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72 Konferencja Samorządu Robotniczego, która od- Za'początkowana w zaklaprodukcja odlewów
się 4 stycznia br. zatwierdziła wskaźni ki tech- dzie
niemo-ekonomiczne na rok 1974. (O zagadnieniach ciśnieniowych
umożliwi
była

tych piszemy w bieźącym numerze gazety). O realizacji zadaij br. w duźym stopniu decydować będą wyniki planu roku 1973. Jakie to b yły wyniki?
Ubiegły rok był dla przedsiębiorstwa rokiem trudnym, o udaniach napiętych, wymagając ych duźego
wysiłk u i pełnej mobilizacji. Jednak dzięki zastosowaniu szeregu })rzedsięwzięć organizacyjnych wiele
zagadnień udało się w pełni zrealizować.
M.
in.
wcześniejsze
o cztery miesiące od planowan~go
uruchomienie
nowej
kuźni
pOiprawiło
warunki ,pracy załogi i pozwoliło na dodatkową prod\rt{cJę mo ton odkuwek.
Również z akoń'c zen i e budowy!
/pierwszej
CZęSC1
Obiektu dla montażu maszyn do szycia przysP'ieszyło decyLiję o uruchomieniu produkcji nowoczesnych maszyn na licencji
firmy ,,singer". Do sukcesów należy też zaliczyć

wcześniejsze
uruchomienie
Iprodukcji w zakładzie fUjalnym w Z,woleniu oraz
re<mont !bez
przerwania
produkcji w czerniowni.
Poważnym od lat problemem był zbyt wysoki
jeszcze koszt produkcji naszych wyro.bów. Uruchomiona własna placówka do
produkcji tworzyw sztucznych zapewni przedsiębior

Si,bwu

samowystarczalność

w tej dziedzinie mate;riało
wej i przyczyni się do obniżk'i kosztów wytwarzania.

"w imieniu kierownictwa oraz aktywu poli-

tyczno-społecznego
mysłu Precyzyjne

Centrali Zjednoczenia Przeo " Predom" składam na Wasze
ręce, Towarzyszu Dyrektorze serdeczne podzięko
wanie dla Załogi, aktywu polityczno-społecznego
jak i Wam osobiście - za wniesiony wkład pracy
przy wykonaniu zadań planowych 1973 roku.
Z okazji nadchodzącego Nowego Roku życzymy
Wam Towarzysze dalszych osiągnięć w życiu zaWOdowym i 'Osobistym".
Zyczenia te. które z przyjemnością publikujemy
pOdpisał Dyrektor Naczelny ZjednoC'lenia Przemysłu Precyzyjnego "Predom" - inź. Ryszard l\UELOCH.
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eliminowanie uciążliwej w
tym zakresie kooperacji
i przyczyni si<: do popra,wy
jakości
projektowanych i
wytwarzanych form odlewniczych.
;Prócz wymienionych zadań
uruchomione zostały
taśmy montażowe dla prasowarki stołowej oraz <lla
elektryczn~j
maszyny do
pisania, co pozwoH zakła
dowi w br. na dosta,wę
tych poszukiwanych art y _
kułów na rynek handlowy.
Nie Wdając się w szczegóły
generalnie
trzeba
stwierdzić, że
dzięki wysiłkowi całej załogi i kierownictwa
polityczno-gospodarczego
podstawowe
zadania produkcyjne zostały wykonane.
Trzeba tu podkreślić, że
zwiększone zadania w ub.
roku
wykonane
zostały
głównie
dzięki
wzrostowi
W) dajno';ci pr2-:y, któ,rcll1l.
towarzyszył systematyczny
wzrost średnich płac, wynoszący w stosunku do roku 197:2 5.3J/o.
Na przestrzeni ub. roku
przeszeregowano 1.872 pracowników fizycznYCh, podwyższono premie pracownikom dniówkowo-premiowyto oraz wprowadzono
premię za zwiększoną wydajność w niektórych wydziałach w grupie pracowników akordowych.
O systematycznym wzroś
cie JakOŚci naszych wyrobów świadczy
ifakt,
że
wszystkie
z
wyjątkiem
przemysłowej maszyny do
szycia
LZ-3 i wąskiego
asortymentu
pneumatyki
siłowej znajdują się w grupie nowoczesności "A".
Realizacja planu inwe_

stycyjnego w oma'wianym
okresie była pomyślna i
wyniosła 121%. Na to poważne przekroczenie planowych zadań złożyły się
zakupy. Gorzej przedstawiała się sprawa w zakresie robót budof\vlano-montażowych szczególnie w budowie za'kładu na Gołębio
wie, gdzie nastąpilo !poważne

opóżnienie.

Obok spraw produkcyjnych warto l<ilka słów poświęcić zagadnieniom
socjalnym, które poważnie
wpływają na wyniki produkcyjne. Otóż w roku ub.
uzyskano dalsze powierzchnie na cele socjalne wynoszące
1.113 m 2• co pozwoliło na urządzenie dalszych szatni oraz kilku jadalni wydziałowych. Z róż
nych form wczasów skorzystało łącznie 3.975 osób.
Przystąpiono do modernizacji własnych ośrodków
wczasowych. W Siei pi rozpoczęto budowę świetlicy

kawiarni oraz pawilonu na
200 miejsc, a w Solcu urzą
dzono plac zabaw dla dzieci
i zainstalowano dodat.kowo
12 domków kampingowych.
Ponadto
przygotowano
Ju:wmt:nw.ljl; i czyni SIę
starania o roz,poczęcie budowy ośrodka wypoczynkowego w Przesiece. W ub.
roku nie było kłopotów
z umi~szczeniem dzieci na
koloniach. Z akcji tej skorzystało 3.7;;5
dzieoi pracowników.
W przedsiębiorstwie naszym wiele 'Zrobiono na odcinku zaspokojenia pot.rzeb
mieszkaniowych, porządku
i estetyki, i wiele innych.
Oceniając
miniony rok
należy stwierdzić, że był to
rok pracowity i twórczy,
że dzi<:ki wysiłkOWi załogi
wykonane zostały podstawowe zadania produkcyÓne.
~a progu nowego 1974 roku
załoga
staje do nowych,
jeszcze trudniejszych zadań, które na pewno zrealizuje.
J. Ryb.

Nasz komentarz

Dobry start

Jak widać z u -miechu na twarz
w odpo,\>iedni
po ób zabezpieczyła swą główkę przcd zimowymi
chlodami. Za przykładem jej może pójdzie piękniejsza
polowa praeowników nasze o zakładu?

Kiedyś usłyszałem takie powiedzenie: w produkcji jest tak jak w biegu printerskim - wszy tko
zależy od dobrego startu.
Jakże je t ono aktualne i prawdziwe właśnie
teraz, na początku roku kalendarzowego, na starcie
wielkiej batalii o harmonijne wykonawstwo zadań
produkcyjnych 1974 roku.
Celowo użyłem tu terminu "harmonijne wykonawstwo". Z doświadczeń bowiem ubiegłego (szczególnie) roku wiemy, że nie zawsze było najlepiej
z rytmiką produkcji, z wykonawstwem planów dekado''''Ych, miesięcznych bądż też kwartalnych.
Wiemy. że składało ię na to wiele czynników i,
niestety, nie zawsze obiektywnych, usprawiedliwiających nas.
1\Iu ieli-my ię potem "szarpać" nadrabiać to godzinami nadliczowymi, strachem o nie pełną realizację zadań końcowych itp.
A po co to w zystko? Po co zwięk zony nad
miarę wy iłek? Przecież biegnąc przepraszam
że używam znów terminologii j){)rtowej _ równy~
tempem od same o startu dobrniemy do mety bcz
zad szki, a jednocześnie dobrze przygotowani do
następnego etapu naszej batalii.
Pamiętajm
zatem: dobry tart to pOłowa
ukce u.
"JEK .,

Za nami rok o wielkim znaczeniu dhl. pomyślnego
rozwoju socjalistycznej Ojczyzny. I Krajowa Konferencja PZPR pod umowała rezultaty przekraczaj~ccj zaloźenia planu S-letniego realizacji programu
VI Zjazdu Partii i wskazała najważniejsze zadania,
związane z jego pełnym i konsekwentnym urzeczywistnianiem, z utrwaleniem wysokiej dynamiki
społeCLno-go podarczej.
W wyborach do rad narodowych cały naród zamanife tował swe poparcie dla polityki naszej
partii. Uczyniliśmy dalszy poważny krok w umacnianiu międzynarodowej pozycji Polski, zacieśnia
niu jej braterskich więzi z socjalistycznymi przyjaciółmi i rozwijaniu wspólnej ofensywy pokOju.
W tym pomy'lnym bilali ie tkwi wielki wkład
myśli i pracy całej na zej partii, a w tym Was,
Drodzy Towarzysze, i kierowanej przez ,"Vas organizacji. Komitet Centralny PZPR przekazuje Wam
za to serdeczne podziękowanie, kieruje do WSZystkich członków instancji P-ZPR, aktywu i pracowników komitetów partyjnych gorące pozdrowieni,a
i najlepszc życzenia. Stworzyliśmy dobre warunki,
startu do roku 1974. Będzie to decydujący etap
utrwalania wysokiego tempa i k ztaltowania wysokiej jakości dalszego, ocjali tycznego rozwoju
naszcgo kraju. Pełne wykorzystanie społecznej
energii i kwalifikacji, cza II i zasobów materiało
wych, wzrost wydajności pracy, powszeChna poprawa gospodarowania. - to droga do pełnego
osiągnięcia naszych celów społecznych i do zapewnienia dobrych warunków pomyślnego rozwoju
Polski w na tępnym pięcioleciu, to przyspieszcuie
naszego marszu do nowoczesności i dobrobytu.
Przed nami rok Trzydziestolecia Polski Ludowej.
I(omitet Centralny Pol'ikiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej wyraża przekonarue. że staraniem
wszystkich aktywi tów i członków naszej partii
uwieńczymy go rezultatami, jakie Odpowiadać będą
randze tej wielkiej rocznicy.
Zyezymy '"\lam w tym, Drodzy To varzysze, peł
nego sukcesu i zasłużonej satysfakcji, zdrowia
i "lu:~ścia w życiu o~ot:,ist)'DI i rodzinnym.
Za Komitet Centralny PZPR
l Sekretarz
EDWARD GIEREK
Warszawa, 31 il"rudnia 1973 roku

~D.--..

ASZEGO 1AKtAOU

Mąż 'zaufania
Marian Tomaszewski _
'lusarz narzędziowy z w-b
N-2 to doskonały specjalista w swoim zawodzie. To
jeden z tych fachowców, o
których mówimy "człowiek
o złotych rękach". W zakładzie naszym pracuje od

Ten długoletni staż pracy w zawodzie narzędziow
ca uczynił z niego jednego z najlepszych specjalistów w swej dziedzinie
Posiada wysoką 9 grup!'
OSObistego zaszeregowania
Dziś jako doświadczony
fachowiec opiekuje się gru
pą młodzieży na wydziale
służąc im radą i pomocą
zawodO'.\'ą.

Jest nie tylko w.zorowym
pracownikiem, ale również
działaczem

związkowym.

Pomimo

rozlicznych obowiązków zawodowych znaj
duje czas na pracę społecz
ną· Już 4 kadencję pełni
fułtkcję męża zaufania i
po raz drugi został wybrany członkiem oodziałowej
rady rObotniczej.
a zakończenie warto
dodać, że w rodzinie Mariana Tomaszewskiego tradycje zawodu metalo vca
kontynuowane są przez dru
gie pokolenie. Obecnie syn
pana Mariana po ukończe
niu technikum pracuje w
kontroli technicznej w-lu
narzędziowni, a córka znalazła zatrudnienie w Stacji
Maszyn Analitycznych rów
nież w naszym zakładzie.
(b )

http://sbc.wbp.kielce.pl

ZYCI E

Str. 2

71 Konferencja

Samorządu

1V472

Z ALO GI

Pomyśl

Robotniczego

No ezasady wynagradzania
Pełne wykonanie zadań 1~13~~ rok~
___

~~,~
-~:::-.r- ::z===_::::::::a:::X1 Y _ =--~~~~-:::t:r.:-~

:E=-z:

..... '"

::C:,

_

i

,=::&Xi!

usprawnić!

Wynagrodzenie od ręki...
••

W trzeciej dekadzie grudnia ubiegłego roku odbyła.
9. Konferencja SamQ,rzą - poszczegolnyml
grupamI
się 71 Ko ~ferencja Samorządu Robotniczego poprze- du Robotnitz.ego - zgodnie zawodowyrrnjJ
oraz co

dzona plenarnymi posiedzeniami Komitetu Zakłado- z wynikami wyborów P 'l e- jest naOistotniejsz~ - ,p~ 
wego Pols kiej Zjednoczonej Partii RObotniczej, Rady num
Rady
!Robotniczej zwalają
na
zWlększeme
Zakładowej i Robotniczej oraz Zarządu Związku (o
"'-ym
pi'SaIiśmy
już fundusz~ płac o 6i5 . !pro:c.
Młodzieży Socjalistycznej.
wcześniej)
zatwieroza Wszy'Stkie te czynmkl dają
na przewodniczącego Rady poważny ,a tut dla pracowGłÓ'Wnyan
tematem tej
7. Konferencja Samorządu R oIbotniczej Ryszarda Ją- ników, jednocześnie zobo~
Kon:ferea1.(:ji było zatwier- Robotniczego zObOowńązuje dy- czyńskiago".
Wiązudą do :vydajni~ósz~~
dzenie nowych zasad wy- rektora
zakładu do pełnej
rzastTzegałiśmy
się
na pracy, lepszej orgamzacJI
n agca'd z:mia
w
naszym i terminowej realizacji pro- W'stęp'it) iż nie będZliemy ttp., co w szczególny sposób
przed'Sięjbiorstwie. Nie bę- gramu usprawnień organiza- szerzej ,pisać na ten temat. preferują nowe zasaidy wy_
dZliemy wdawać się w wier- cyjno-technicznych, gwarantu- Warto jednak _ wYdaje nagradzania, jame wesuy
ne odzwierciedlenie dys- jącego wypracowa.nie przez nam się _ zwrócić uWaJgę w żyde od stY'cznia bie!Żą
kusji, za~adnienia te bo- zakład nie"-będnych środków - na końcowe słowa I sekre- celgo ro'ku.
wielm są już znane naszym funduszu płac, zabezpieczają- tarza KZ PWR, Czesława
Sekretarz Głogowski poczy tę'l.n i'ko m z informacji cego pełną realizację Uchwały GłOgowskiego, który oce- informował równi~ o pełwcześniejszych i naszych 222172.
niając istotę ,tego tem<łitu nym wylkonawsltwle plarela'cji radiowych.
omówił naJważnie'jsze ele- nowych zaldań Nlf73 roku.
8. Zatwierdza wniosek Rady m.enty, wynikające z za- Było to wynikiem ofiacnej
iF'ozwolimy s<Jibie zatem
Zakła.dQwej w sprawie nada- stosowania
w
naszym i
za a nga,żowan ej
pracy
pr:zedruko.wać
tekst pod- nia
ty1\.uł6w
Prwdowników
_l
k' ."
przedsię.biorstwie
nowych całej "wcrutero'Ws leG
za jętej
na
Konferencji
Pracy
Socjalistycznej
dla zasad
'W)"nagradzan1a. ło'g'i, za co złożył seIideczne
uchwały, która ujmuje ca23
pracowników.
(Nazwiska
Stwarzają
one
bowiem
podziękowania
i
życzenia
ł'oIść
zagadnień
będą~ych
tematem 711 KSR. Oto jej tych osób postaramy się podać O Wiele sprawiedliwszy po- jak najlepszych wyników
po zatwierdzeniu przez Zjed- diiał funduszu płac, elimi- w rOiku li9'M.
treść:
(j. kam.)
!loczenie).
nują dyspropoccje między
,,\Konferenoja Samorządu
RObotniczego - po zapoznani u
się
z wynikami
prac
przygotowawczych,
s.zego dzi ałania, do wy szu uwzględniając
pozytywne
kiwani,a n,QIWszych coraz
o.:pIinie wyrażone na pledoskona!lszych
rozwiąz al'i
narnych posiedzeniach Kokonstrukcyjno - technolomitetu Zakładowego PZPR,
gicznych.
Rady Zakładowej, Rady
Wraz z nowymi zadaniaRobotniczej i Zarządu Zami produkcyjnymi rok 1974
kładowego ZMS poprzedzaDo miłYCh zaliczyć na-' myślentia nie na dziś wyłania.
!przed aktywem
jących seSlję
jak również leży spotkanie egzekutywy stwierdził dYir. inż. M. Błoń nowe
zadania
partyjne.
pozyty,wną
ocenę branżo KZ z sekretarzami i akt y- ski nakazują na:m dzia- 30-lecie
PRL, kampania
weO i resortowej komisji wem partyjnym "Waltera" łalność na jutro. Zakład sprawozdawcza
w organid/s nowych zasad wyna- jakie odbyło się 29 grudnia nie prowadzący nowych zacji 'Plll'tyjnej - oto zagra:dzania uchJWala, co ub. roku, podczas którego urUlChomień to regirei:> w dania dla aktywu w roku
naSItępuje:
dokonano
podsumowania pojęciu nowoczesności, w bieżącym.
osiągnięć rocznych zarów- podęciu k.onieczności nadą
11. Przejście na nowe zaNa zakończenie s.potkasady wynagradzania za- no na odcinku. działalności żania za współczesnością. nia I sekretarz KZ złożył
ocganizacji partyjnej jalt Obecna maszyna do ,pisawarte w Uchwale nr 22.2/72
podziękowanie
gospodarczym. "Rok nia to dzień wc.wradszy, serdeczne
Rady MlnistTów z dniem też
1973 - stwierdził I sekre- jutro zaś to maszyna auto- wszystkim d ział aczom par1 stycznia 19711 roku.
tarz KZ, Cz. Głogowski - matyczna, to maszyna ma- tyjnym i gospodarc.zym,
którzy przyezynili się do
2. Zatwierdza za<kładowy był niezmiernie trudnym. tematyczna ... "
pełnej
realizacji
zadań.
Mimo
to
zadania
przewiW
słowach
dyrektora
tacy~ikator robót i tabele
Miernikiem oceny są wydziane
w
planie
łącznie
z
Błońskiego
zalWar.ba
jest
stawek godzinowych.
produkcją dodatkową zo- myśl głęboka. Myśl , która niki. A nasze osiągnięcia
wyniki są widoczne.
3. Zatwierdza jednost- stały wykonane... NO'W'a zmusza wszystkich praco\v
kowe pracochłonności na galwanizernia, kuźnia, za- ników do CQl'az sprawniej(j. k.)
kład w Zwoleniu, rQzpoposzczególne operacje.
częcie budowy zakładu w
'4. Zatwierdza regulaminy Gołębiowie, poprawa wapremiowania dla poszcze- runków czerniowni, utwogólnYCh grurp pracowników. rzenie wydziału tworzyw
slituc.znych itp. - oto naj5. Zatwierdza schemat istotniejsze zmiany dokoorganizacyjny dla prźed nane w przedsiębiorstwie,
siębiorslwa.
Dokumenty, nie licząc znacznej popra.--..." "',·YX"O;:" )...... ~
_
o klt6rych mowa w punk- wy warunków pracy, so- ---Nawiązywanie i rozwią- cownika z zakła'dem pracy,
tach od 2 <lo 5 wchodzą cjalnych, stanu bezpieczeń
zywanie umów o ,pracę na- a więc !będą one dłuższe
w życie z mocą obowiąru stwa i
higieny pracy.
jącą Od l stycznia 1974 ro- Wszystko to sprawia, że leży zaliczyć do jednego z dla pracowników o dłużanachronizmów ze Slpołecz- szym stażu ,pracy. W myśl
ku.
jesteśIflJ
lepiej przygotonego punktu \V1dzenia w projektu Kodeksu okresy
wani do zadań roku 1974".
a. w momencIe u tajan ia
dotYChczasowej
sytuacji te będą wynosiły - 2 t yplac dla prac:owrtikbw umyNie oznacza to jednak, prawnej pracowników fi- godnie, jeżeM IPracownik
łowych,
celem
zachowania
zycznych i umysłowych. był zatrudniony w danym
iż możemy pozwolić sobie
wlaściwych proporcj i w plana spokojne ezekanie. No- Zlikwidowanie \t~h różnic z.akladzie ipra~y przez 0cach w wnn,trz przedSlęb lor wa maszyna do szycia o- jest jak najbardziej słusz- kres krótszy niż 1 rok stwa Koruerencja SamorUldu parta na licencji ,Singera", ne.
1 miesiąc
kalendarzowy
RObotn iczego wyrat.a zgodę na konieczność
Jednolite unormowanie za przy zatrudnieniu ponad 1
zakończenia
z tosowanie
w
okresIe prioryteto.w j in\ estycji w warte w projekcie nowego rok, i - 3 miesiące kalenprz j I wym w pr zypadkach GQłębiowie, odlewnia ci~ Kodeksu Pracy idzie w ta- darzowe jeżel'i pracownik
ucz g6lnl uzasadnionych Ul- nieniowa, nowe aSQrtyroen- kich kierunkach, aby okre~ by ć zatrudniony w danym
uere&QWarue o 1-2 kategorie ty - oto zadania jakie nas próbny ustalić dla wszyst- zalcla'dzie pracy co najponiżej taryfikatora .
czekają· "Zmuszają one do kich pracowników w wymia roniejj lO lat.
rze M dni, a w stosunku do
Pł!l/tny wolny czas na
pracowników lI1a stanowi- poszukiwanie nowej pracy
skach kierowniCZYCh, lub proponuje się ustalić na
na stanowiskaeh związa- okres 2 dni przy wypowienych z Od,powiedzialnością dzeniach 'n ie przekraczająmaterialną - na 3 miesią- cych jednego 'Hliesiąca i 3
ce. Zastosowanie tego o:kre dni w okresie trzymiesięcz
su stanowi uprawnienie dla nego wypowiedzenia.
s~rOJ? Jedynie l?rzy zatrudiProjekJt KodeIksu Wjpromel?lU pracowni'ków p<*3ej- wadza również zasadę, że
ilTIuJącY'Ch lPI'acę na okres każde wypowiedzenie umo
ws.tępny, stosowanie okre- wy o pracę moŻJe nastąpić
su. IPr6bnego było.by obo- z Iprzyczyn <uzasadnionych.
w1ązk~we. Okres wstępny Mogą to być przytladki,
wynoSIĆ ma 1 rok łącznie gdy ze względu na zmianę
z okr.esem próbnym i do- zakresu zadań zakładu pra
ty<;zyc. ma osób, które ipo- cownik stał się zbędny
deJmuJą pracę po raz pierw (zmniejszenie stanu z,atrudszy . a nie są absO'lwentami nien'ia), all;o też, gdy pra~zkoł zaWOdowych, albo w cownik nie wykonu,je w
z~y.z.n poprzednim tZakła - s;posób
należyty
swoich
dZle me IPrzepracowały iPeł- obowiązków.
nego rdku.
~miar zakła<lu pracy od
0.kresy
wypowied:renia nośnie 'Zwolnienia ipracowSzczegółnie w okresie zimowym praca robotników u:n?,:, o pracę będą .rów- nika !będzie p()Idlegał Ikontra.nspor~oWY?h jest uciążliwa. Pewną rekompensatą n~ez Jednaikdwe dla wszyst tToH ze strony rady zakła
tego WYSIłku Jest wydawanie posiłków regeneracyjnych. kl~h, a ich czasokres bę- dov,,"€'j. W szczególności kiedZIe ustalony w zależności rownik zakłaJdu !pracy bę
Fot. A. GOMOŁKA
od stopnia zwiąmnia pra- dme obowiązany przed do-

Jedność

co

Jak ju,ź podawaliśmy, w
ramach "ogólnych zasad
akty,w izacji
pracowników
przemysłu
maszynowego
pod hasłem "Twór,cza inicjatywa i dobra robota" w
zakładach naszych powstał
zespół do przyjmowania i
oceny wniosków zgłasza
nych przez ' pracowników.
Przewodniczącym

zespołu

jest dyr. d.s technicznych
mgr inż . Bogdan Szp aderski.
Każdy
pra'c owniok może
skł.adać osobiście
wnioski
wyłącznie
na
posiedze-

Działu Wynalazclości, który je ewidencjonuje i nadaje im numery według ko
lejności zgłoszenia. Z a terminową
realizację
wniosków odpowi.edz~alni są kierownicy k<Jmórek organizacyjnych, którym wnioski
przekazano do wykonania.
W liście ministra przemysłu
maszynowego czytamy, że " ...Każd y pracownik, inżynier, t echnolog, ro
botnik
powinie n
z ło żyć
wniosek
uspr awniają cy
pracę jego_j innyeh". A t o
napraWldę- warto, -p Qni~

..
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jeśli
ocena będzie pozytywna projektodawca wnio
skiU Oitrzyma od iręki zady wtorek od godz. 14-ej liczkę w wysokości od 200
do 16-ej. W przypadku, gdy do '50{) zł.
we wtorek wypadnie dzień
wolny od pracy PQsiedzeNie ulega wątpliwości ,
nie zespo~ u odbędzie się w że będzie to doua'tkową zadniu na'stępnym.
chętą
do szlachetnej ryRozpatrywania wniosków walizacji pomiędzy brygaoraz ich oceny dokopuje dami i poszczególnymi pra
cownikami naszego przed zespół publicznie przy bezsiębiorstwa na odcinku rapośrednim udziale zainteresowanego
pracownika. cjonalizacji i wynalazczoNa posiedzeniach tych mo- ści. Nie od dziś zresztą
"Walter" przodulje w rugą uczestniczyć w chaI1akterze obserwatorów rów- chu wyna~azczym w resorcie przemysłu maszynowenież i innli pracownicy zago,
a list min'istra stanokładu,
którzy zakończyli
wić
bę dzie
dodatk'o wy
dzień pracy. Wszystkie pozytywnie ocenione wnioski asumpt do utrzymania się
zespół
przekazuje za po- w tej czołówce.
twierdzeniem odbioru do
Cip)

zespołu, które odbywają się w śJWieUicy Służ
by Ko ntroli Jakości w każ

niach

praw
i obowiązków (2)
:.a,......._;l!fl'_"""_..

Na powietrzu ...

1V4

'Em!'I!"II'ZOIolI:IaI~.~II'JI;!~~~

konaniem

wypowiedzenia

powiadomić radę zakłado wą o takim zam1arze podając jego motywy. Ra'Cla
zakładowa
będzie
mogła
wnieść zarzuty, jeżeli uzna

zamierzone wy.powiedzenie
za bezzasadne. W prz)"pad ku pawstania różnicy zdań
m'iędzy radą zakładową a
merownikiem zak ładu będzie on mógł sprawę przed
stawić instancji związkowej nadrzędnej nad radą
zakładową. Ostalteczną jednak decYlJję powstawi się
kierownikowi zakładu pracy. Wynika to oz przestl'zega:nia w całej rozciągłości
zasauy jednOOSObowego kie
.
rownktwa, a z drugiej stro
ny Kodeks zaostrzy sankcje karno-administracyjne w iPrzypadkach niesłusznych i bezzasadnych decyzji.

@ \ 7 : 1.

Pracownikowi
również
zapewni się możliwość kwe
st'ionowania decyzji wy,po_
wiedzenia urnowy o pracę
przed komisją odwołaiWczą.
a w drugiej instanc6i przed
sądem pracy i ubez.pieczeń
społecz.nj"Ch. Komisja odwoławcza w Imieście będzie
.roz,patrywać spory z tytułu wy,powiedzenia umowy o pracę w trzyosobowyro skład zie : IPrzewodniczący - sędzia sądu po~
wiatowego i dwóch czronków, w tym jeden z ramienia in s.tancj i związko
wej. Wynika z tego, że komisje r~emcze w zakła
dzie pracy sporów na tym
tle rozpatrywać nie będą.

Nową
instytucją
będzie
również są'd pracy i ubezpieczeń s.połecznj"Ch .

c.dt.n.

Pierwsze wczasy w1974 r.
Na podstawie umów zawartych na 111974 r. pierwsza
grupa pracowników wY1iechala na wczasy do stolicy
naszych SipOlltów zimowych
Zako.panego.
Wczasy
w turn usach 115-{to, lub
30-to osobdwych, w ciągu
kilku miesięcy zostały zJ9kalizo.wane w pry.watnych
kwaterach w no.woczesnie
urząnzonym
'domku przy

ul. Gimna'2tia1nej 5, zaś
w
zakresie
wyżY'Wienia
i usług kulturalnych w od~
ległym od kwater o 50 m.
DW FWP .,Ra'dowid".
Łącznie w br. w Zako ~
panem przebywać będzie
270 ()ISób. Spodzielwarny się ,
że wczasowicze, nasi praCo.wnlicy będą zadowoleni.
łap.
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Zadania na rok 1974 trudne·ale realne
W ostatnich dniach grudnia ub. roku z udziałem
sekretarza
ekonomicznego
Komitetu
Miejskiego,
M. Kowalika oraz przedstawiciela KW PZPR w Kielcach, Z. KARBOWNIAKA odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Zakładowego, którego tematem było
zaopiniowanie i ocena projektu planu na rok 1974.
Niektóre wskaźniki 'Zainteresują z pewności ą naszych czytelników.
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IWzrost p~0:Iukcji, 'dostosowanie Jej struktury
dla potrzeb odbiorców krajowych i zagranicznych,
unowocześnienie i uatr,alkcyjnienie a sortymentu oraz
poprawa jakości i funkcjonalno.ści to je.dno z naj istqtnie';iszych zadań, jakie
stoją przed nami w roku
bieżącym i latach następ
nych.
2adanie to w warunkach
naszego
przedsiębiorslJwa
jest baI"dzo trudnE; na
wielu bowliem odcinkach
potencJał nasz wyko,r zystany jest prawie w makisymalnym stopniu. Dlatelgo
też na czoło wybić się musi
utrzymanie wysokiego poziomu wydaJjn<l;Ści pracy,
dotarcie
z
odipO'wiednio
wy, ższymi
zadaniami na
kai.de Sitano'Wisko pracy,
szulkanie najbardziej efektywnych rO'Lwiązań It echn iczno-ekonOllTIicznyth i ClJ - '
raz lepszego g,ospo'darowania potencjałem lu.dz.kim.
Ostatni problem jest szalenie istotny - o czym już
cwaelokrotnie pisali.ślmy z uw3lg1j na pow ażn y deficyt kadr, szczególnLe wysokokwalid'ikowanych.
iElementy t,e muszą być
ściśle przesk:z.egane wobec
1'0ważnych zadań przewidzianyC'h w roku bieżącJm.
iPlan roku 1974 zakłada
między innymi: w zakresie
sprzedaży p ro'd ulkcj[ wła'S
nej
i
usług wzrost
o 113.4 proc. w stosunku do
wykonanIja w roku 1973;
pon!lj(! 5 procentowy wzrost
w zak.resie doStaw na rynek wewnętrzny; bardzo
poważny bo wynoszący ~o
nad 30 proc. wzrost eksportu. Są to pod'Stawowe
wskaźniki
tegorocznego
planu.
Warto
wydaJe się
nam - przytoczyć równ ież
kilka konkretnych liczb na
temat pOdstawowych wyrobów "Waltera". Rok bieżący zakłada wzrost pro dUkcji maszyn do szycia
o )10,7 procenrt;a w stosunku
do u!biegłego i wynneść ma
ona 13\10 \tylS. sztuk, wzrost
prOdukcji maszyn do pisania - o 6J1 proc. (3;5 tys.
szt.), poważny wzrost elementów ipn€umatylki sterując~,
minimalny wzrost
narzędzi łącznie z kluczami. Z innych wyrobów
\>;-ymienić należy produkcję
prasowarki stołowej, która

niony koniec znością uprofilowania ipwdukcai Narzędziowni
p()ld
!kątem
wejWnętrznych
potrzeb
przecisiębiiorstwa.
Wiemy
bowiem doskonale z jakimi
trudnościami borykamy się
j u~ od dłu'Ższego czasu na
skutek ni~dOlborĆ1W w zakresie produkQji OIprzyrzą
do.wania ,d'la potrzeb włas
nych . Sytuacja ta dykbude
potrzebę ograniczenia produkcji narzęldzi. na zlbyt.
Podolbnfie dzieje /Się z kluczami, !kttóre .są przecież
produkcją
zastępczą
roz rzuconą jak wiemy po całym zakładzie, a ~rzy
jętą ipazez nas wobec dużego
zapotrzebowania na
klucze.
Uzupełniając najiSltotn'i ejsze wskażniki i wyro'by
roku 1!l7t1 nie od rzeczy

jeżeli poinformuje- stO'ją Iprzed naszym przedzgodnie z planem si~biorstwem w roku biepostępu
techni<:znego za- żącym. Bęa:memy do nich
mi€rza się wprowadzić do wracać na łamach "Życia
w
najbliższym
produkcji poza wspomnia- Załogi "
ną już IWY'że,j elektryczną czasie.
praso warką
stołową
na
Ro zpatrudąc jednak zadaczęś.ciach
własnych,
zmo- nia 'planO'we nale'Ży zwrócić
dernizowane maszyny do- szcz.ególną uwagę na komowe kI. 4317 i 4313, domo,we nieczność dalsze1i popra,w y
maszyny
do szycia na efektywności gO'spodarowalicencji "SINGER" kI. 511,-1 nia przez dalsze zwiększe
i ~1 ,8 oraz -szereg nowych nie wydajności pracy, ~eł
elementów pneumatyki ste- ne
wykorzystanie czasu
rującej.
pracy, oszczędną gos'p oUruC'homienue ~owyższych darkę materiałową, dalsze
wY'robów
ma
przede sukcesywne obniżanlie koszwszystkiun na celu lepsze tów prooUJkcj4, lepsze wyzaSlpokojenie potrzeb rynku korzystanie majątku prokrajowego ~rzez uatrakcyj- dukcyjnego, jak również
nienie i wzbogacenie po- pełniej'sze i sZY'bsze wdrawyników
post@u
daży,
ograniczenie
lUD żanie
wręcz wyeliminowanie im- nauki j techniki.
portu ,tych WYil'olb6w jak
Jest ,to jedyna droga do
też
aktywhację
eksportu. pełnej reaUzacji naszych
Są to bowiem wyroby o ambUtnych zamierzeń. Rok
wyso'k iej nowoczesności i 1974, podobnie uesztą jak
o wY7-szych iparameltrach miniony, będzie w znacz technicznych.
nym stopniu decy,dował o
rzdajemy sobie sprawę, wyniikach Ibi~ące';i pięcio 
że materiał
ten nie wy- latki.
c1.erpuje WlSzystkich zagadnień i ,problemów jakie
(Jerzy Kamiń sk i)
będzie
;ż

my,

Przedstawiamy BPS
cią, 'utrzymudąc się pOlllzeJ
limitu braków. Uczestniczy
w ruchu racjonalizatorskim. Ze 2lgłoszonych w
III kw. u'b. r. wniosków
2 już znalazły zaS!tosOlWa-

Brygada Józefa Kality
z w-łu P-7 ,p racuje przy
gwintowaniu otworów maszyny do szycia. Powstała
ub. r. Brygada liczy
osób. Oto oni. Wtidoczni

nego. Wszyscy członkoWie
brygady chętnie uczestniczą w pracal:!h s,połecznych.
Przepracowali wiele godzin, szczególrue przy pracach typu porządkowego.
W ocenie współzawod
nit twa iPracy za III kw.
ub. r. brY'gada Józefa Kali ty uzyskała pierw'szą lokatę na wy.dziale i drugą
w zakładzie. Na nasze pytanie: co wpłynęło na tak
dobre wyniki?
obecni
przy
ro=owie
mistrz
Wacław Kowalc zyk i k-k
brygady Józef Ka1ita zgodnie odpowiedzieli.
r- Wszyscy
członkowie
brygady
tworzą
prężny
i zgrabny kolektyw. Więk
szość z nich legntymuje się
długoletnim stażem pracy,
często po 10 i więcej lat.
Każdy zna swoje zadanie,
a przede wszystkim cha-

się
wysoką
nie w produkcji, a pozo- rakteryzują
dyscyJpliną pracy i zrozustałe są w O'pracowaniu.
Na 1,1 członków brygady m~eniem potrzeb zakładu.
5 aktualnie podno&[ swoje
GratulUjemy i życzymy
kwalifikacje. D wóch z nich stałego utrzymywania się
uczęszcza
na
kurs mi- w czołó;wce WSpółzawod
strzowski a - 3 na kurs nictwa pra cy.
robotnika wykwalifikowa(bg)

na zdjęC1i.u w górnym rzę
dzie kolejno od prawej
strony: Wacław Kowalczyk - mistrz i opiekw1
techniczny bryga'<iy, dalej
Andrzej Majchrzak, Marian Rafalik, Paweł Bąkała,
Adam Figarski, Stanisław
Bojelk oraz Adam Niziń'Ski
i w drug-im rzęd1lie niżej,
również od ,prawej strony:
Józef Kalita - kierownik
brygady, Bogdan LO'retz,
Witold Wilk
Stanisław

Echa naszej krytyki

Ogorzałek.

Redakcia "Życia Załogi"
w

!Wszyscy członko.wie brytym roku ,wiel4 tys. szt., w tym gady posiadają uprawnie2.000 przewidziane jest na nia ·s amokO'ntroIne.
Brygada charakteryzuje
eksport. Niewielki wzrost
pra\\udłową
rytmicznarzędzi na 'Lbyrt; jest w na- się
w odpowiedzi na artykuł uzupełnienia
szych warunkach uzasad- nością pracy, dobrą jakoś- "Niekompetencja i obojętność" dokumentacji
osiągnie w
kość rzędu

Już

historii Polski

wkrótce ...

•

Na ekrany naszych kin (sądzimy, źe i w ,,\\' alterze")
wejdzie długo oczekiwany polski film oparty na znanej
powleści B. Sienkiewicza "Potop ". Na zdjęciu kadr
z te~o filmu.

niekompletnej
oświadczeniem

zamieszczony w "Zyciu Załogi " zainteresowanej pracownicy,
Nr 30/469 z dnia 1-;-10 grud- wspomniany zasiłek wypła
nia 19.73 r. wyjaśniamy co na- cony został w normalnym terminie.
stępuje:
- z zarządzenia Prezesa RaPrzedstaWiając powyższe jeddy Ministrów z 12 stycz.nia nocześnie pragniemy przypom1960 r. wynika między innYJI1l, nieć o konieczności właściwe
że pracownik nie traci prawa
go udokumentowania wszystdo zasiłku rodzinnego w zw ią z kich wypłat, ponieważ jest to
ku ze sta.wieniem się na wez- mienie społeczne, którym nie
wanie we właściwym organie, można w spos6b dowolny r02jeżeli organ ten
poświadczył
porządzaĆ.
fakt stawiennictwa,
Nawiązując
do
UChwały
- w przypadku poruszonym
r
78
Rady
Ministrów
we
wspomnianym
artykule z 4 kwietnia 1973 r. traktują 
brak było między innymi daty cej o właściwym wykorzysta?,głoszenia się petenta w proniu czasu pracy i ograniczakuraturze, w związku z czym niu zwolnień od pracy ze swej
przedstawiony dokument nie strony proponujemy, aby na
spełniał
wymogów usprawie- łamach "Zycia Załogi" zadliwienia pracownicy nieobec- mieścić cykl artykułów o po_
ności w pracy,
wyższej tematyce, co z pew- celem uniknięcia wstrzy- nością
przyniesie
pożądane
mania wypłaty zasiłku rodzin- rezultaty dla przedsiębiorstwa
nego podwyższonego na troje i ea łej naszej załogi.
dzieci zaistniała konieczność DOKOŃCZENIE NA STR. 4

I
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Powstanie Krajowej
Rady Narodowej
!Krajowa Rada iNarodowa utworzona została w noc
z 311 grudnia 11943 ['o na l stycznia 11944 r.
Pierwsze plenarne iPOsWdzenie !KRN odbyło się
w mieszkaniu warszawskiego robotnika Czesława Blicharskiego przy ul. Twardej 22. było na nim obecnych
19 delegatów reprezenlJudących: ,polską ,partię Robotnikzą, lewicowe skrzydło RobotwC'Zej ,partii Polskich
Socjalistów, radykalne kola S,tronnictwa Ludowelgo
i Batalionów Chłopskich, Gwardię Ludową, Komitet
lnic/jaty,wy Narddowej, środowiska naukowców, inteligenoję Ipracujjącą, zwJązki 'Zawo,do'w e, wolne zawGdy,
prasę pod:zJiemną i młodzież. ,
sylwestrową

IPierwszy skład KRN tworzyło 31 delegatów. Jednakże ze wzgłędu na przeszkody wynika1ące z trudności

pracy konspiracyjneti, IW szczególności z uwagi
na 'beZlp<>Średnie zagrQlŻenie ze strony okupanta,
w p~erwszym posiedzeniu KRN nie WLięło udziału
12 delegatów.
!Polską Parię Robotruiczą reprezen'tował m. dn. BO'lesł aw BieTlU(t, 'ZJWM Helena Jaworska, RPPS Edward Osóbka, SL - Wł. Kowalski i AnItoni Korzye-

ki, GL - Marian Spychalski. P.ierwsze p<ASti.edzenie
KRN 'skupiło szeroki wachlarz gru,p politycznych.
Wszystklie one jednak stały 7lgO'dnie na g.runcie lIi7.I1ania rpraw naj szerszych mas społecznych <lo spraJWiedliwego urządzenia swego bytu społecznego. Wszystlcie
łączyło równljeż przekonanie o ikonieczności odcięcia
się od obozu londyńskiego i nakreślenia nowej lIinii
~olitycznej.

IDlatego też KRN ~dolna była do opracowania ws;p61ne,j platformy programowej, oozwierciedaającej !podstawowe postulaty wszystkich kierunków politycznych
wchodzących w skład KRN. Program !KRAN, OPaIlty
w :swych głównych ,założeniach na de1{laracji PPR
"O co walczyuny", wSltał <sformułowany w uchwalonej
na ~ierwszym posiedzeniiu "Dek'laracji" Wysuwał on
przed narodem polskim jako naczelne zadanie wa1lkę
zbrojną z hitlerowskim n3)jeźdźcą aż do ostatecznego
wyzwolenia kraju.
IDo realizacji tego zadani·a KRN uchwaliła na
pierwszym swym 'posiedzeniu dekret o p<lIWołaniu
Armii Ludowej jako zbrojnej organizacji narodu.
Dalsze dekrety KRN ustalały .zasady organizacji Dowództwa Główn egO' AL oraz ,mianowały Naczelnym
Dowódcą AL gen. Michała Żymierskiego ("Rolę"),
a szefem Sztalbu Głównego AL - !płka Fran'Ciszka
Jóżwiaika ("Wlitolda") .
Drugim elementem prO'gramu KRN bylo określenie
oblicza i charakteru s,połeC'Zno~olitycznelgo Polski po
jej wyzwoleniu. Krajowa Rada Narodowa przeciwstawiała się planom obozu londyńskiego zmderzatią
cym ido odbudowy władzy burżuazji li stosunków ikapilta1iSltycznych w ,polsce. Kreśląc obraz przyszłej
Polski KRN sformułowała ~rograrn Telorm społecz 
nych i rewolucyjnych przeobrażeń :z.godny z :interesami
naj szerszych mas pracujących - rObotników, chło;pów
i !inteligencji pracującej. PO'dstawow€ punkty tego
programu wyrażały się V{ następUjących postulatach:
1. Utworzenlie w oparciu o demokratyczny front narodowy Rządu TymczasOlWego, wolnego do sparaliżo 
wania wszelkich ;prób 'ujęcia władzy przez realkcję
społeczną;

2. PrzeprO'wadzenie zasadniczych refo.rm społecznych, a przede wszystkim wywłaszczenie bez odszkodowania obszarników i przekazania ziew Gbszarn.icze<j
na rzecz chłopów i rO'botników rolnych oraz nacjonalizaoji wiE!llkiego przemysłu, kopalń, banków i transportu, Sitanow.iących podstawę gospodarkli narodO'wej.
13. Zabezpieczenie należnej Polsce pozycji w śv.'liecie
poprzez: - przywrócenie wszystkich ziem polskich na
zachodzie i północy, przemocą zgermanizowanych,
uregulowanJe problemów granicznych na wschodzie
w drodze przyjaznego porO'zumienia ze Związkiem Radzieckim, ~odnie z prawem do samostanowienia narodów o swoim losie, oparcie polskiej polityki zagranliC'Znej o zasady trwałej przYdaźni i współpracy
ze Związkiem Radzieckim.
Powstanie Krajowej Rady było rdonio~YIID zwycię
stwem ,polskiej Partii RobotniC'Zej - potwierdzenaem
słuszności j~ myślIi politycznej i uwieńczen~em dużego
\vysi&u organizacyjnegO'. Świaldczyło ono, tle hasłO'
antyhitlerowslciego frontu narodowego, o który od
chwili swego powstania walczyła PPR, znalazło iIronkr€!tny wyraz w pou,tycznej ~latformie i organiza<:yjnych formach porozumienia sironnictw i organizacji
twO'rzących KRN. Powstanie Krajowej Rady Narodowej stworzyło nową sytuację w ruchu robotnIiczym.
W postad KRN został bowiem utworzony zalążek \Wła
dzy ludowej - po.dziemny parlament ił demokratycznych z klasą robotniczą na czele. Powstanie takiego ośrodka wielokrotnie ~mogło oddziaływanie klasy
robottnń.czej na społeczeństwo, pozwalając jej przedstawicielom w pełniejszy an5.żeli dotychC'Zas sposób
walczyć Q zjednoczen,ie sił demokratycznych.
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yróżnienie
"VSI)ółpracowników

i korespondentó,v
Każda gazeta stara się,
aby jej poziom stale wzrastal, aby poczytność jej
byla jak największa. W ie my, że dużo zależy w tym
zakresie od samych czytel ników, od stalych korespondentów i wspólpracowników, kt&rzy na bieżqco
stykają się z takillni
lub
innymi problemami, ZY3ą
na co dzień sprawami zakładu,

przedsiębiorstwa.
Stqd też oLbrzymiq wagę
przywiązujemy do sukce-

sywnego wzrostu korespondentów,
sympatyków
wspó łpracownik&w.
Z przyjemnościq pragnie-

my w tym

miejscu

poin-

formować iż "dorobiliśmy
się" wielu wsp&!pracowników, kt&rzy kontaktują się
naszą
redakcją
stale,
przyczyniając się tym sa-

z

mym do podnoszenia poziomu "Życia Załogi", która
staje się w ten spOSÓb odbiciem życia zakladu.
Staramy się również, bV

ich praca, ich twórczy wybył
doceniony. Nie
chodlZi w tym wypadku li
tylko o honoraria, j ako
siłek

ZAŁOGI

_ Dl
Siatkarki na
Nasze

siatkarki

zakoń

tywowallia piłki siatkowej
w "Broni" tj. od
1966 roku i rozegrała 296
spotkań. Drugą zawodniczką, która rówpież wystę
puje od 1\966 roku i ma na
swym koncie 198 spotkań
jest zawodnic:z.ka E. Mirowska.

rundy
w kapewną rekompensatę.
K itka dni temu kilkuna- tegorii seniorek i juniorek.
stu wyróżni ajqcych się sta- Seniorki na 7 rozegranych
odniosły
6 zwywspÓłpracowni kó w ~pot kań
ll/Ch
cięstw przegrywając jedno
,,życia Załogi" i radiowęz ła
spotkanie z "Budowlanymi"
zakładowego
przy
"pół
czarnej" wymienilo uwag i, Radom 2: 3. Natomiast juzakończyły
I-szą
dzieląc się doświadczenia niorki
mi ze swojej społecznej, rundę bez porażki odno-

dziennikarskiej

działa lności .

Przewodniczący

Kolegium
Redakcyjnego, z-ca dyrektora d/s administracyjnobytowych, Czesław Skrzypek złożył im serdeczne podzięJw.wanro życząc jednocześnie
dalszej
owocnej
pracy na niwie dziennikarskiej, upamiętniając jednocześnie to spotkanie nagrodami ksiqżkowymi.
Zachęcamy i inny ch do
nawiqzania z n ami stalej
współpracy.

(JK)

półmetku

czyły rozgrywki I-ej
zajęciem I miejsca

żeńskiej

Drugą rundę nasze siatkarki ro:z.poczęły przegran ą z "Budowlanymi" Radom i obecnie zadrnudą
II mi~jsce.
W kategorii juniorek naj
prawdopodobniej
zdobę
dziemy mistrzostwo okn[gu, co pozwoli nam na
start w półfinałach Mistrzostw Polski. Pomimo
porażki nasze senior,k i mają jeszcze szanse na wywałczenie
I-go miejsca i
start w rozgrywkach o
wejście do II-ej ligi.

sząc 6 zwycięstw.
Zespół
seniorek wystę
pował
w
następu jącym
składzie: E. Mirowska, E.

Czarkowska, G. Tomczyk,
Kotala,
A.
Turek,
I.
Durlik,
G.
Zalewska, E. Cieślik, A. Golus.
Dwie zawodniczki na,s zej
drużyny w nadchodzących
spotkaniach obchodzić bę
dą miły ju,bileusz 300-setnego spotkania i 200-setneg-o. Zawodnic zka E. Czar
kowska występuje w barwach naszej sekcji od reak
U.

Książki

naszej biblioteki

Venluri M. - Ostatni żeglo
wiec (p rzekł . z włoskiego)
Kapitan wielkiej żeglug i Mawsstrelli Bernado, mieszkający wraz z innymi starymi
marynarzami w przytułku , po
stanawia za wszelką cenę jesz
cze raz wypłynąć w morze.
Dlatego też ostatni, przeznaczony na złom żaglowiec, któ
ry zawinął do portu w Zatoce
Biskajskiej, staje się przedmiotem marzeń i pragnień sla
ryc h marynarzy.
ICh przygotowania do podróży, ich tęsknota za morzem
ukazana została z głęboką psy
chologiczną prawdą w lej pięk
nej dramatyczne j powieści.
Gierasim ow J.
Wahania
(przekł. z rosyjSkiego)
Walery zawiadomiony o roz
prawie sądowej, która czeka
jego młOdszego brata za udział w chuligańskim napadzie,
przybywa ze swego odległego
obserwatoriu m astronomicznego do Moskwy.
Tu

przeżywa

wdziwą

miłość,

pierwszą,

pra

tragedię śmier

ci matki, tu dowiaduje się
Grał czym jest uczucie, na czym
polega odpowiedzialność wobec siebie i życia innych ludzi. Ta świetna powieść opiThenerzy naszego klubu torzy 'sekcji lrolarskiej - suje konflikty międzyludzkie,
zost~i ~wolani na central W. Chudzik,
J. Skoczek, które umożliwiają weryfikacje
n~ ~ wOJew6dZJkie sZkole-/ St. Piotrowski z~jęda charakteru i postaw moralme:
prowadzone były przez by nych bohatera.

Ciekawostki sportowe
I

HUMOR

ze~łu b okser
KOZICł uczestni-

-:- Tirener

łego

pracown'ilka PKOl, a
skięgo II.
obecnie Szefa Wyszkole!1ia Podhorodecka L. - Tatarzy
c~ył w 4-dniowych s7!kole- PZKd!. mgr Pac h1ę.
mu trenerów P~B w ChoTalarzy - jedno z plemion
rrowie.
-'000mongolSkiCh, \veszło w skład
Insbrukttor, W. Chupotężnego imperium
Czyn gisdzik po zakończonym sezo
Sekcja tenisa ziemnego -Chana. O licznych najazdach
nie już 2-krotnie brał u- - od 1.XII. wznawia tre- Mongołów na Chiny, Mandżu
dział w szkoleniu kadry p~ ningi w sali Liceum im. M. rię, Koreę , Persję, Rosję, Wę
rodowej CRZZ w Limano- Konopnickiej i w Zasadni- gry.
wej oraz ka:dry torowej -.v dzej Szkole Zawadowej Nr
O kolejnych ogromnych pod
Zakopanem.
2. PonaJdto przewidujemy
4-4lcr'~1me branie u.działu w bojach krajów Azji i Europy
-000turniejach halowych dla naj prowadzonych od XII do XV
lepszych tenisistów oraz wieku, o utrwaleniu i rozpaW wojewÓdZkim do- zorganizowanie trenL'1.gU w dzie Imperium, o polomkach
szkalaniu
iW
ostatnkh hali " Gw ardii" w Warsza- Złotej Ordy i stosunkach z
Polską w ciągu wielu wieków
dniach brali udział instruk wie.
Grał

JESZCZE N/E MIAt
PAN SZEFIE TAK/EGO
KUR.5U, CO?

I

- pisze autorka
ciekawie.

Podziękowanie

Bieńkows ka

niezmiernie

D.

Piękna

nieznajoma

Stendhal - Czerwone i czar.
ne przekład z francuskiego.
Dzieje Juliusza Sorela, jego
miłość d o p. de Renal i Ma.
tyldy, jego ambitnych dą żeń
i marzeń ukazane w mistrzaw
ski sposób, od dwóch wieków
pasjonują czytelników. Jest lo
p owieść o ambicji i miłoś ci,
karier.ze i p::święceni u, daj ąca
wspaniale analizy serca ludz·
kiego
uczuć

nów.

La Mure P. "Miłość nie
jedno ma imię"'.
Felliks MencH:<lson - -~e-
nia'l ny kompozytor ulubieniec p ubltczn<>śd, -cr.~
cy 'llwodziciel 'i wierny, k ochający mąż jest bohaterem tej powieści. Autor opowiada o latach młodzień
czych
MendeIsona,
jego
przyjaźniach i romansac h,
o małżeńsbWlie z piękn~
Cecylią, jego pracy w Li psku, a wreszcie o za.ciętej
wa1lce, ja1ką stoczył aby doproiWadzić do prawykonania odnalezionej Pasji ' Jana Sebastiana Bacha. Powieść o miłości, odwadze i
poś~ęceniu, o tragicznyc h
konflikitach utazuJe barwne i bogate życie kompozytora.

K.

tę

-

Sprostowanie

Zafascynowany
wędrówki

Jej
pięknej

po- slużony odpoczynek. Przecież
my wszyscy - eby
szczęśliwie do zekamy
się cównież przynależności

Toman J. Po nas choćby potop - przeklad z czeskiego.

"Kolo Emerytów i Renci ów wyraża gorące słowa
podzi~kowania
dla POP
Dyrekcji, Rady Zakłado~
wej i Robotniczej za pomoc
i opiekę jaką okazywali
ej organizacji w roku 19'13.
Jesteśmy
przekonani, że
pomoc ta ~zie je z.cze
bardZiej odczuwalna w ro_
ku przyszłym i latat: h następ~ych. Są
to przecież
ludne, którzy po wielu laach pracy przeszli na za-

do tej organizacji. WszystJcim z.aś czlonkom Koła ży
czymy wielu jesz.cze łat

KHka

dni

temu,

Wyróżnienie

Akcja toczy się w starożyt
nym państwie rzyms.kjm w
okresie
rządów
Kuligu t!.
Autor daje zywy i barwny
obraz życia w Rzymie. Ukazuje stosunki panujące w ówczesnym Rzymie I sylwetki
znanych postaci historycznych,
takiCh jak: cesarz Tyberiusz,
j~o następca Gajus Kaligula,
filozof Seneka, pierwszy minister Makron, Senator Nerwa,
astrolog Trazyl i innych oglą
danych w innym świetle niz
"było
naświetlane
przez hi-

przynależności.
(Korzystając
z
okazji
pragniemy .poinfo.rmować
że w miej'Sce zmarłego ipre~
zesa Koła, Zygmunta Bosi akowsk i o nawym prezesem wY'brano znanego
powszechnie,
Franciszka
Skonecznego" .

(AP)

OgniSka TKKF "Walter"

wl~ gr~d~a w Zarządzie
.olew z m ~KKF
w
Klelcac.h odb~lo Się plenar~POSledzeOle, na którym
dzia~~~;ano ~ł~roczną
ognisk Ki l
a owych
Miło na~ e~~r:rt .
sze ognisko od l t z~ namujące się' w C~łó~~ZY:
tY!ll. razem zajęło pier:sz~
mieJsce.
Podczas te o
siedzenia wrg samego po-

storię .

Aret B. Cena

W dowód uznania aktyw
nej działalności "walterowskiego" ogniska, na zorganiz.owanym w roku przyszły m z okazji 30-lecia
PRL przez Zarząd Główny
TKKF Jesty-,:ie , wojewódz·
two kieleckie reprezento·
wać będą dwa zakłady, w
nasze przedsiębiors wo.
.
Ser~e.cz~e . gratuluje:ny
wy:Ó'żmema l życzymy dal
wyróżnienia 1c~~~o~~S~y szeJ owocnej. dz.iałalności
kolegów' Adama M' - ~ w upowszechmamu masoEdwa.rd~ Podsiadlo. ma I wego sportu.

życia .

Oficer lotnictwa w Singapurze po stoczeniu wielu bitew
powietrznych z j apończykam i,
podczas których zginęli prawie wszyscy jego koledzy, dostał się do niewoli japońskiej.
O dramatycznych losach grupy jeńców, którzy uciekli z
obozu'; umierali w trakcie
przedzierania się przez tropikalną dzun,glę, opo~ada autor
w tej pasjonującej powieś ci.
Akcja książki mówiącej o walce, ucieczce, bohaterstwie I
odwadze
rozgrywa
się
w

tF

19ł2

http://sbc.wbp.kielce.pl

r.

11

staWilamu sy[wetki Stani Adamkiewicza z mydział~ ~-6 n.a skutek l'rzestawieOla kliszy zanrieszczo
no zdjęcie Wiesława Ro gulskiego. Za tę przykrą
pomyłkę ,p rzepraszamy :z.amfteresowan)"Ch i czytelników.
sława

Echa naszej
krytyki

zes

DOKORCZENIE ZE STK 3

zat

Wś

P<JII

K.ą

rlE

płc

Główny Księgowy

rOi
WE

loIARIAN WIATROS

sw

nie-

kwitowaliśmy skromną koreS'pOndencjE:, kt6rą cytujemy w całości:

W
Jl

W 'pa'przednim numerze

urodą

zna jomej, która przyje chała
do Polski, aby 'Odnaleźć zaginionego w ~zasie wojny syna.
Dziennikarz staje się przypad
kowym świadkiem dramatycznego sporu między dwiem a
kobietami o dziecko i poznaje
historię ich życia .

K;
Jl

"Życ! a ~ałogi", przy przed-

cudzoziemkę.

śledzi

lli

Pl
8

Wszystkim współpracownikom z Działu TZ koProsimy o zamieszczenie n'alegom i znajom?,m, którzy okazali mi pom~c w
Bohater, który wyjech ał w
szej odpowiedzi w możliwie
t~udnych dla mme dniach i wzięli udział w pogrze- tereh, aby zebrać materiały
numerze "Życia
bie mojego l\'lęza - inz. ZENONA KALBARCZY- do repor t a żu, w m ałym mia- najbliższym
Załogi ".
KA - składa serdec:z,oc podziękowanie
steczku spotyka piękną kobieŻona

W
I

fO}

. OD REDAKCJI: Dzięku3qc za szybkq reakcję na
nasz~

krY~YC2nq

notatkę

uwazamy, ze pieczęć prokuratury na wezwaniu (na
konkretny dzień stawienia
się
zainteresowanej) jest
dostatecznym
dowodem
bytności. Po co więc jeszcze
specjalne oświadczenie.
Na propozycję w sprawie
zamieszczania
i nformacji
na temat wykorzystania
czasu
pracy i zwolnień
chętnie przystajemy i czekamy na artykuły.
(RED.)

.. Życie

ZałoCi"

- Organ
Robotnkzego Za
kład6w
Metalowych im.
gen. "Waltera" w Radonliu
Reda~uje KoleCium w skła
dzie:
Seweryn
Ban8lłik,
Czeslaw Skuypek, Antoni
Gomółka,
(K1eroWllik
Radiow.), Botena Gutkowska, Jerzy Kamiński (Sekr.
Red.). Piotr Keh,źka, Ign~
cy Palka (grafik), rreneuSl:
PlestrZYÓllki,
Kazim1en
Pietra3ik TadeU6Z Prygiel,
Jan RybczyńSk:i (Kier. Red.)
Wyd.: samonąd Robotniczy. Adres Redakcji: zaklady Metalowe im. Gen.
"Walter.",
Radom,
ul.
Ciepła nr 1, tel. !11-ł! .
Druk: l\adomskle Zakłady
Grarie.zne - Radom, ulica
Żeromskiego 49
Nakład 5. 1IłO + 50 egz.
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