6 %
- organizacja stanowisk
roboczych,
specjalizacja
dnia roboczego. Znaczna wydziałów, oddziałów i in_
częsc czasu roboczego tra
nych działów produkcyjeona jest na niedociągnię nych, jako dążenie do
cia natury organizacyjno- zmniejszenia
kooperacji
technicznej, jak: brak przy międzywydziałowej, organi
rządów, uzgadnianie wyzacja Kontroli Technicznej
miarów rysunkowych, nie- oraz mechanizacja prac
rytmiczna dostawa matera transportowych.
łów itp.
Jednym z ważnych postu
W tym względzie istnie- latów wydzielonego podje dosyć znaczna rezerwa zespołu zajmującego się
czasu roboczego, który mo wyłącznie sprawami wydziałów:
Remontowego i
żnaby poświęcić na zwięk
szenie planu produkcji Na narzędziowni jest wycofanie z w-łu Remontowego
'I'Zędziowni.
produkcji
zespołów
dla
PodObne badania przeprowa ciągników Zetor i Ursus
dzone na Wydziale Remonto- oraz przekazanie produkcji
wym wy kazały, ż e straty z szlifierek
do
zakładów
winy roootnika wynoszą 1':'o "Strzelczyka".
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opowiada

broni SOjuszniczej Armii
Radzieckiej .
W czwartą rocznicę napaści Niemiec na Polskę
60 sierpnia 1943 r. I Dywizja W .P . im. T. Kościuszki, w której szeregach właśnie się znajdowałem, wyruszyła na front.
Z tą chwilą rozpoczął
pan pułkownik swój trudny i bohaterski szlak bojowy.
Tak jest, od bitwy pod
Lenino, gdzie w wadce i
wspólnie przelanej krwi
powstało braterstwo broni
żołnierza polskiego z żoł
nierzem radzieckim I-sza
Dywizja
kontynuuowała
swój szlak bojowy w dalszych walkach o Pragę,
o wyzwolenie Warszawy,
a dalej Legionowa, Jabłonny, w walkach ulicznych w B ydgoszczy, w
walkach o Wał Pomorski
i Kołobrzeg .
Po krótkim odpoczynku,
uzup ełnieniu sprzętu bojowego oraz stanów osobo-

wych 10 kwietnia 1945 r.
do forsowania Odry, gdzie zostałem
ra\IDY, lecz mimo to brałem
udział w dalszych
walkach.
W czasie
tych
walk
zostałem
ranny po raz
drugi. Nadal jednak walczyłem, pragnąc za wszelką cenę zobaczyć kapitulację Belina. Po zdobyciu
Berlina i zatknięciu polskich sztandarów
obok
sztandarów radzieckich na jego gruzach, dalej
gromiliśmy
hitlerowców
i tak dotarliśmy nad Łabę
do miejsco w ości Wulkau.
Kapitulacja Niemiec hitlerowsk ich w dn iu 9 maja
1945 r . zastała nas w
przegrupowaniu do dalszych w alk na odcinek

przyst ą piliśmy

południow y.
Poproszę
może I teraz
p. pułkownika o podanie

nam w Jakich jednostkach
pan walczył i jakie posiada pan odznaczenia?
(Dokończenie ze słr : 3-ej)

Po złożeniu
egzaminu delegat nasz poruszy na
czeladniczego i I.ldbyciu Kongresie, to kwestia zasłużby wojskowej roz- siłków chorobowych dla
pracowników
fizycznych .
począł w 1952 r . pracę w
Należy przeprowadzić reZakładach Metalowych na
stanowisku nastawiacza na formę obliczania zasiłków
wy dz. P-6, gdzie pracuje w ten sposób, aby obliczać
do chwili obecnej. Należy je za rzeczywiście przepraod 1949 r. do Związku cowane dni, a nie dzielić
Zawodowego Metalowców. zarobków przez 30 dni w
miesiącu, a po przepraćo
Pełnił
pełni
różne
waniu 10 lat przyznać
funkcje
społeczne,
był
prac.
fizycznym
pełny
długoletnim
sekretarzem 100% zasiłek chorobowy.
Rady Oddziałowej, obecWreszcie sprawa trzecia,
nie jest przewodniczącym to przyznanie pracownikotej Tady i członkiem Ple- wi jednego bezpłatnego
num Rady Zakładowej.
biletu
kolejowego
na
Tow. Kazimierz Gra- powrót z urlopu raz do
bowski
jest
członkiem
roku bez względu na
PZPR,
Przodownikiem czas trwania urlopu.
Pracy
Socjalistyczn.e j
i
Życzymy naszemu deleposiada Brązowy Krzyż
gatowi, aby jego postulaty
Zasługi.
spotkały się na KongreNa VI Kongresie Zw. sie z należytym zrozumieZaw . nasz delegat pragnie niem i, aby zostały zrealizowane z pożytkiem dla
poruszyć trzy istotne dla
wszystkich metalowców.
pracownikÓW
przemysłu
(nor)
metalowego sprawy.

Mistrzowie
a kierownicy
Zgodnie z Zarządzeniem
dyrektora zakładu nr 1/67
dotyczącym
realizacji
uchwał XIV
Konferencji
Samorządu
Robotniczego
oraz zaleceń zakładowej
komisji usprawnienia organizacji
produkcji w
m-cu kwietniu br. przeprowadzona została weryfikac ja mistrzó
naszego
zakładu . Weryfikacją objęto 157 osób .
W w yniku weryfikacji
stwierd zono, że 7% miStrzów nie posiada śred
niego
wy kształcenia,
a
około 9% n ie podnosi systematy cznie swoich k w alifikacji zaWOdowych . Wia
domo przecież, że świat
idzie wciąż n aprzód, że
k walifikacje, które zdobyli ś m y dawniej już dzisiaj
nie w y starczą, aby sprostać wymogom nowoczesnej techniki.

http://sbc.wbp.kielce.pl

NASZE WYWIADY

W szkołacb
przyzakładowych
gorączka przedmaturalna
Pod koniec maja br.
w szkołach przyzakłado
wych odędą się egzaminy
maturalne. Odwiedziliśmy
naszą
szkołę
przy
ul.
22 Lipca.
Rozmawiamy z dyrektorem Szkoły inż. Edwardem
Rybakiem.
_ Jak pan ocenia wyniki nauczania w br. szkol~
nym?
_ Dotychczasowe wyniki są raczej dobre. Wpły
nęła na nie przede wszystkim dobra frekwencja
uczmow,
która
wynosi
około 94 % .
- Uruchomiliśmy
t. zw.
pogotowie lekcyjne. ~li
przez dwie kolejne lekcje
stwierdzamy
nieobecność
jakiegoś
ucznia, natychmiast udaje się do jego
domu "trójka klasowa",
aby dowiedzieć się o przyczynę absencji. To bardzo
pomaga
w
utrzymaniu
frekwencji.
- Jakie stosujecie me~
łody nauczania?
Lekcje prowadzone
są metodami dyskusyjnymi. Korzystamy z bogatego arsenału pomocy naukowych, wykorzystujemy
filmy oraz współpracuje
my z Uniwers~tetem Robotniczym ZMS. Poza tym
trzy dni w tygodniu przeznaczamy na zajęcia warsztatowe.
To
połączenie
teorii z zajęciami praktycznymi daje duże rezultaty.
Warto dodać, że już oC;
września br. poprawią si}:
warunki lokalowe przez
dobudowanie jednego pię
tra w budynku szkolnym .
Od 29 maja rozpoczynają
się
egzaminy maturalne,
do których przystąpi 39
abiturientów. Jak dotychczas wszystko na to wskazuje, że specjalnych "odsiewów" nie będzie.
- Ile
jest
wolnych
mIeJsc do szkół i jak
przedstawia
się
nabór'
kandydatów?
- Do Z.S.Z. dla młodo
cianych zostanie przyję
tych 120 uczniów.
W tej chwili mamy
około
120
kandydatów.
Podania przyjmujemy do
połowy czerwca. Do technikum jest również 120
miejsc, a podania przyjmowane będą do połOWY
sierpnia.
Natomiast
do
Z.S.Z. dla dorosłych jest
40 miejsc. Podania przyjmujemy do połowy sierpnia.
(Dokończenie na str. 3-cj)

bimbają

z kursu
przymykają oczy ...

W związku z tym, Dz.
Szkolenia Zaw. i Kadr
zorganizował dla mistrzów
kurs w zakresie organizacji i ekonomiki produkcji.
Niestety, nie wszyscy
mistrzowie doceniają wagę
takiego kursu i korzyś ci, jakie im może on
przynie . Ć . Dowodem tego
jest fakt, że mimo pisemnych upomnień 18 mistrzów w ogólc nie uczęsz
cza na kurs. Tak na przykład z wydziału P-9 aż
ośmiu mistrzów wymiguje
si ę od obowiązków uczęsz
czani a na kurs, z wydziału
P-6 czterech, z wydziału
P-5 - trzy osoby i z P-1dw ie.
Dla przy kładu
można
w y mienić tu choćby Lecha
KOlasi ń Ski ego, Jana Stajniaka,
Henryka Kasze,
Jerzego Traczyka, Edmunda
Kowalczyka i wielu

innych.

Inni mistrzowie
niesystematycz
nie od przypadku do przypadku. Wydaje nam się,
że czas wreszcie skończić
z pobłażaniem tym W!izystkim ludziom, którzy nie
chc~ _ docenić tak poważ
nego i odpowiedzialnego
stanowiska,
jakim
jest
funkcja mistrza w zakła
dzie. Uczęszczanie na kurs
jest obowiązkiem mistrzów
i winno być przez kierow. ników wydziałów w pełni
egzekwowane. Czyżby kierownikom nie zależało na
usprawnieniu
organizaCji
produkcji w swoich wydziałach, a tym samym na
podniesieniu wydajności i
j akości
produkowanych
towarów?
Oczekujemy od zainteresowan ych kierowników
w /w wydziałów odpowiedniego w y jaśnienia.
(BETA)
uczęszczają

ZYC'IE

ze str. l-ej)
godz. 11.20 ob.
Kotlińska, marka
wydz. P-5 wraz z
o nieustalonym
, na pytanie osób
ujących co robi na
zakładu, odpoże obecnie spa-

Dni

lDok,oń,cz~:n ic

I ~ 1; i 6d ;:ieln
Il. Sobo ~o.
\

ze str. 2-ej)
Warunkiem przyjęcia do
szkoły
wieczorowej jest
ukończenie 8 klas szkoły
podstawowej, dobre warunki
zdrowotne
oraz
skierowanie z zakładu pracy branży metalowej.
Jakie zainteresowania poza sz kołą przejawia
(Dokończenie

i Prasy

2 .VIII.lg42. Sc10 ta.otru
6.VIII.1912. St.ol.0!S XI.!>.

gOOż .l ~

"".

~ WI[CZÓR
POLSKlfJ fvlUZYKI- 'PI[~ NI- TANCÓW

o samego dnia o
11.05 leżał na schroprzed stołówką ob.
Gogacz nr marki
wy12.V. godz. 12 .00
,koł lodpoczy·wa " przed stoNARODOWYC+-ł
Andrzej Porzożyń
nr m~rki 617 z wydz.
Słeno I I ' tąpno: J .fła~ht.el
Edwrad Stępień nr
6137 z wydz. P-4.
l.I" .. Chopin: Po lo:l~ Z · A-dur - I::r kona orkie8tra . P<
To naprawdę zakrawa
botut~ J.LovisolQ.
farsę, aby z terenu zadu robić miejsce spa- 8_Pol~ez ~ i-VIlI łI .• - lI]kono zespó l taneczny .chł
.11. __ .<._. i wylegiwań .
1 orkiestro pod dyr.J.Lovisolo .
sytuacja nie może
tolerowana, ~.i~udr$ ckl:Pnnt ~zj~ kurp1o~sko . - odogro orkl~
. J .Lov18Ql,
bowiem do
rozprężenia
dypracy i robi złe ł.S.~nluszko: 3 ple~nl 80100 0:
Tem no górzo ••• - odśpiega %.Bo!edoj.
na kontrolują
b Znasz-li to~ kroj ••• "
A.Plotrot1skl
nasz zakład komiQ
,"osół 1 szozllśl1yY •••n
A.Plotro'1sk3
z zewnąt r z.
Z t~.~1ntetu r.Jobłońsklego,przy rortepianl(
Za obecność pracownika
p.Ang6j1ł
swoim stanowisku praodpowiada jego bezpo- łS.XUJ.llii1ok - V ~ykonnnlu zespołu t.ono cznego li.1Ir
zwierzchnik. I do
~:'o"l11cZQ 1 ·kopol1 ludorr e j .F .Jnbłoń skl~g ~
właśnie w razie
i zbliżającego
W
"Dniach
Oświat y, Oświat y"
uchybień
w Książki i Prasy" nasz Za- się VI Kongresu Związ
pracy na da- kładowy
Dom
Kultury ków Zawodowych.
stanowisku - stoso- rozwinął ożywioną działal
Odbyło się również wiebędą sankcje. Nieność. Odbyło
się
wiele le atrakcyjnych imprez z
nastawiacze zostali ciekawych imprez, wy- okazji
"Dni
Radomia".
. i. W przyszłości
staw, koncertów i konkur- uczestniczyliśmy w konukaranych bę
kursach, wystę2ach estrasów.
publikować zarówsię
spotkania dowych i koncercie zakła
Odbyły
gazecie, j ak i przez autorskie z Alicją Snop- dowego zespołu akordeonił-adiowP'7pł
kiewicz i Marianem Bie- stów.
najwyższy bowiem
w zakładzie
ład i porządek.
(JJeta)
lrzez

al

pię-

roku bieżącym Zakłady " Waltera" zamierzają udostępnić około 2.200
dzieciom naszych pracowników możność skorzystania z wczasów letnich.
Z ilości tej do Bielska pojed:tie 400 dzieci, a do
Kozienic 570. Z półkolonii
w
Rajcu skorzysta 680
młodzież?
Otóż bardzo prężną
dzieci a z obozu wędrow
jest tu organizacja ZMS . nego 60.
Młodzież
udziela się w
Poza . tym, istnieje zapracach społeczno -u żytecz miar zorganizowania pół
nych dla miasta. Otn..ykolonii
w
mieście dla
mała ona
podziękowanie
z Dzielnicowego
Frontu około 530 dzieci.
Jedności Narodu na GliTa ostatnia forma jest
nicach za udział w pra- nowością i liczyć się nacach przy urządzaniu par- leży, że załoga będzie podku oraz podziękowanie od chodziła do niej z pewną
przewodniczącego
Prezy- rezerwą.
Jednak
moim
dium MRN Wacława Te- zdaniem rezerwa ta będzie
lusa za wkład pracy przy niepotrzebna, bo przecież
Zalewie. W tym roku na i tu dzieci znajdą trosklipracę

W

społeczno-użyteczne

wą

~bór

)doyję-

amy
Łów.

do
~ch-

120
zyjlWy
do
jest
z-yj~rp-

ze str. 2-ej)
cały szlak
walczyłem w jedprzeciwpancernej
funkcję
ZaDowódcy Baterii.
idzie o odznaczenia lickim. Spotkanie z aktywem kulturalno-oświato 
wyróżnienie się w
wym w "Dniu Działacza
otrzymałem
Medal za Lenino, Kultury", oraz odczyty na
ych i Krzyż następujące tematy: ,,Lujak również dowi twórcy regionu kieleckie~",
"Rozwój hiodznaczeń pastoryczny miasta Radomia"
... ,,,tlrnn .. ,n1.
za- i "Działalność i twórczość
oso- Marii Konopnickiej". Pootwarto wystawę
z te- nadto
książki współczesnej i fotografii amatorskiej.

Należy

lIowe

osiągnięcia

Klubu
Honorowych
Dawców krwi
WALTERA"

wręczeniem

L"'~"'JU'.i:I C

Skoro mówimy lUZ o
sprawach kulturalno -oświa
towych, chcielibyśmy przekazać naszym czytelnikom
ciekawostkę
historyczną.
którą na prośbę redakcji
udostępnił nam dyr. ad ministracyjny
Zakładów

Seweryn Banasik. Widzimy tu reprodukcje oryginalnych
programów
i
zdjęć z impre:t kulturalnych jakie miały miejsce
Młodzież
uczestniczyła
w obozie jenieckim Stalag
w konkursie czytelniczym. XI B. w Fallingbostel koło
a 15 uczestników
tego Hanoweru i są dowodem,

i-cj)
~

/'

,w ie
Łycz

:zysię,

lZYĆ
5'5&-

nie
lazlego
jest
Ida-

;urs
zów
owełni
~ie-

na
acji
wy-

konkursu z Zakładów Metalowych zakwalifikowało
się do finałów, które odbędą się we wrześniu.
Zespół

Nowak

Pieśni

i

Tańca

naszego Domu Kultury dał
koncert w Dniu Święta
Ludowego w Ulowie w
pow. białobrzeskim, a zespół estradowy
wystąpił
ze swym
urozmaiconym
programem z okazji "Dni

że bez względu na warunki zawsze rOzwijaliśmy
swoje życie kulturalne i
poczucie narodowe.
Także w obozach hitlerowskich, szukano ukojenia w polskiej książce,
pieśni polskiej i muzyce
które 'podtrzymywały du~
cha narodowego i pozwalały na przetrwanie.
(nor)

wychowawczą,

odznaczeń

że

blisko ...
O ile ta forma wczasów
przyjmie się, będzie ona
w następnych latach rozwijana, tak abr żad.ne
dziecko w okresle letmm
nie pozostawało w mieś
cie bez opieki.
Stawki
wyżywieniowe
będą kształtowały się. następująco:
na kolom ach
22.- zł, na półkol0!1i~~h
w
Rajcu i w
mleSCle
15.- zł, a na obozie wę
drownym 34. - zł. Sądzi
my więc, że dzieci bę?ą
syte i wrócą z w~~asow
w świetnej kondycJl.
Jeszcze kilka słów na
temat perspektyw.
. .
Zakład jest w chwlll
obecnej w trakcie przejmowania obiektów w Czernej
kJKrzeszowic
oraz
Trzebini k/Kozienic. Po
dokonaniu
niezbędnych
formalności
istnieje zamiar przeprowadzenia kapitalnych remontów tych
obiektów z przeznaczeniem
w okresie łetnim na kolonie dziecięce, a w pozostałym okresie na pracownicze domy wczasowe.
Będzie to kosztowało wiele milionów złotych, ale
pozwoli nam na un~eza
łeżnienie się od szkoł, z
którymi współpraca jest
bardzo ciężka oraz wpły
nie na stworzenie lepszych
warunków wczasowych dla
załogi, uzupełniając niedostateczną
ilość miejsc
w naszych ośrodkach campingowych w Sielpi i w
Solcu nad Wisłą·
. Banasik

W '.,gob,.;.. Ochro,.., pr:.cec:iwpo%tJrowe;

zmocnijmy czujność
"czerwooy kur" nie śpi

i

upominkÓW.
Obecni byli przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowego Zarządu PCK,
Miejskiej Stacji Krwiodawstwa, Dyrekcji i Rady
Zakładowej "Waltera", zaproszeni goście i licznie
zebrani członkowie Klubu.
Za wybitne osiągnięcia
w akcji honorowego dawstwa krwi w Kielecczyź
nie
przyznano Odznak ę
Tysiąclecia Państwa POI-I
s~iego dyrekto:ow~ sta.C]l dr KonradOWI VltOWl.
Zakładom Metalowym przy
znano Srebrną Odznakę
i dyplom honorowy PCK,
trzech
członków
Klubu
HDK otrzymało złote odznaki.
Po odczytaniu sprawozdania z - d6tychczasowej
działalności
przez pr.zew.
Klubu t. Zawiszę, udzieleniu absolutorium ustępu
jącemu zarządowi i oży
wionej dyskusji. wybrano
nowy zarzad Klubu Honorowych
Dawców
Krwi
przy Zakładach "Waltera"
w składzie: przew. tanisław
Zawi za, v-przew.
Janusz Łypaczewski , sekr.
Zygmunt
tępniewski
i
członkowie: Elżbieta Bauta.
Zofia Podsiedlak, Stanisław Ka ztelaniec, Stanisław Łachmaniuk, Henryk
Burek i Tadeusz Czarnecki.
Trzeba
zaznaczyć,
że
akcja
honorowego dawstwa krwi przy Zakładach
Metałowych
rozwija się

I

wyjątkowo

podkreślić,

dla spopularyzowania tej
formy wczasów odpłatność
rodzicielska będzie pobierana w
dotyChczasowej
wysokOści,
a ograniczeń
w naborze dzieci z jednej
rodziny nie będzie.

"

lych
ja"k

opiekę

dla miasta i zakładu pla- wiele atrakcji w postaci
nuje się 3 tys iące godzin.
autobusowych
Nasza młodzież posiada wycieczek
za
miasto,
możliwość wyteż inne zainteresowania.
życia się w zajęciach sporWspomnę tu choćby o jej
udziale w pracach zakła towych oraz kąpieli w rzekach, lub na naszym badowego Domu Kultury.
_ Wypada wobec tego senie. Trzykrotne posiłki
życzyć
panu, dyrektorze w ciągu dnia zapewnią
coraz lepszych
uczniów, racjonalne
wyżywienie.
aby w przyszłości zasilili Rodzice natomiast
będą
kadry t echniczne naszego mogli spokojnie pracować
zak ładu . Dziękujemy.
bez troski o bezpieczeń
(rozmawiał: Ryb.)
stwo swych dzieci.

W dniu 17 bm. w Domu
Kultury Zakładów Metalowych, odbyło się zebranie
spraw'ozdawczo - wyborcze
Klubu Honorowych Dawców Krwi połączone z

"od-

już

Kolonie

szkołach
przyzakładowych

•

Oświaty,

I\siążki

str. 3

ZAŁOGI

W dniach od 21-28 maja trwać będzie w całym
kraju Tydzień Ochrony Przeciwpożarowej. Dorocznym zwyczajem w dniach tych odbędzie się wiele
pokazów gaszenia pożarów, odczytów na temat zabezpieczenia przeciwpożarowego i wiele innych tego
rodzaju akcji. Wiemy, że główna uwaga naszych
pracowników skupiona jest na wykonywaniu zadań
produkcyjnych, pOdnoszeniu wydajności produkcji,
rytmiki i lepszej organizacji produkcji. Osiągnięcia
te będą możliwe, jeśli unikać się będzie przy tym
strat materialnych.
Nasuwa się z tego wniosek, że produkcja musi
być
Odpowiednio zabezpieczona pod względem
ochrony p, pożarowej.
Ustawa z 13 kwietnia
1960 r~ o ochronie p/pożarowej nakłada na kierownictwo zakładów pracy
obowiązek należytego zabezpieczenia p/pożarowego
wszystkich
podległych
obiektów. Natomiast art. 1
cytowanej ustawy wymienia i :zobowiązuje również
wszystkie osoby fizyczne.
a więc i pracowników zakładów do brania czynnego udziału w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu. Z przykrością należy

stwierdzić,

że

załoga

nasza nie docenia je zcze
w pełni tego zagadnienia.
Zamiast pomagać straży
pożarnej w propagowaniu
zasad bezpieczeństwa pożarowego, wielu pracowników postępuje wręcz przeciwnie, ni zczy sprzęt pożarniczy i urządzenia gaś
nicze, tarasuje dostęp do
przętu różnymi przedmiotami produkcyjnymi, a c,!
gor za, cza em nawet uzywa niepotrzebnie tego sprzę
tu rozkręcając i rozładowu
jąc ga' nice
bez żadnej
i totnej potrzeby.
Tego rodzaju wypadki
jakkolwiek
zdarzają
się
rzadko, świadczą o braku
dycypliny i zrozumienia
wagi tego zagadnienia.

pomyślnie .

Klub

zrzesza już .162
członków z czego 10 posiada złote, 35 srebrne
a
43
brązowe odznaki
HDK.

http://sbc.wbp.kielce.pl

(nor)

Mając

takich

strażaków możemy spać
(Dokończenie

spokQjnie.
na str. f-ej)

ZYCIE

str. 4

Wzmocn;j,""

ZAŁOGI

Opracowuje się projekt
planu TPF na 19 8 r.

czujność

~.cze,.",on~ " " ,.'. n;e śpi
(Dokończenie

na str. 3-ej)
Pracownicy zapominają
o tym, że zarówno sprzęt
pożarniczy, jak i
środki
gaśnicze, mogą im być w
każdej
chw.ili potrzebne
do ugaszenia powstałego
gdzieś ognia.
Innym przejawem nienależytego traktowania zagadnień
bezpieczeństwa
p/pożarowego
jest fakt

nieprzestrzegania podstawowych przepisów przez
pewną
część
załogi, A
więc, palenie papierosów
w miejscach niedozwolonych - w pobliżu magazynów, w garażach, szatniach, magazynkach z pły
nami łatwopalnymi itp.
Z kolei przypatrzmy się,
jaki jest stosunek pracow
nika zakładu do funkcjonariusza straży pożarnej.
Spotkać go można chodzą
cego po wydziałach krokiem wolnym, rozgląda się
dookoła, zajrzy tu i ówdzie, zwróci komuś uwagę,
aby nie palił papierosów
i znów odejdzie dalej.
Przyglądają mu się pracownicy i -niejeden mruknie: ~ "Ten to dopiero
ma życie, próżniak, darmozjad itp. uwagi
pod
adresem strażaków. Przecież tu się nie pali, budynki murowane. Zresztą,
kto tu się bawi ogniem".

Takie powiedzenie jest
z gruntu błędne. Właśnie
fakt, że nie ma u nas
pozarów wystawia straża
kom jak najlepsze świa
dectwo.
Piłka ręczna
To, że czujemy się bezPiłkarze
ręczni
Broni
piecznie, to nie przypadek,
lub "murowane. ściany", gromią rywali w mistrzosale skutek środków zapo- twach klasy A.
Pierwsze spotkanie o mi
biegawczych, stosowanych
przez naszych strażaków. strzostwo klasy A w pił
ce ręcznej pomiędzy BroDuże słowa uznania nanią, a Skórzanymi Skarleżą się Komisji Pożarowo
Technicznej, która przez żysko potwierdziło opinie,
stałe
kontrole p/poż. w że posiad3my najlepszy zes
dużym stopniu przyczynia pół w województwie. Wynik 32:15 do przerwy 16:5.
się do gwarancji naszego
Strzelcy bramek: Sobień
bezpieczeństwa.
11, Ziemiński St. 9, Walko_
Duże zasługi w zabez- wski 6, Majkowski i Pietpieczeniu zakładu należy ruszka po 2 oraz Czerwiń
przypisać
prącownikom ski 1. Dla pOkonanych Ło
t. zw. "Pogotowiom hal", pecki 7, Jagodziński, Boktórzy jako pierwsi przy- rowski, Adoch, Slotwiński
stępują
do
likwidacji po 2.
żródła ognia.
Spotkanie to zostało roze
Z okazji Tygodnia Och- grane na boisku Szkoły
rony
Przeciwpożarowej Podstawowej Nr 7 w Rado
wszystkim naszym dziel- miu, a oglądało je około
nym strażakom Komenda 800 osób.
Straży
Pożarnej
życzy
Drugie spotkanie wy jazdaiszych
sukcesów oraz dowe w Kielcach z Iskrą
pomyślnej
pracy
nad potwierdziło prymat ~ro~i,
k" z trudnym ł przeClwm.
oc h roną ml'enl'a pan' stwo- -bo
wegp przed klęską pożaru.
lem przymos o ZwyClęS• two w stosunku 23:13, do
Komenda Straży Pożarnej przerwy 11 :5. Zdobywcy
bramek: Walkowskf 6, Zie
Zakladów Metalowych
miński St. 5. Sobień i Lud
im. gen . "Waltera"
wiński po 2, oraz Ziemiń
w Radomiu
ski Andrzej, Kułakowski i
Majkowski po 1.
Dla pokonanych bramki
zdobyli: Żyła , Micbałkie
·wicz, JopJdewicz po 3 oraz
Krajewski, Zielonko, Bosz
Obecnie skład Prezydium czyk, Wyrzycki po 1.
przedstawia się następują
Najtrudniejszym przeciw
co: tow. tow. Ernest Olsze nikiem był AKS Busko wski
przewodniczący, zdobywca 3-go miejsca w
Jan Teleszewski v-ce roku ubiegłym, który zoprzewodniczący, Janusz Ja stał pOkonany w Radomiu
nowicz - v-ce przewodni~ tylko 16:12, do przerwy 6:7.
czący, Adam Miś skar- Strzelcami bramek zostali:
bnik i przew. komisji d/s Szymak 6, Sobień 5, Czersporotu i turystyki, Kazi- wiński 4, Ziemióski S L 1.
mierz Pietrasik - przew.
Dla pokonanych: Szymaó
komisji d/s propagandy i ski 5, Stefko 3, Kwolik po
szkolenia oraz członkowie 2, Gałązka oraz Śledź po 1.
Prezydium inż. Irena PoNajlepsi strzelcy
spieszyńska, Jan Dziekańpo 3 spotkaniach
ki, Władysław Czubak, 1. Sobień Jan
18
Waldemar Tomicki, Walde 2. Ziemiński St.
15
mar Kosno i Zdzisław Gro 3. Walkowski
1
chala.
4. Szymak
11
5. Czerwiński
5
6. Majkowski
3
7. Ludwiński
2
8. Ziemiński A.
2
9. Kulakowski
1
Nie możemy podać oficjalnej t<1.beli po trzech ko
lejkach bo brak nam wvników spotkań Kieleckich,
ale Broń jest bez straty
pkt. i tylko Budowlani
Kielce nie straclly pkt.. ale
mają gorszy stosunek bra
mek.

Zmiany organizacyjne ZZ ZMS
Na statnim posiedzeniu
Prezydium ZZ ZMS zostały
zatwierdzone niektóre zmia
ny w składzie osobowym
Prezydium i Plenum ZZ
ZMS.
Na miejsce dotychczasowego v-ce przewodniczące
go Zarządu Zakładowego
ZMS tow. Andrzeja Makar
skiego, którf odszedł do
pracy w Zarządzie Miejskim wybrany został tow .
Janusz Janowicz.
Porodto do Prezydium
i Plenum \\ ybrany został
tow. Waldemar Kosno.

Lekka atletyka
(

.,
Obia du nie m:l.

Dziś

strawa duchowa.

dalI. Sokołowska
507' 3. S zllli t Marta
Broń 472'
200 pł. 4. Rosiński Broń
27,7;5. Gajek Walter 28,0
100 m 1. Szmit Broń 13,5
200 m 3. Kwiatkowska
Walter 29,7
6 i 7 maja to Mistrzostwa Wojewódzkiej Rady
Związków
Zawodowych,
które odbyły się w Pionkach przynosząc dalsze suk
cesy.
100 m. Zwyciężył Rosióski Broń 11,5 zdobywając
tytuł mistrza W.K.Z.Z.
200 m. Rosiński był 2- gi
23,7 a Świątkowski 4-ty
23,9
kula k. Sokołowska 2- ga
10,7; Bieniewska 9,59
400 m . Sokołowski 5-ty
55,8; Rębiś 6- ty 58,2
w dal k. Sokołowska
3- cia·.4,93; Blachińska Wal
ter 9-ta 16,6
3000 m. Rębiś 7-my 9.53,0
80 m pl. Blachióska Wal
ter 9 16,6
200 m k. Sokołowska 3
28,5
3-skok Sokołowski 3-ci
13.34
sztafety 4X100 m . kobiet
7. Walter w czasie 57,4
4XlOO m mężczyzn 2
Broń w czasie 45,5
Ogólna punktacja klubów
1. Budowlani Kielce
2. Granat Skarżysko
3. Kszo Ostrowiec
4. Pronit Pionki
5. Broń Radom
6. Radomiak Radom
7. Star Starachowice
8. Walter Radom (Szkoła
w

Spartakiada szkolna
W

ramach Spartakiady
Zakładowej jako pierwsza
startuje szkoła w piłce
nożnej, siatkówce, koszykówce.
pływaniu,
piłce
rqcznej i LA.
Piłka
noŻna.
terminarz
rozgrywek
18 maja 2. Sa - 2. T.
godz. 18-ta 2X30 minut
19 maja 3. S. - 3. F.
godz. 18-ta 2X30 minut
22 maja 2. F. - 3. T.
godz. 17- ta 2X30 minut
22 maja 1. S. - 1. T.
godz. 18:30 2X30 minut
23 maja 1. F. - 1. T.
godz. 17.00 2X-30 minut
23 maja 2. T. - 2. Sa ..
godz. 18.30 2X30 minut
24 maja 3. S. - 3. T.
godz. 17.00 2X30 minut
24 maja 3. F . - 2. F.
godz. 18.30 2X30 minut
KOMUNIKAT

Zawodnicy tak, Broni
Podaje się do wiadomojak i Waltera, mają praco ści, że termin zgłaszani~
wity początek sezonu 29 i zespołów klasowych ZSZ
30 kwietnia w Skarżysku Walter upływa z dniem
odbyły
się
indywidualne l-go czerwca w koszykówmistrzostwa Z.Z. Metalo- ce. siatkówce i piłce reczwców w Skarżysku .
nej. Do zawodów w pły
A oto ciekawsze wyniki. wllnil\ i LA 3 czerwca.
100 m. 1. Rosiński Broń
Zgłoszenia należv kiero11.1
wać do ob. Antoniaka kla
200 m. 1. Rosi ński Br06. sy l-szE' i do ob. Iwańskie
23,1
go klasy 2-gie i 3-cie.

:z
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Nasi "bohaterowie"
Z KM MO
wiadomość,

Sikawka świeżo malowana. Do pożaru się nie jedzie!

otrzymaliśmy
że nasz pra-

cownik Ryszard Schab z
wydz. P-5 w dniu 4 marca br. dopuścił się czynnej napaści na funkcjonar
iusza MO pełniącego służ
bę w Radomiu przy Placu Konstytucji. W/w dopuścił się przestępstwa w
stanie nietrzeźwym. Akta
sprawy
dochOdzeniowej
przesłano do Prokuratury
Powiatowej dla m. Radomia.

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady
i przewodniczącego CRZZ zachodzi potrzeba
spieszenia prac nad opracowaniem projektu
na rok 1968-69.
W ·związku z tym, kierownicy poszczególnych
mórek organizacyjnych w zakładzie otrzymali
nia opracowania poszczególnych części n rnj,'i<'tń'
planu TPF w terminie do 25 maj a br.
Tak więc do Dz. Postępu Technicznego będzie
leżało opracowanie projektu planu rozwoju
Dz. Ekonomiczy opracuje projekt p lanów
własnych i projekt planu finansowego, D z.
przygotuje projekt planu przewozu ładunk ów
wem każdy dział, czy wydział przygotuje proj
planu związany z jego specyfiką.
Na czoło tych zagadnień wysuwa się opraC'o'VITat1i.
projektu planu r ozwoju techniki i wynika j
oszczędności w rObocz-godzinę.ch, jak
pracochłonności jednostkowej, jako p dstawa
widłowego op racowania tych _planów
wydajności i f unduszu płac.
W projektach planów win no .się uwzg lę dn ić W 1 U U " _
Zakładowej Komisji Usprawnienia Organizacji Prnrl ,,\,I. ..
cji. Oczywiście, chodzi tu o wniski
dadzą się wprowadzić do produkcji w tym
Jednym z p odstawowych celów U chwały vrr
partii jest poprawa organizacji pracy.
Przez nią bowiem możemy osiągnąć lepszą
dąjność, obniżkę
kosztów wytwarzania , popr a
jakości wyrob ów itp.
Wydaje się, że do opracowania projektów
należy podejść z całą Odpowiedzialnością, z POICZUCleD.
wnikliwej i gospodarskiej troski o sprawy

Broń

przyzakładowa)

Natomiast
Poradnia
Przeciwalkoholowa w Radomiu zawi3damia, że w
dniu 27.IV br. skierowała
wniosek o ukaranie do Ko
legium Karno-Administracyjnego przeciwko naszej
pracownicy Barbarze Bork ws!iiej z wydz. P-lO,
która dopuściła się obrazy urzędnika państwowego
w czasie pelnienia obowiaz
ku służbowego oraz zniszczyla drąc w strzępy dokumentację Poradni Przeciwalkoholowej.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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PSYCHOLOG
Jestem czlowiekiem towa
rzyskim. Lubię po połud
niu wyjść na spacer, za czerpnąć
świeżego
powietrza, spotkać
się
ze
znajomymi, pogwarzy ć
poplotkować

na tym, to
bywcy.

już

sprawa

Takich
Wacusiów
jeszcze wielu w
przedsiębior stwie .

trochę .

W czasie jednego takiego spaceru z p. Wacusiem, - - - - - - - - - - -kiedy to już wyczerpaliśmy wszystkie
tematy,
kto z kim sypia i jak się
też ta wojna w Wietnamie
skończy,
przeszliśmy
na
temat
pracy,
zarobków
i braków.

Co ujrzymy

na ekranie
kina "Walter"

P. Wacuś
uchodzący

to
za

czlowiek
takiego,
który
sobie daje
radę
w każdej sytuacji, mówi,
że grunt to spryt i psychologia.
Bylem
zaskOCZOny
tą
dziwną
filozofią,
ale p.
Wacuś
ma na wszystko
odpowiedź.
Wiadomo
spryciarz i psychołog.

w czerwcu-

W kinach trwa już w
sadzie "sezon
Dlatego kierowniCY
aby utrzymać jaką
frekwencję,
zmuszeni
do sprowadzania
jak najbardziej a
nych. Tak będzie też w '....R_ ...n\,
nie "Walter".
6d 1-9.VI.
ciekawy film sZl:>ie!!'o·ws,khII~"h
p.t. "Tygrys

- Widzisz bracie - powiedzial - mnie na przyklad nie oplaci się produ- mięso".
10-12.VI wyświetlony
kować malo
braków, bo
za 20 sztuk narażam się stanie film prod.
na "obsuw" ze strony nad- wiańskiej "Zwali go
zoru i potrącenie zarobku, pone". Jest to dramat
to też jak pierwsze sztuki jenny.
z partii schodzą, to jadę
W dniach od 13.-1
dalej, bo
jak wyjdzie ujrzymy film pt. ,Dc)kt(mJDzi!
1000 szt. detali odchylko- Freud" prod.
wych
i
b~akowyc'h, to
19-23.VI wszysC'y chodzą za tvm, kim szlakiem" prod.
żeby je "opChnąć" do pro- słowiańskiej.
dukcji, gdyż inaczej nie
23-25.VI "Walizka z
będzi.e planu.
lionami" - komedia
No, i z reguły .udaje się. franc. od 14 lat.
A, że jakość wyrobu cierpi
26-28.VI -_ "W

film prod. ang.
29-30.VI - "W
waniu wczorajszej
ci" - film prod.
"Zycie Załogi"
Organ
Wszystkie filmy
Samorządu Robotniczego Zakł.
kiem "Walizki z
Metalowych im. gen. "Walte- mi" dozwolone są
ra" w Radomiu. R edaguje Ko- lat.
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legium w składzie: Ryszard
Nowak, (Sekr. Red.) Dariusz
Olszewski, Ireneusz Pietrzyń
ski,
Tadeusz Prygiel, Jan
Rybczyński (Kier . Red.), Aleksander S:lwaryn. Wydawca:
Samorząd
RObotniczy. Adres
Redakcji: Zakłady Metalówe
im. Gen. "Waltera" Radom,
Ciepła
1, tel. 11-41 w. 742.
Druk.
Radomskie
Zakłady
Graficzne, Radom, ul. Zeromskiego 49 Nakład 5.000+35
Zamówienie Nr 931 F-S
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Zobow iązania 1-majo
członków ZMS

e

Z okazji święta klasy
botniczej
1
Maja
I
wszystkich kołach wydzi
lowych ZMS odbyły się
brania poświęcone te
świętu. Na zebraniach
dzież
naszej organiza
podjęła szereg cennych
bowiązań.
Postanowia
przepracovvać 2000 robo
godzin na rzecz mias
i zakładu.

