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Proletari usze wszystkich krajów łączcie się!'
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Spotkanie

młodzieży

zakładu

aktywem partyjnym

ie ,produkujemy
wyrobów

Samorządu

Robotniczego

Z akładów

Metalowych im. Gen. Waltera w Radomiu

15-30 Czerwie c 1967

Utrzymać rytmiczność
etap prac Z akładowej Komisji Usprawnienia
P rod
był niezwykle owocny i przyn.u",,.o .... ,,.,,,,,,,-,i cały szereg wniosków, których
_ lu"'"' duzenie na pewno poprawi niełatwą sytuację
Dziś omówimy kilka zatwierdzonych i bę
uż w trakcje realizacji wniosków.
maja br. wprowadzono w życie wartościo
ę braków według przyczyn z dokładnym
wydział u , który spowodował powstałe braten sposób wyeliminuje się anonimowość przyich powstawania. i nareszczie będzie można obbrakami właściwy wydział. Produkowanie nadilości braków jest w naszym zakładzie zjaniepokojącym i przynoszącym wysokie straty.
acji strat na brakach za 4 miesiące br.
braki robocze stanowiły 4(},3%, braki ma 17,3%, inne braki 34,2% i naprawy
nym w walce z brakami,
jakim jest fundusz premiowy za jakość produkcji. Wiele w-łów jak: P-4,
P-5, P -lO oraz P-3 nie
przejawiają żadnego zainteresowania premią za jakość. Dla przykładu: wydz.
P-3 tylko w 7,3% wykorzystał przyznany m u limit.
Dobra produkcja to rów
nież świadoma i posiadająca odpowiednie kwalifikacje załoga. W tym wzglę
dzie Komisja doprowadziła
do realizacji dwa wnioski
dotyczące
zorganizowania
kursów dla mistrzów i kur
su w zakresie szkoły podstawowej dla robotników
nie posiadających podstajest zain - wowego wykształcenia. Zakierowników gadnieniem
zajmującym
b odźcem ekonomicz wiele miejsca Komisji jest

przew.
ZMS
zakładów
tow. E . Olszewskiegolicznie zebrana młodzież
zakładów po wysłuchaniu
krótkiego referatu
dyr.
zakładów na temat poprawy jakOŚCi produkowanych wyrobów i samokontroli
oraz oświadczeniu
II-go
sekretarza
partii
o pełnym poparciu organizacji dla wszelkich zdrowych inicjatyw młOdzieży,

otępiamy

agresję

braki
produkcji

złej jakości!

W dniu 16 czerwca br.
w sali teatralnej Zakła
dowego
Domu Kultury
"Waltera" odbyła się masówka młodzieży zatrudnionej w naszych zakła
dach.
W obecności II-go sekretarza KZ PZPR tow.
lt. Jączyńskiego, dyr. zakładów mgr inż. K . Sopy,
przew. Rady Zakładowej
tow. F. Skonecznego, i
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yeliminować

ZMS z kierownictwem

Izraela!

podniesienia
japrOdukcji, młodzież
ZMS-owska z Wydz. Pracy
SOCjalistycznej P-5 sk ierowała
następujące wezwanie:
"Doceniając wagę dwóch
bardzo istotnych zagadnień, jakimi są poprawa
jakOŚci prOdukcji i samokontrola,
włączamy
się
czynnie do realizacji zadań
związanych
z tymi
zagadnieniami i wzywamy
młodzież pozostałych wydziałów do podejmowania
kości

zadań
warunkujących
przystąpienie do samokon -

troli, a tym samym do
poprawy jakości. Niech
naszym naczelnym hasłem
będzie: "Nie wyprodukujemy wyrobów złej jakoś
ci, nie wypuścimy braków"!
liasło to zostało przyjęte
przez młdzież "Waltera"
długotrwałymi oklaskami.
Następnie
zebrani na
sali zaprotestowali gorąco
przeciwko agresji Izraela
na
państwa
arabskie,
uchwalając
jednogłośnie
rezolucję protestacyjną.

(nor)

Załoga Zakładów

rytmiczność
produkcji.
Wprawdzie poprawiła się
ona w porównaniu do roku
Ubiegłego, lecz w dalszym
ciągu powoduje szereg zakłóceń w produkcji. Co się
składa na brak rytmiczności?

- Brak terminowości do
staw materiałów i części z
kooperacji,
- Brak oprzyrządowa 
wania, a zwłaszcza dublerów,
- Przedłużanie się terminów remontów maszyn
i urządzeń z powodu inten
sywnej ich eksploatacji,
- Przekraczanie planowanego wskażnika braków,
- Brak objętych norma
tywem zapasu robót w toku na częściach najbardziej limitujących montaż
jak: 90.111,82.139,413.222 i
wiele innych.
W celu poprawienia rytmiczności Komisja opracowała szereg wniosków jak
np. zorganizowanie Wydzia
łu
Centralnej Rozdzielni
części maszyn do szycia z
odpowiednim stanem zapa
sów magazynowych części
zabezpieczającym rytmicz_
ną pracę montażu i spływ
gotowego
wyrobu
oraz
wniosek o zsynchronizowa
nie planu operatywnego
Dokończenie na str. 2

Metalowych im. Gen. "Waltera"
w Radomiu protestuje przeciwko brutalnej agresji
Izraela na państwa Zjednoczonej Republiki Arabskiej.
Siły lądowe i powietrzne Izraela bez wypowiedzenia
wojny zaatakowały państwa arabskie zrzucając bomby
na spokojne miasta i wsie Syrii, Egiptu i Jordanii.
Agresorzy izraelscy na zajęt ych terenach stosują
brutalny terror w odniesieniu do ludności cywilnej,
palą chaty, rabują dobytek wysiedlając bezbronną
ludność.

Wiadomo powszechnie, że za agresją izraelską kryinteresy międzynarodowego kapitalizmu, szczególnie St. Zjednoczonych. Wielkiej Brytanii i Niemieckiej Republiki Federalnej, którzy zaniepokojeni
o swoje naftowe interesy już w drugim punkcie na
kuli ziemskiej zapalają zarzewie wojny.
Rząd pOlski w
oficjalnych oświadczeniach zajął
stanowisko potępiają ce agresję Izraela przeciw Zjednoczonej Republice Arabskiej i innym krajom arabskim, domagając się natychmiastowego położenia jej
kresu i wycofania woj sk na pozycje z dnia 4 czerwca br.
Rząd Izraela nie tylko nie podjął tych kroków, ale
ignorując kilkakrotne uchwały Rady Bezpieczeństwa,
wzywające do zaprzestania działań wojennych, kontynuował uporczywie agresję, stawiając sobie za cel
obalenie postępowych rządów Zjednoczonej Republiki
Arabskiej oraz Syrii i podporządkowanie krajów
arabskicp. panowaniu neokolonializmu.
Załoga "Waltera" popiera stanowisko rządu polskie.go o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Izraelem,
którego rząd inspirowany przez imperializm amerykański i brytyjski prowadzi politYkę wymier zoną
przeciwko postępow ym siłom arabskim. Rozwój wydarzeń potwierdził, iż agresja Izraela było pieczoło
wicie i z góry przygotowana. Wyrażamy nasze zaniepokojenie z powodu nierespektowania przez Izrael
wezwań Rady Bezpieczeństwa i uniemożliwienia pracy przedstawicielom ONZ.
Jesteśmy oburzeni brutalnym traktowaniem polskich obywateli, przebywających w czasie walk na terenie Półwyspu Synajskiego.
Domagamy się natychmiastowego wycofania wojsk
izraelskich z zajętych siłą terytoriów państw arabskich .
Wierzymy, że zdecydowana postawa wszystkich miłująCYCh pokój narodów położy kres agresji izraelskiej i pozwoli spokojnie budować swą przyszłość
rozwijającym się krajom arabskim.
ją się

"WALTER" ORGANIZUJ E KURSY
DLl MECHl NIK ÓW ELDOMU
Jedną

z przyczyn psucia się naszych maszyn do
jest nieumiejętna obsługa ich przez użytko
. W takich wypadkach korzystamy najczęściej
mechaników Eldomu. Rzecz w tym, że z usłu
instytucji nie jest jeszcze za dobrze.
przecież z własnego doświa dczenia ile czasu
czekać na naprawę odkurzacza, pralki, czy
maszyny do szycia.
cała sprowadza się tu do niewystarczającej
ilości fachowców w tej dziedzinie.
~Q,,,,,U"'-" naszych corocznie organizuje się kursy
ików Eldomu w ramach gwarancji napraw
do szycia. Tegoroczny kurs obejmuje trzy
po trzy tyltodnie każdy.
czerwca zakończył się I turnus kursów, na któprzeszkolonych zostało 13-tu mechaników Eldomu
. katowickiego, warszawskiego, poznań
i łódzkiego.
Jak pan ocenia poziom kursu? - pytamy stak ursu p. Wałeriana Błaszczyka z Chorzowa.
Jesteśmy całkowicie przygotowani do świadcze 
w zakresie naprawy maszyn do szycia
typów. Jest to dużą zasługą naszego inTraczyka - mistrza z wydz. P-7 oraz
tych maszyn inżyniera Michalaka z· Dz.
emy kierownictwu zakładu za zorganizowakursu i za dobrą opiekę nad jego uczestniJ. Ryb.

dla

Pięknie

jest na jeziorach mazurskich.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wydział

na

ł-·ym

lIowe Brygady

P-3
miejscu
Tysiąclecia

Zakładowa
WspÓłzawodnictwa

Komisja
Pracy

dokonała
oceny współza 
wodnictwa wydziałów i
brygad za I kwartał br.
I-sze miejsce we współ
zawodnictwie
międzywy 
działowym uzyskał Wydz.
P-3, któremu przyznano:
proporzec przechodni i nagrodę w wysokOŚci 4.500.zł.

II-gie
miejSCe
zajął
Wydz.
P -G,
otrzymując
proporzec
przechodni i
4.000.- zł nagrody.
III-cie miejsce i nagrodę
w wysokości 3.000 .- zł
zdobył Wydz. P-2.
Wśród wydziałów pomocniczych
I
miejsce
zdobył Wydz. M-l. Przyznano mu nagrodę w wysokości 2.500.- zł.
Komisja dokonała także
oceny
wyników
pracy
Brygad Pracy Socjalistycznej.
-000-Tu na I miejscu uplasowała się BPS tow. St efana Pastu zki z Wydz.
P -2 i otrzymała proporzec
przechodni, tytuł Brygady
Tysiąclecia Państwa Polskiego i 11.200.- zł nagrody.
-<>00Drugie miejSCe zajęła
BPS tow. Jana Ogorzałka
z Wydz. P-l otrzymując
proporzec przechodni i -tytuł
Brygady Tysiąclecia
Państwa
Polskiego oraz
3.500 zł nagrody.
-<>00-Trzecie miejsce uzyskała
BPS tow. Józefa Maja
z Wydz. P-3 otrzymując
proporzec, tytuł Brygady
Tysiąclecia Państwa Polskiego i 3.900.zł nagrody.
Pryznano też nagrony
dla brygad z wydziałów
pomocniczych.
I miejsce zdobyła brygada tow. Leposiń kieco
z Wy dz. N-l 2.000.zł
nagrody.
II-gie brygada tow. Za,..
ka z Wydz. M -l. Na~roda
1.600.- zł.
Przyznano też nagrody
grody uznaniowe dla sześ
ciu
wyróżniających
się
brygad na poszczególnych
wydziałach i postanowiono przyznać nagrody pieniężne dla BPS, które w
I kwartale br. uzyskały
tytuł
Brygad Tysiąclecia
Państwa Polskiego.
(nor)
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ZYCIE

ZAŁOGI

Z plenum KZ PZPR

sprawę uruchomień. Nasza
narzędziownia jeszcze zbyt

fiak stwierdza, że zagadnienie to jest od dawna

* Musimy uporządkować wiele spraw

drogo produkuje. Porównu
jąc naszą narzędzi<lwnię z
innymi tego rodzaju wydziałami w przemyśle me-

"piętą

* Braki problemem Nr 1
* Narzędziownia za drogo produkuje
Na czerwcowym plenum KZ PZPR w atmosferze
rzeczowej dyskusji i ostrej niekiedy krytyki poruszono wiele palących zagadnień dotyczących porządko
wania gospodarki zakładu.
W dyskusji zabierało głos siedemnaście osób, a więc
dyrektorzy resortowi, kierownicy poszczególnych działów, mistrzowie, przedstawiciele: Zjednoczenia, miejskich i zakładowych władz partyjnych.
T.a bezpośrednia konfrontacja poglądów przedstawicieli wszystkich szczebli w zakładzie dała w efekcie
pełny obraz sytuacji w przedsiębiorstwie i przyczyniła się do wytyczenia da~zych kierunków działa
nia w porządkowaniu gospodarki w zakładzie.
Dziś omówimy wypowiedzi I S9kretarza J,(omitetu
Miejskiego
PZPR
tow.
Zdzisła.wa Kwiecińskiego i
dyrektora
technicznego
Zj ednoczenia
Przemy~łu
Precyzyjnego tow. Edmunda JÓzefiaka.
Tow. Z. Kwieciński wyraził swoje zaniepokojenie
permanentnym
wzrostem
braków, które z każdym
rokiem narastają. Jeżeli
przyjąć, ŻQ ilość braków,
która wystąpiła w I kwar
talii br. utrzyma się do
końca roku na tym samym
poziomie, to w 1967 r. bę
dzie ich więcej niż w roku
1~66.

Generalną

przyczyną

powstawania. braków jest
dyscypliny
technOlogicznej w zakla.dzie przez bezpośrednich
producentew i niedollta.tecz
ny nadzór ze strony brygadzi stew, majstrów, do
samej dyrekcji włącznie.
Uważa, że nie tylko nastawiacze są winni za pro
dukcję braków, alQ 1'6Wnież ci WiZySCy, którzy ma
łekceważenie

j~ obowiązek nadzorować
pracę nastawiaczy. Zaeho-

dzi tu potrzeba wspólnego
w.ysiłku i działania dozoru
wyższego, średniego i najniż/iZ_iO.
Jeżeli ustali się przy,"zynę powstania braków, należy z tym iść do producenta i powiedzieć mu, że

on w

tym wypadku zai wtedy zażądać od
dozoru niższego i średn1e
iO koncepcji jak robić, aby
w przyszłości braki nie powstawały. Tow. Kwieciń
ski daje tu za przykład
nadzór autorski w budownictwie, gdzie projekt ant
chodzi na budowę i spraw
dza zgodność wykonawstwa z projektem. A prze-

winił

cież konstruktorowi i tech
nologowi bliżej jest do wy
działu produkcyjnego w za
kładzie zamkniętym, aniżeli
proj ektantowi na budowę
odleli!łą niekiedy o kilka
kilometrów. Dziwne, że kon

struktorowi, czy technologowi tak trudno wejść w
bezpośredni kontakt z pro
ducentem - robotnikiem.
Nawiązując
do odpowiedzialności mówca stwierdza, że wszyscy przełoże:.
ni wiedzą o pracy swych
podwładnych;
ustawiacz
wie jak pracuje brygadzis
ta, mistrz wie jak pracuje
ustawiacz, a z kolei kierownik wie jak pracuje
mistrz. Tylko nie wyciąga
się odpowiednich konsekwencji. Robotnika za wykonane braki karze się potrąceniami zarobków, ale
jakie sankcje wyciąga się
do tych, którzy tę prace
robotnika nadzorują?
Dozór winien stawiać
sprawę pryncypialnie: bądź
my koleżeńscy, ale również \vymagający!

Przedstawiciel ZPP tow.
Edmund Józefiak skrytyko
wał brak szybkiej informa
cji techniczno - ekonomicz
nej w naszym zakładzie.
Informacja powinna być
podawana na bieżąco, celem zapoznania załogi z
poczynaniami . kierownic_
twa zakładu i organizacji
partyjnej . Stwarza to wtedy lepszą harmonię, współ
pracę i budzi większe zaufanie robotników do poczynań
kierownictwa zakładu.

Przedstawiciel ZPP zatrzymuje się na dwu zagad
nieniach, które jego zdaniem są jeszcze nieuporząd
kowane w zak ładzie. Chodzi tu o na rzędziow nię i

Po XX Zieździ~ SIMP

Ambitne zamierzenia
radomskiego Kola
stowarzyszenie Inżynierów. ~ Te~h.ników Mechaników Polskich (SIMP) jest naJllczmeJszym z 19 stow.arzyszeń branżowych wchodzących \ w skład ~a
czelnej Organizacji Technic~nej (NOT). SIMP ll~zy
30 tysięcy członków zorgamzowanych w 32 oddZIałach.

W maju br. w Rzeszowie
odbył się XXZjazd D elegatów z udziałem 250 osób.
Obecni byli również przed
stawiciele władz partyjnych i państwowych. Wła
dze centralne ' reprezentowa ł
wicepremier Eugeniusz Szyr, minister MPC
inż. Janusz Hrynkiewicz i
inni.
Z oddziału radomskiego
SIMP byłO pięciu delegatów, w tym: trzech z
"Waltera".
Organizacja SIMP skoncentruje główny wysiłek
na unowocześnienie i wyż
szą jakość produkcji oraz
realizację uchwały VII ple
num KC PZPR.
. Urzeczywistnieniu postawionych zadań sprzyjąć
będą nowe formy doskona
lenia kadr oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu technicznego.
Koła
zakładowe
SIMP oraz sekcje są podstawowymi
komórkami,
które powinny wyzwalać
twórczą inicjatywę swych
członków,
szczególnie
i techników.
Na zebraniu Zarządu Od
działu SIMP w Radomiu
w dniu 7.VI. jego przewod
niczący i jednocześnie delegat inż. Feliks Jastrzęb
ski złożył sprawozdanie z
przebiegu Krajowego Zjaz
du SIMP w Rzeszowie zapoznając zebranych z podjętymi uchwałami Zjazdu.
Uchwały te zmierzają w
kierunku koncentracji i
aktywizacji kół zakłado
wych SIMP wokół takich
problemów · jak: nowoczesność
i jakość produkcji,
normalizacja, koncentracja
i specjalizacja produkcji,
oiI'ganizacja produkcji i za
rzadzania,
rozszerzenia
współdziałania

kół

zakła

dowych z organami samorządu robotniczego i wiele
innych.
Poza tym, winno się roz
szerzyć działalność szkoleniowo - odczytową wśród
kadry inżynieryjno - technicznej, pełniej wykorzystać
jej kwalifikacje w
przemyśle poprzez odciąże

nie inżynierów i techników
od zbędnych prac administracyjnych.
Ważną rzeczą jest przyCiągnięcie do SIMP:u p~:
każnej rzeszy intellgencp
technicznej dotychczas me
zorganizowanej i tworzenie
nowych kół zakładowych,
lub środowiskowych.
Najliczniejszym
kołem
SIMP w Radomiu jest koło
przy Zakładach Metalowych skupiające 300 czło,:
ków. Zarząd koła zorgamzował w miesiącu kwietniu kurs dla techników i
mistrzów, który o~ejmował
250 godz. wykładow z z~
kresu ekonomiki i orgamzacji produkcji.
Ponadto dla członków
kół wydziałowych zorgani
zowano szereg odczytów m.
inn. "Rola mistrza i ustawiacza w procesie technologicznym", "Wpływ mistrza na wzrost wydajności,
jakości wykonywanej produkcji oraz zachowania
prawidłowej
rytmiki"
wiele innych.
Prelegentami byli wykła
dowcy wyższych szkół tech
nicznych i ekonomicznych
w kraju.
Za poważny wkład pra cy społecznej i zawodo'w ej
Zar ząd Główn y SIMP przy
znał członkom kola SIMP
kilka odznaczeń.
Złotą odznakę honorową
otrzymał inż. Feliks
Jastrzębski, złotą odznakę

NOT

honorową SIMP inż.
Emil Buzyk ("Gerlach" Drzewica i srebrną odznakę honorową N OT otrzymał Tadeusz Wojcieszek.
Ponadto wielu czł onków
otrzymało dyplomy uznania.
We wrześniu br. projektuje .się w Radomiu plenarne zebra ni.
Zarządu
Głównego SIMP m. inn.
celem wytworzenia sprzyjającej atmosfery dla rozpoczęcia
budowy Domu
Technika, którego Społecz
ny Komitet pracuje już od
półtora
roku i ma na
swym koncie około jeden
milion złotych.
inż.

http://sbc.wbp.kielce.pl

F.

Ogólnopolska narada w "Walterze"

zakła

du.
Nie może zrozumieć kierownictwa zakładu, które
ta~owym,
narzędziownia
stawia postulaty w stosun
"Waltera" w stosunku do ku do Z jednoczenia o ciąg
tamtych produkuje jak 1:2, łe przesuwanie termin?w
.
uruchomień. Z tego wmo1:3.
Na odcinku tym istnieją sek, że pion, który przypoważne rezerwy. Niedobgotowuje produkcję, albo
rym zjawiskiem w narzę nie ma rozeznania na tym
dziowni jest to, że komi- odcinku, albo też nie wysja wyliczyła tam w skali konuje wszystkich swoich
rocznej straty na ok. 150 prac w terminach nakr~ś:
tys. roboczo-godzin, z cze- lony ch harmonogra;nlł!m l
go 107 tys. roboczo-gQdzin w efekcie uruchom lema zo
to straty z przyczyn orga- stają przesuwane na dalsze
nizacyjno _ technicznych. terminy.
Uważa,
że przyczyny te
Zagadnienie to musi być
można zlikwidować w cią
w br. inaczej traktowane
gu kilku tygodni biorąc i w wypadkU opóżnień '!'
pod uwagę fakt, że narzę  uruchomieniach zakład me
dziownia posiada duże na znajdzie w Z jednoczeniu
wodnienie robót w toku, tyle zrozumienia, co w 1'0
które jest rękojmią prawid ku 1966 z tego względu, że
łowego ustawienia tego wy
na odcinku tym nie widać
żadnej poprawy. T olerowa
działu.
Zeby te straty ,załatać" nie zaś w dalszym ciągu
stosuje się godziny nadlicz tego stanu rzeczy może sy
bowe, które w narzę dzio tuację na tym odcinku tyl
wni za 4 miesiące wynios- ko pogłębić.
Jak widać z przedstawio
ły 30 t y sięcy . Jeśli taką po
nych wypowiedzi sytuacja
litykę prowadzić się bę
dzie do końca roku, to go w zakładzie nie jest zado-'dziny nadliczbowe wzros- walająca. I dlatego wszys
cy
powinniśmy
dołożyć
ną do 120 tys. A tego w
wiele starań, aby w jak
żadnym wypadku nie moż
na robić na dłu żs zą metę· naj szybszym czasie uległa
ona radykalnej poprawie.
Zatrzymując się nad spra
(ryb.)
wą uruchomie'ń tow. Józe-

wśród młodych inżynier ów

Przemawia przewodniczący Zakładowej Komisji
Usprawnienia Organizacji Produkcji mgr inż. Józef Deka.

achillesową"

Jastrzębski

Wykorzystanie maszyn licząc
w przedsiębiorstwie
W dniu 20 czerwca br.
w
Domu Kultury naszych Zakładów od b yła
się
ogólnopolska narada
poświęcona sprawie wyko rzystania
analitycznych
maszyn liczących dla potrzeb gospodarki materiałowej. Organizatorem harad y było
Ministerstwo
Przemysłu C iężkiego, Zarząd
Zaopatrzenia MPC,
Zjednoczenie
Przemysłu
Precyzyjnego i Zakłady
Metalowe im gen. Waltera .
Na naradę przybyli dyr.
Naczelnej Izby Kontroli
inż.
Demidowski,
dyr.
Zjednoczenia
Przemysłu
C iężkiego
inż.
Jaworski,
dyr. Zjednoczenia Przemysłu
Precyzyjnego st.
Kozłowski , główny

Księgo

wy Zjednoczenia Wa.licki, przedstawiciel KW
PZPR w Kielcach inż.
Brzeziński, sekretarz ekonomiczny KM PZPR w
Radomiu Józef Gutkowski,
przedstawiciele KZ partii,
Samorządu
Robotniczego
naszych
zakładów,
oraz
dyrektorzy
ekonomiczni
i kierownicy stacji maszyn analitycznych z 22
zakładów
przemysłu.

zjednoczeń

Zebranych przywitał dyr.
Zjednoczenia
MPC
inż.
Jaworski, następnie dyr.
Zakładów mgr inż. K. Sop a
przedstawił
krótki
rys
historyczny
zakładów
"Waltera" i jego profil
produkcyjny.

Dyr. do spraw
wych E. Nastula
pracę Stacji M
litycznych w
a szczegółowego
nia obiegu kart
nycznych
dokonał
Sekcji Planowania
spodarki Mat ałc~w lej .loń.czlor
Kucharczyk.
W ożywionej
przedstawiciele
całego kraju pad
swymi uwagami
świadczeniami

-Z..- d ol.:źo rlo

czasowej pracy stacj i
szyn analitycznych.
D yr. do spraw
micznych Z. Pi,erl~cll1 i1ta r
ekonomiści
i
Działu Zaopa
cji Maszyn A
naszych zakładów
lali szczegółowych
wiedzi na pytania,
padły ze strony dysk
tów.
U czestnicy narady
dzili również
talowe zap oznając
miejscu z pracą
Stacji Maszyn A
nych i zwiedzając
montażu maszyn do
cia.
Narada ta była
jednym wyrazem
do wprowadzenia w
uchwał VII plenum
zalecających

nymi
wadzania
środków

i

usprawniłyby 
cję

w

zakład ach

Co to za balon? - pytają przechodnie. Wyjaśniamy,
to magazyn z tworzywa sztucznego, VI'Ypełnionego splręż otł..~?::'.c
powietrzem.

Realizujemy

uchwały

VII Plenum K.C.

* Musimy wyeliminować braki

"*

Utrzymać rytmiczność

Dokończenie ze str. 1
produkcji z planem remon
tów bieżących , średnich i
kapitalnych m aszyn i
urządzeń.

. Realizacja tych wniosków na pewno przyczyni
się do poprawy rytmiczności
produkcji, zmniej szenia godzin nadliczbowych i przestoi w-łu Montażu, gdzie rejestruje się
ich najwięcej w skali za kładu.

Niekorzystnym
zjawiskiem jest stosowanie godzin nadliczbowych przy
jednoczesnym opłacaniem
przestoi na wydziałach pro
dukcyjnych.
Do wydziałów stosują 
cych największe ilości godzin należą: Narzędziow
nia, P-5, P-7 i Wydział
Transportu. Go dziny nadliczbowe wykorzystywane
są najczęściej w ostatnich
dniach miesiąca, a ich sto
sowa nie podyktowane jest
koniecznością
nadrobienia

produk

opozmonego i
planu produkcji.
Inną

przyczyną

nego stosowania
nadliczbowych jest
nywanie zadań
cych nowych uru
W tych p rzypadka
kład nie trzyma się
nów przewi
monogramami i
dziny
nadliczbowe
względu na skutki
sekwencje. Praca
wej Komisji
Organizacji Produk
na dobiega końca.
pamiętać,

że

uchwal VII plenum
obejmuje nie tylko
działania Komisji.
Zakład nasz posia
dzie szczegółowo
wany program
nia organizacji
który będzie reali
jako kontynuacja .. ",............
VII plenum KC.

A.

ZYCIE

•

•

JUZ

yj ch I

ne. Trzykrotny wysokokaloryczny
posiłek, wycieczki za miasto, ~ry
sportowe i impre~ artystyczne.
Życzymy
wszystkim
dzieciom zdrowego i przyjemnego wypoczynku.
ROdziców będziemy in-

olonie
całorocznych

trudach

Na koloniach w Bielw odnowionej
naszego zakładu wy- szkole przebywa 201 dziee na półkolonie i ko- ci, a opiekuje się nimi
po słońce i zdrowie. 14 osobowy personel.
nas poinformowała
W Kozienicach odpoczyakłaill>tl~p (:a kier. Działu Sowa 301 dzieci a fachowy
p. Irena Kozicka personel składa się z 19
alit.!~otrwałe
przygotowa- osób.
wypoczynZapewniono
dzieciom
pełne zaopatrzenie w żyw
zostały na czas
noś<l. W magazynach ko:owei .ońc:zone.
trudności
mieli lonijnych jest już zapas
za torzy półkolonii w ziemniaków na obydwa
zapewnieniem turnusy kolonijne.
z
wody pitnej, któDysponujemy
jeszcze
tach ubiegłych do- jedną ciekawą i atrakcyjdol. :iolllO beczkowozami. W ną formą wypoczynku na
roku wybudowano wczasach w mieście w
studnię, przebudoSzkole Nr 32. Można tam
także
urządzenia
pomieścić około 280 dzieci.
sporządzono noNiestety, rodzice nie dopodesty pod namioty ceniają widocznie tej nodoprowadzono energię wej, po raz pierwszy orv" ,"'ich·vczną·
ganizowanej
półkolonii,
Raj cu wypoczywać gdyż zgłosiło się na nią
325
dzieci pod tylko niewiele ponad 120
fachowego perso- dzieci, a szkoda.
agogicznego i adDzieci mają tam zapewnego składają- nione doskonałe warunki
wypoczynkowe i zdrowot20 osób.
. 950 dzieci pracowni-

są

Sezon turystyczny

n1"Oł.I"'Ulnillcń,,,,

zakładu,

przedsię

ewnila,
że
domki
w ilości 25
przygotowane na
wczasowiczów w
maju. TymczalUZ
koniec
a domki te znaj-

formować

na łamach naszej gazety o tym, jak ich
pociechy czują się na koloniach, ponieważ wybieramy się na rekonesans
po naszych zakładowych
obiektach kolonijnych.
(

R. Nowak

dują się

jeszcze w

Takich miejsc jest wiele w Zal<ład zie . I jak tu zdążyć
Organizowane są równa czas w wypadku pożaru.
nież wycieczki jednodniowe do
Sielpii ' i Solca
n/Wisłą w ramach wypoKOMUNIK1T
czynku świątecznego.
zakładu.
Wszyscy chętni spędze
Komendy M. O. iasła i Powiału w Rado iu
Wycieczki będą docie- nia dni świątecznych na
rać do wszystkich atrakKomenda MO Miasta siadanej dotychczas nieletak zwanym łonie natury
cyjnych zakątków kraju, mogą w tej sprawie in- i Pow. w Radomiu podaje galnie broni palnej typu
a m. innymi do : Biesz- formować się w Radzie do wiadomości obywateli, wojskowego i myśliwskiej
czad,
Ziemi Lubuskiej , Zakładowej u kol. Maria- że wzorem lat ubiegłych oraz wszelkiego rodzaju
prowadzona jest akcja do- amunicji i materiałów wySzczecina i Trójmiasta, na Warchoła.
Zakopanego
i
innych
(Jp.)
. browolnego zdawania po- buchowych .
Sezon turystyczny w całej pełni. Opracowano już
plan wycieczek dalekobieżnych
dla poszczególnych wydziałów naszego

miejscowości.

Planami wycieczek obsą również wszystkie
komisje
i
organizacje
działające w zakładzie, a
więc Komisja Młodzieżo 
wa przy Radzie Zakłado
wej,
Komisja Kobieca,
TKKF,
ZMS,
TPPR,
TOPL, BHP, ORMO, renciści itp.
Największe
nasilenie
wycieczek przewiduje się
w miesiącach lipcu, sierpniu i do połowy wr ześ 
nia.

jęte

zakła

dzie.
Sprawa

wygląda
ponieważ

niepoludzie
zaplanowali urlopy na maj
i czerwiec z myślą o wyjeździe do ośrodka wypoczynkowego w Siełpii i,
niestety - z braku miej c
zostali odprawieni z
"kwitkiem".
Uważamy, że domki te
winny
jak
najrychlej
znaleźć się w Sielpii.
ważnie,

w elni

Poznajmy ziemię ojczystą

dotrzymała słowa
domki campingowe?

posiedzeniu PrezyP..ady
Zakładowej
br. poświęconym
wypoczynku
wczasów

str. 3

sku-Białej

ministracja nie
Gdzie

ZAŁOGI

PODZIĘKOWANIE

dr

ANNY TARza pomoc lekarską i opiekę w czasie
mej choroby oraz dla kierowcy TADEU ZA KOWALSKIEGO - likladam
tą
drogą
serdeczne poDla

GOŃSKIEJ

dziękowanie.

JAN SZPAK
wydz. P-7

konsumentów?

ulecie Z kładu ym bez zmian
wielOkrotnych
interwencji w
zaopatrzenia kiozakladowego, sytuaw dalszym ciągu nie
zmianie.
się, że zapewPSS-u o poprawie

zaopatrzenia pozostają na- wimy się temu, ponreważ
dal na papierze, a w gło?ny
pracownik, nie
kiosku niezmiennie królu- ~aJący możliwości wyjś
je podgardlanka,
kiszka cia poza bramę, zmuszony
i pasztet, które to arty- jest ~eść to, co raczy podkuły
nawiasem mówiąc sunąc mu PSS podczas,
i tak są wykupione w gd.y
sklepach tej spół
krótkim czasie. I nie dzi- dZl~lnl moż?a zawsze spot~ac sze:o.kl wybór wędlin
I
wyrooow
garmażer yj 
nych.
Nie chcemy być złośli
~i, ale wydaje się nam,
ze PSS traktUje naszą zaZakładowa biblioteka, mieszcząca się w Domu Kulłogę nieco "po macoszezakupiła szereg nowości wydawniczych. z któmu", na co chyba nie zakilka polecamy miłośnikom literatury pięknej. służyła.
Przymski - ,Erkaemiści". Czas akcji - pierw. CzYŻ~y nasza Dyrekcja
powojenne. Miejsce akcji - Warszawski me miała tu nic do pO'• .iII·;~"a·F",.n\', lubelska wieś i niespokojne jeszcze lasy .
",iedzenia?
gn)zCI. .Joh
książki są żołnierze KBW. Zasadzki, pa(ho)
e bojowe, a oprócz tego dramat bohatera,
z Targówka i dziewczyny. Książka dla mIoUdogodnienia
i dla starszych.
J. B. RycJllruski - "Latający Szkot".
dla wczasowiczów
Rychlińskiego dzielni żołnierze, którzy pod dowódzsławnego Szkota wygnańca, Jamesa Muray'a
Sielpii i Soltu
isł~
się w Paleonie kpt Mory o prawo RzecaoySamorząd
Robotniczy
do Gdańska i do Bałtyku, a zarazem o wol- pragnąc przyjść z pomocą
i sprawiedliwość.
osobom korzystającym z
William PilIar - "Ludzie w bieli".
ośrodków
wypoczynkoPowieść ta daje obraz codziennego życia wielkiego
wych w Sielpii i w Solcu
ukazuje odrębny świat lekarzy i chorych, n/Wisłą postanowił przyetyki lekarskiej i ryzyka, na jakie może dzielić fundusz w wysochirurg, dramaty i konflikty między poczu- kości 50 tys. zł. na częścio
a życiem osobistym.
we pokrycie wyży",ienia
Lenz - "Za burtą".
oraz zapewnił bezpłatn y
jest autorem kilku powieści. "Za burtą" przeja zd autokarami zatragedia nurka z powodu zaawansowanego wieku kładowymi
w obydwie
ie szukaj ącego pracy.
strony.
Zbigniew Flisowski - "Od Gdańska do El Alamein"
Warto dodać, że z domAutor "Westerpla eH i "Lotu na południe" - od- ków
campingowych w
tym r:lzem podróż morską. Autor przedstawia
Solcu
n
1isłą pracownicy
losy polskich marynarzy więzionych pod
zakładu
korzystać
będą
hitlerowskiego krążownika - pirata.
kilka innych ciekawych pozycji: Kazimierz bezpłatn ie.
Jest to bardzo
duże
dfl!lfl'znielVslti - "Zamknięte koło w podziemnym świe
szczgólnie
;;, Tedeusz Łopal~w ki - "Brzemie pustego mo- udogodnienie
, Jerzy Krzysdon - "Skok do Eldorado", Kathe- dla pracownjków mniej
zarabiających.
Anne Porter - "Statek szaleńców".

v.:

I

przeczytać

ni

Propaganda wizualna
musi być aktualna
Niestety, w

zakładach

naszych wszystko jest na

opak.

Na niektórych wydziałach w maju r. ub. wisiały
gazetki z Rewolucji Październikowej obchodzonej
w r. 1965, a we wrześniu eksponowane były gazetki
z uroczystości l-majowych itp.
Obecnie niewiele zmieniło się pod tym względem.
Na dziedzińcu fabrycznym widzimy gablotki z uroczystego pożegnania pracowników odchodzących na
emeryturę, które miało miejsce w styczniu br., niektóre gablotki wypełniają gazetki, lub hasła l-majowe, choć przecież trzeba siQ już szykować do obchodów Swięta Lipcowego.
Zarówno na dziedzińcu fabryczn ym, jak i na wydziałach
produkcyjnych propaganda wizualna jest
zbyt uboga. I to pod względem ilości plansz, wykresów, haseł, jak i też różnorodności opracowań graficznych.
Propaganda, która jest nieaktualna i w dodatku
nie grzeszy poziomem artystycznym spełnia rolę ant ypropagandy.
A oto nam przecież nie chodzi.

Spotkanie z delegalami
. na Kongres Zw. Zaw.

posiadający
broń
palną,
amunicję
bądź
materiały
wybUChowe, winni zdać ją

Obywatele
nielegalnie

dobrowolnie w Komendzie
Milicji Obywatelskiej w
Radomiu, w posterunkach
międzygromadzkich,
prezydiach rad narodowych,
bądź w urzędach prokuratury.
Gwarantuje się, że każdy
obywatel posiadający nielegalnie broń, lub amunicjQ, jeśli zda ją dobrowolnie pod warunkiem, że
broń ta nie była dotychczas używana dla celów
przestQpczych, nie będzie
pociągany do żadnej odpowiedzialności.
tę zapewniają

kuratury
MO.

Gwarancję

organa Pro
oraz Komenda

Posiadacze
nielegalnej
broni i amunicji, którzy
nie zdadzą jej dobrowolnie
będą pociągani do odpowiedzialności karnej zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami.

Przed
VI Kongresem uwagi, wnioski i spostrzeZw. Zawodowych w klubie żenia z delegatkami na Komendant Milicji Obyw.
Waltera" odbył się sej- VI Kongres Zw. Zaw.,
im
pomyślnych
Miasta i Powiatu Radom
~ik kobiet aktywistek z życząc
terenu woj. kieleckiego, i owocnych obrad.
I
(-) ppłk A. GAJDA)
ip
powiatu i miasta Radomia, oraz naszych zakla- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dów z delegatami na Kon"res.
Wzieły
w nim udział
m ię dzy innymi:
posłanka
na sejm i sekretarz CRZZ
tow. Iren" .lani zewska,
sekretarz
WKZZ
tow.
Krystyna Firmant y, przew.
Ligi Kobiet m. Radomia
tow. Alek andra Adamczykowa, przew. miejskiej
Kom. Kobiet tow. 1\taria.
Winkowa,
jak również
aktywne działaczki związ
kowe naszych zakładów:

-

Jadwiga.

Łęcka.

i

Janina

Korsak. Na obradach goś
cili też I sekretarz KZ
PZPR tow. J. pytIarz,
dyr. zakładów mgr lUZ.
K.
opa, przew. Rady
Robotniczej tow. 1\1. Król
i aktyw związkowy Zakładów
[etalowych.
W rzeczowej i ożywionej
dyskusji kobiety poruszył y wiele najistotniejszych
zagadnień,
takich jak:
sprawa zatrudnienia kobiet i nauki
zawodu,
pro jekt jednorocznego bezpłatnego
urlopu macierzyńskiego wliczonego do
stażu pracy i nie p<Xlbawiającego
świadczeń
soCjalnych,
bezpieczeństwa
pracy, nauki dla kobiet
niepracujących,

trudności

wychowawczych oraz zróż
nicowania rent inwalidzkich i starczych \V zależ
ności od stażu pracy.
Po
oficjalnych
obradach licznie zebrany aktyw
kobiecy w milej koleżeń
skiej
atmosferze,
przy
czarnej kawie, wymieniał

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wakacje w

pełni. Trochę

wody, a ile

radości

i uciechy.

ŻYCIE
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Piłkarze

ręczni

Broni
mistrzem rundy wiosennej
po zwycięstwie w Kielcach nad drużyną Budowlanych Kielce w stosunku 211:17 do przerwy 13:6.
Najlepsi na boisku Michalski, Sobień. Ziemiński.
Po 7 spotkaniach piłka
rze uzyskali 14' pkt. oraz
stosunek bramek 208:108.
Najlępsi
strzelcy rundy
wiosennej Sobień 54 bram
ki, Szymak 39, Ziemiński
Sto 35, Walkowski 24 i Mi
chaIski 23.
Od września piłkarze wal
będą o mistrzostwo
ligi międzywojewódzkiej .
czyć

I Spartakiada
zakładowych

Zjednoczeniu
Precyzyjnem u.

Szkół Przy
podległych
Przemysłu

W Kraśniku na pięk
nych obiektach sportowych
walczyła młodzież 8 Szkół
o
palmę
pierwszeństwa
oraz o puchary ufundowa
ni! przez dYl'. naczelnego
Zjednoczenia inż, Mielocha,
z-cę dyr. ppl. Rybickiego
oraz dyr. Zakładów w Kraś
niku w piłce nożnej, pił
ce ręcznej, koszykówce,
siatkówce, pływaniu ikon
kurencjach lekkoatletycznych.
Miło nam donieść czytelnikom że 1-sze miejsce
w pkt. ogólnej zdobyła
młodzież naszej Szkoły zdo
bywając 2 Puchary Przechodnie dyr. inż. Mielocha
za punktację ogólną oraz
dyr. Kraśnickich Zakładów
za 1-sze miejsce w piłce
nożnej .
Życzymy
naszej
młodzieży by puchary te

i w roku przyszłym pozow Radomiu.
A oto pkt. w poszczególnych dyscyplinach.
stały

Piłka nożna

1.
pkt.
2.
pkt.
3.
ba)

,Walter Radom ZSZ

Kraśnik

-

ZSZ Dęba (N owa
100 pkt.

150
120
Dę

Piłka ręczna chłopców

1. "Walter" Radom
150 pkt.
2. ZSZ Poniatowa - 120
pkt.
3. ZSZ Skarżysko - 100
pkt.
Piłka ręczna dziewcząt
1. ZSZ Kraśnik 150

pkt.
2. ZSZ Skarżysko pkt.
3. "Walter" Radom
100 pkt.
Koszykówka
1. "Walter" Radom
2. ZSZ Kraśnik pkt.
3. ZSZ S karżysko pkt.
Siatkówka chłopców
1. ZSZ Skarżysko pkt.
2. "Walter" Radom
120 pkt.
3. ZSZ Bydgoszcz pkt.

120

120'
100
150

ZAŁOGI

Lekkoatletyka
1. ZSZ Kraśnik - 238,5
pkt.
2. ZSZ Warszawa - 190
pkt.
3. "Walter" Radom
174,5 pkt.
Ogólna punktacja
1. "Walter" Radom
1006,5 pkt.
2. ZSZ Kraśnik - 973,5
pkt.
3. ZSZ Skarżysko - 740
pkt.
I

Z okazji VI Kongresu
Z .Z. "Walter" zorganizował zawody I.A. w skoku
wzwyż, w których startowało 23 uczniów. Zwycię
żył Adam Matychniak 150
cm ., 2. Grzegorz Chudzik
145 i 3. Jaśkiewicz 145 cm.

x

EL
Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej 'li
tym roku obchodzi dziesięciolecie. Dziesięć lat dla
organizacji to bardzo niewiele, to zaledwie czas
na
pierwsze kroki,
w
zdobywaniu
autorytetu,
zaufania i prawa istnienia
wśród

społeczeństwa.

TKKF w tym względzie
osiągnęło w pełni sukces.
Niezwykle ambitne i z
całą konsekwencją realizowane plany, moc ciekawych nowych gier rucho-

Có'- ujrzymy Wlipcu WKinie "Walter"
2--4.VII. "Miło~ć surowo wzbroniona" - prod. węg·
dozw. od 16 lat.
5-6.VII. ,,Niagara" - prod. USA dozw. od ~6 lat.
7-9.VII. "Sprawdzono min nie ma" - prod. Jugosł.
dozw. od 14 lat.
10-16.VII. "Darling" - prod. ang. dozw. od 18 lat.
17-19.VII. Upiór z Morrisville" prod. CSRS
dozw. od 14 lat.
20-22.VII. "Ucieczka w milczenie" prod. NRD
dozw. od 16 lat.
23--29.VII. "Dziewczyna o zielonych oczach - prod.
ang. dozw. od 16 lat.
30--4.VIII. "Matnia" - prod. ang. dov,y ..od 18.lat.
Zwracamy uwagę kinomanów, że w mieSiącu lipcu
seanse filmowe w dni powszednie odbywają się
o godz. 18 i 20-tej, a w nie<;lziel.ę i ~wi.ęt~ o g<>,dz.
16 18 i 2O-tej. W każdą medZ1elę i SWiętO kino
"Walter" wyświetla o godz. lI-tej poranki filmowe.

100

wych

wprowadzanych

do

życia
codziennego,
wytworzyły wokół Towarzystwa atmosferę uznania

i aprobaty.
Dowodem niech będzie
wzrost liczby człon
ków
i
ilości
nowych
Ognisk, powstających jak
grzyby po deszczu.
stały

Kultura fizyczna w szerokim tego słowa znaczeniu, jest w chwili obecnej
problemem
dużej
wagi,
szeroko dyskutowanym.
Tempo
współczesnego
życia, automatyzacja przemysłu, i przeważnie monotonna praca niezwykle
szybko
wyczerpują
nasz
organizm.
Tylko czynny, prawidło
wo zorganizowany wypoczynek do pracy może

Jeszcze
wciąż
wielu pracowników
tuje przekonanie, że
cona składka na d
ność,
powinna
duże i widoczne nr,nN'_
Trudna i niej
niedoceniana j
działacza który
bezinteresownie
organizując

wypoczynku i
Wśród
wielu
Ogniska TKKF
strzeni lat na sz<:ze,gol.

przywrócić
normalną
sprawność organizmu, może
zapobiec
cherlactwu

i przedwczesnemu starzeniu.
Ognisko nasze zostało
założone
przy Z.Z.Z.M.S.
siedem lat
temu. Cały
okres swojej działalności
poświęciło szukaniu takich
form
wypoczynku, które
zaspokoiły
by całkowicie
potrzeby naszej załogi.
Zadanie to nie łatwe,
wymagające
wiele pracy
i poświęceń całego szeregu osób. Zdobycie autorytetu wśród załogi i uznanie planów
działalności
jest sprawą
niezmiernie

działu za kwiaty, życzenia,
upominek i serdeczne poSiatka dziewcząt
Podziękowanie żegnanie jakie zorganizowano jej w dniu przejś
1. ZSZ Kraśnik
150
pkt.
Długoletnia
pracownica cia na zasłużony wypoczy- trudną, wymagającą dłu
2. "Walter" Radom
goletniej żmudnej pracy.
wydz. P-l GłafiI'a Dmitriew nek.
120 pkt.
odchodząca na rentę star-------------------------------------------------Pływanie
czą składa za naszym pośrednictwem
gorące
po1. "Walter" Radom dziękowanie kierownictwu
42 pkt.
42 i współpracownikom wy2. ZSZ Bydgoszcz
pkt.
3. ZSZ Skarżysko
29
Poziomo. 1. W med. ina- książki T. Brezy. 15. Mieszpkt.
ZAPRASZAMY
czej zaćma. 6. Jeździec kanie krów. 17. Sławny
znad Donu. 9. Imię żeńskie z Rotterdamu. 18. Dodatek
Zakładowy Dom Kultury
czeska. 10. Wybrzeże do aktorów. 19. Inteligenogłasza zapisy do dziecię z
cych zespołów artystycz- francuskie, gdzie w czasie cja i coś więcej. 22. Głos
nych jak: teatrzyku, ze- II-ej wojny świat. wy- pszczoły. 23. Prześcieradło
spo ów baletowych i akor- lądowali alianci. 11. Jest stołu. 25. Sen hipnotyczny.
takie imię męskie. 12. Na- 26. Nie wieczorne.
deonistów.
Dla dorosłych do chóru zwisko jednego z dyrektoUwaga! W pionie nad
mieszanego, zespołu te- rów Zakładów Metalowych.
atralnego, zespołu estrado- 14. Bóg miłości. 16. Za- poz. 30 zostaje wolne pole.
stępowanie słów polskich
wego i dla solistów.
Dla dorosłych do chóru wyrazami niemieckimi. 20.
Rozwiązanie
prosimy
mieszanego, zespołu
te- Występuje w sekcji ryt- przesyłać do dnia 10.Vn.
atralnego, zespołu estra- micznej. 21. Kraj na Bliskim Wschodzie. 24. Jest 1967 r. na adres: redakcja,
dowego i dla solistów.
w
każdej sztuce teatralnej.
"Życie Załogi".
Zgłoszenia
przyjmuje
i informacji udziela sekre- 25. Silny środek wybuchoZa prawidłowe rozwiąza
tariat Zakładowego Domu wy (wspak). 27. Nazwa
Kultury do dnia 15 lipca kieleckiej restauracji. 28. nie przeznacozne zostaną
br. w godz. od 16.00 do Rodzaj wyścigów. 29. Cza- trzy nagrody książkowe.
sem nam się podnosi. 30.
20.00.
Nie używa np. alkoholu.
(n)
Rozwiązanie
diagramu
Pionowo. 1. Rodzaj cegły. z 6/206 nr "Życia Załogi"
2. SIady. 3. Dobre tynfa 1. Stwosz. 2. Pomysł. 3.
Mecz ze Starem" Sta- warte (z błędem ortogra- Starka. 4. Kajuta. 5. Klurachowice " obfitował w ficznym). 4. Reguła. 5. cze. 6. Andzia. 7. Annały.
wiele sytuacji z których Nauka o rolnictwie. 6. Uży 8. Stilon. 9. Strach. 10.
każda
groziła
gościom
wają
ich samochody. 7. Kraksa. 11. Kodeks. 12.
utratą bramki.
Tylna część ciała. 8. Jest Krosno. 13. Domino. 14.
w każdej szkole. 13. Tytuł Bliżni. 15. Imadło.
"Broń" była zdecydowanie lepszym zespołem, aż ...
do 80 minuty.
Potem zabrakło kondycji,
chwila
Odprężenia
i znów straciliśmy jedną
bramkę
dwa
cenne
punkty.

Krs.,iówl&a Nr 2

nież

przewo
ZMS tow. Ernesta
skiego.
TylkO
mienie i
zwoli osiągnąć
widoczne wyniki
cinku krzewienia
fizycznej.

Kielecka
TKKF
ufundowany
łeczeństwo

sztandar.
Wręczono go na
stym posiedzeniu
Wojewódzkiego z
X-lecia w dniu 7
br.
Najlepsi działacze
otrzymali odznaczenia

wyróżnienia.
Wśrqd nich znalazła
kol. Danuta Suwała
czona Srebrną
Odznaką TKKF.
już
druga

typu przyznana dzi
nas~ego Ogniska.

Spartakiada
już rozpoczęta.

regulamin odbiega
od
porzednich.
przeWOdniczącego
Zakładowej
otrzyma

dział który zgłosi dr
w
możliwie
dyscyplinach spart
z uwzględnieniem
wania odznak
nych jak: G.O.T
M.O.T, Ż.O.T i
nowego
grywki w takich
nach
jak:
piłka ręczna i
przeprowadzone
ciągu całego roku
sadzie tabel.

-000-

Radomski tor kolarski
często
gOSCi wiele sław
kolarstwa torowego z całej
Europy. Zawody torowe
Polska-Włochy cieszyły się

ogromnym
zainteresowaniem i rozgrywane były
przy szczelnie wypełnio
nych trybunach.
Szczególnie miłym dla
nas faktem, był udział
w reprezentacji Polski zawodnika "Broni" - Skoczka.
W wyścigu tandemów
Kicrzkowski
i
Skoczek
odnieśli
w obu biegach
zdecydowane
sukcesy,
przyczyniając się do ogólnego
zwycięsta
naszej
reprezentacji.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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