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PLON PIERWSZEJ GIEtDY

LIST M,lNISTRA PiRZEMYSŁU MASZYiNOWEGO
W SPRAWIE AKTYIW IZACJI WYNALAZCZOSCI
I RACJONALTIZACJI POD HASŁEM "T:wO.RCe:A
INICJATYWA I DOBRA ROBOII'A" ZNALAZŁ SZYBKI ODZWIĘK W NASZYM PRZEDSIĘBIORS,TWIE.
JAK JUŻ PODĄ.WALISMY, POIWOŁANY ZOSTAŁ
W ZAKŁADZIE ZESPOŁ DO SIP.RAiW OCENY PIROJEKTOW RACJONALIIZATORSKICH I POMYSŁOWo
PIERWSZE POSIEDZE.NLE ZESPOŁU ODBYŁO SIĘ
8 STYCZNIA. OTO RELACJA NASZEGO REPORTERA.
Już na kilka minut przed i Hem-yk Wójtowicz oraz
114-tą
świetl~cę przedstawiciele Rady ZaJ oakoścli. wytpełJnili kłatd.owej i RoIbotni.oczej.
'lłJroj'ekftO<1<ł.Wcy. Są W\Ś!ród
!Wstępnych
§'lOfurmacji
ro~ky,
bechnicy udz!iel;a prze'wodn<i.oczący repTacowników z ko- spdłu mgn.- inż. Bohdan
admin.i.s.tracyj:nych. Szpaderski. W kr6.tkioch SIło
_>.r7~~;"""'.
ze sobą swoje waeh wyjaśnia na czym
p.omysły ,o pisane polega istQta !IlOwej formy
lr.,'"ł-(,·~ń" papieru. N~ezgła5z8in!i,a i rOZJpatrywarua
.mJ,......._ . .
spolkotilrllie wn!iook6w. Polega to m. im.
na roopo.częcie na tym, że dawn~ej wnioInni, ,d'zdelą selk racj.oUJa'l lizatorski mui zasięgają siał mieć cechy nowości
Opinii kolegów.
:nielktórymi precownikami
przybyli Ińerown.icy działów i misbrrowle. Za chwilę
zespół przystąpi do pracy.
Wśród
!racjonalizatorów
podniecenie
nasila
się.
Józef CYMELSKI jest
K.a.ż.dy myśli o tym, czy
zatwierdzą mu projelkt, czy znanym i ocenionym prarzeczywiście
prem'ia wy- cownikiem .,Waltera," . Pr.acuje tu bowiem od roku
płacona będ~ od ręki?
1953, a od 1~ roku piastu
Te os.tatrue wC!lQplliw1Ośei je stanowisko kierownłka
rozwiew~ą się
z chwiJą W)'tIzi.aru P~.
wejścia na salę ~e.rki ze
IPraca zawodowa i odposwoją
kasetlką. A
więc wtiedzialna
funkcja kdef~rsa jest. Zespół jest już roWlIlika
wydziału
nie
W. komplecie. W posiCJCIze- przeszlrndza mu w zdobyciu
mu uczestn!iczą sekretafrze wyższych kwalifikłaej~. W
KmnitJe.tu
lZalkł.adow~ roaru 1008 otrzymuje tytuł
P<lTtii Czesław Głogowski - po ukońCzeniu Wyższej

Pom.,śl

co

kItÓTe
ności

przyniooą

oszczęd

natury ekonomicznej,
gospodarcz.ej, porząd'.lrowej
itp. W razie pozytywnego
ich rorz.:patrzenia bęldą ooe
od ręIk\i premii.owane kwotami od 200---1500 zł niezJależ
nie od IPTZy9ługUJjącego WY,
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w danym zwadzie. OOOCsię zalkres rozpatrywall1ych
ipr~e!kit6w
procoWlIliczy,ch poza pTOjekty
lI.'acjonalizator9kie.
Mogą być składane wn,ioski

nie poszerza

typu ekonomicznego: a,dministracyjnego, które w doty,chcZJaOOwym zro'lJum!ieniu
nie były WIIl!ios!kla!mi racjonalizatorskimi.
'l\Wgą
to być wn!ioslki,

Irena Mosionek pracuje ną działaczką komisji kona podzeSpołach maszyny biecej. Już drugą kadenCję
do szycia. Pracę w naszym pełni funkcję zastwey mę
zakładzie
rozpoczęła
w ża zaufania, jest ponadto
1966 r. w w-de P-9. W 2 przedstawicielką kobiet w
Lata 'Później przeniosła się radzie oddziałowej P-7.
na w-ł P-7, gdzie pracu(je
Z racji swoich funkcji
do chwili obec-nąj.
społecznych
kilkakrotnie
załatwiała
zapomogi
na
zakup odzieży dla kobiet
znatidu5ących się w szczególnie ciężkich warunkach
materialnych.
Odwiedza
r6wniei chorych pracownikó,w w szpitalu. Zawsze
chętnie
idąca
z pomocą
innym.
Irena Mosionek jest ponadto długoletnim cz.łon• kiem Klubu Honorowych
Dawców Krwi... Posiada
Złotą Odznakę lIDK. Oddała już ponad 5 l krwi.
Jest to największa ilość litr6w krwi oddana przez
kobietę z "Waltera".
IW listopadzie ub.r. otrzy
Jest dobrą i zdyscypli~o~aną pracownicą. Znaj- mała odznakę "Za Zoasłu
UJe r6wnież czas na pra- g'i Dla KieleccZY1ll1Y".
(bg)
cę społeczną. Jest aktyw-

S7.koły Inżynierskiej w Radomiu - inżyruera-me<:ha

nik a'.
Obok pracy zawodowej
ud"Zi.ela się czynnie w Jjl"aocy
spoleczno-potitycmej. Jest
cz.łookiem
PZPR od rok,u
1956, a przez wiele lat był
ławnikiem Sądu Powia.towego w iRadomiu, pełni
równiei
odpowiedzialne

dejście

do

człowieka,

do
pracoWll1ika. I to - mówi
skromn'ie J. CymelskJichyba mi się udaje. Pxaco wn!ic y, cala załoga wyd zi.ał u wykazuje właśnie
pełne zrozumienie potrzeb.
Jest to ddbra załoga.
Kilkanaście
dni
temu
w
Komite<:ie
tlVIiejslcim
PZPR miała miejsce miła
uroczystość \Węczerua listów dla działaczy partyjnych i .gospodarczych naszego miasta, podpisanych
osobiście przez
I Sekretarza Komitetu Cen.tralnego Partii, tow. Edwarda
GIERKA
Informujemy ' z prawdziwą
przyjemnością i sllitysfakcją, że list taki otrzymał
również Józef CYMELSKI.

Oto treść listu:
"Towarzysz Józef Cymelski Kierownik Wydziału ProdUkcji w Zakła
dach Metalowych im. Gen.
"Waltera" Radom.
Drogi Towarzyszu! Serdecznie' Wam
gratuluję
osiągnięć w pracy zawodowej i działalności społecz
nej w roku 1913. Przyjmijcie
wyrazy
wy okiego
uznania
za
inicjatywy
w organizowaniu współza
wodnictwa
pracy
oraz
wdrażaniu postępu technicz
nego i racjonalizacji.
Nasza ojcżyzna, Polska
Ludowa rośnie i pięknieje
dzięki
wspólnemu wysił
kowi wszy tkich Polaków.
Szcrególnie
cenny
jest
wkład
poł kich
komunitów, którzy tak jak Wy

funkcje w WS jak też
jest
członkiem
Zanądu
Oddziału SlMP.
Jakie
jest główne
żródło sukcesów, które są
udziałem Waszego Wy!Iziału od wielu lat, zarówno
na odcinku wyników produkcyjnych, czy też w zakresie rozwoju ruchu wynalazczego i racjonalizatorskiego po tępu technicznego bądź też c-zystości?
pytamy inż. J. CymeIskiego.
- Dobra praca całej załogi,
pełne
z.rozumienie
i stabilizacja - oto główna
recepta, składająca się na twórczą pracą i aktywną
e1e'klty uzyskiwane przez postawą partyjną torują
postępowi,
swoim
Wydział P-8, kt6ry prz.ecleż drogę
nie dysponuje na.j lepszym i przykładem w kazują drogę
warunkami jeżeli chodzi innym.
Z okazji Nowego Roku
o powierzchnię. Poza tym
kapitalną
rolę
odgrywać życzę Wam dalszych suktu musi indywidualne po- DOKONCZENIE NA STR. 2
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W materiałach VIII Ple
num KC czytamy "Dynami
ezny rozwój g-ospodarki na
rodowej stawia na porząd
ku dziennym i wysuwa na
jedno z czołowych miejsc
zadania bardziej efektywnego wykorzystania zasobów surowcowych ł materiałowych, od czego zależy
w dużym stopniu dalszy
rozwój gospodarczy i reali
zacja celów społecznych określonych w Uchwale VI
Zjazdu PZPR. Mimo pewnej poprawy osiągniętej w
tej dziedzinie występuje na
dal wiele niedostatków, wy
rażających
się
przede
wszystkim w nadmiernej
materiałochłonności produk
cji, wadliwym funkcjonowaniu zaopatrzenia i obro
tu materiałoweg-o, a także
w nadmiernym przyroście
zapasów".
Oszczędna
gospodarka
materiałowa nabiera szczególnego znaczenia wobec
nym światowym kryzysie
surowcowym - gwałtow
ny wzrost cen, ograniczenie
sprzedaży
ropy naftowej
przez kraje arabskie.
W celu racjonalizacji go
spodarki materiałowej należy wykorzystywać najno
wszą myśl techniczną, jak
również nowoczesne metody myślenia. Szczególną ro
lę może tu mieć metoda
analizy wartości, która jest
uznana za metodę rewolucjooizującą
spos6b
poddjścia do wielu z!Qżonych
problemów
podWY<Łsmnia
efektywności i sprawności
rOOnorodnych działań, prze
de wszystkim w sferze go
spodarowania surowcami i
materiałami. Jest prawdą
oczywistą,
że
gospodarka
materiałowa jako całość i
poszczególne jej elementy
w sposób bezpośredni wpły
wają w poważnym stopniu
na koszty i wyniki działa l
noś ci przedsiębiorstwa. Ma
teriały stanowią w przemy
śle
maszynowym średnio
700f0 kosztów wytwarzania.
Materiały
mają
również,
główny udział w zapasach
przedsiębiorstwa i angażu
ją największą część środ

ków obrotowych.
Z gospodarką materiało
wą
związane
są
niemal
wszystkie komórki organizacyjne
przedsiębiorstwa.
Wynika stąd, że gospodarka materiałowa jest głów
nym źródłem obniŻKi kosz
tów wytwarzania i musi
być rozwiązywana komple
ksowo w sferze technicznej, organizacyjnej i ekono
micznej. Doskonalenie gospodarki materiałowej przy

nosi z reguły poważne i
szybkie efekty, ale musi
być procesem ciągłym opa
rtym na wnikliwej analizie zebranych informacji,
wyborze odpowiednich kie
runków i koncentracji dzia
łań osiągnięty wyższy
poziom efektywności musi stanowić punkt wyjścia
do dalszych zamierzeń i
udoskonaleń.
Gdzie tkwią rezerwy i
źródła oszczędnego gospoda
rowania
przedsiębiorstwa

w zakresie efektywnego
wy,kOlrzystania materiałów?
Niewyczerpane możliwości
poprawy efektów wykorzy
stania materiałów w przed
siębiorstwach
przetwarzających metal określają głó
wne kierunki postępu techniczno-organizacyjnego i
ekonomicznego. W zakresie zmian konstrukcyjnych
można wymienić:

zmniejszenie gabarytów i ciężaru konstruowanych wyrobów,
- zwiększone zastosowa
nie elementów zunifikowanych i znormalizowanych,
- stosowanie metod łą
czenia elementów konstruk
cji eliminujących naddatki
materiałowe,

- racjonalny dołiór surowców i materiałów.
W zakresie technologii
wytwarzania:
- wprowadzanie specjalizacji przedmiotowej i technologicznej,
ekonomiczny dobór
sposobów i środków wytwarzania,
- stosowanie ekonomicz
nego rozkroju materiałów,
- wprowadzanie technologii zmniejszających obró
bkę skrawania,
- stosowanie technologii
wykorzystania odpadów i
surowców wtórnych.
Zródła oszczędności materiałów tkwią
prawidłowej
i wzmożeniu

również

Vi

organizacji
dyscypliny
przestrzegania wprowadzonych już prawidłowych za
sad gospodarowania materiałami w procesie produkcji, a także w doskonaleniu gospodarki zapasami i
usprawnianiu procesów za
opatrzeniowych.
Zasygnalizowane tu zosta
ły tylko niektóre problemy
gospodarki materiałowej w
przedsiębiorstwie,
ale na
to zagadnienie musi być
zwr6cona szczególna uwaga, jako na dziedzinę, w
której tkwią największe efekty ekonomiczne możliwe
do uzyskania.
(J. Rogalski)

Z obrad Plenum KZ PZPR
Na ostatnim Plenum KZ partii omawiano najwaw każniki planu na rok 1974. Będą one odpowiednio większe zarówno w sensie produkcyjno-ekonomic-znym jak też w zakresie poprawy warunków pracy i socjalno-bytowych załogi.
żniejsze

Na

zdjęciach:

od prawej - sekretarz KM PZPR,
KOWALIK, I sekretarz KZ - Cz. GŁO
GOWSKI, dyr. zakładu, inź. M. BŁONSKI oraz z-ca
dyr. ds. technicznych - mgr inż. B. SZPADERSKI.
Mieczysław

Fot. A.

Gomółka

Komisja Kobieca wdziałaniu

-Plon pierwszej ei
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nagrodz.enlia .za p;r:zyjęty do
zastosowania wniosek w
trybie normalnego postępowamia.
A oto do zespołu zgłasza
ją się już pie<rWlSi 'P!'<>jeklto
dawcy.
Członkowie
zes,po'łu
z
uwagą
1l'0zpatIrują
JuW:.dy
proje!kt, każdy ipOIllysł . 100z
patrzono pooytywnie już

kilka pIl'Ojelkltów. P.racowni
cy z uśmiechem podchodzą
do stolika, gdzie .urzę,dUlie
kasjerna. Inkasują pienJią
dze.
Rrzeprowadzamy na gorąco :rozmowę z j~[lyrm z
ruch.
K'azimiell'z Król z wy dz.
P-2 złożył dziś tIrzy wnioski.
szy

Ogółem

:roawabrzono 39
W!lliosków, z lkItórych przy
jęto 37. 35 zakwalifikowa!!lo
jako proJek1ty lraJCjO!llalizatOr'skie, a 2 jak.o pomysły
- IIlspraWll1'ien'ia adiministIra
cy'jne. P!ano,wane efekty ekOO<llmliczne z ty-tułu zasioso
wamia wniosków wynwsą
1.225.500 zł. P.raJCO'WTIikom,
kMn-zy 1łIDa1'i udzi.ał w pierw
srz.ej glieldzie pOllllYSłÓW wy
płacono o,d :ręki jalko pIl'emie 16.350 zł.
Z waŻ!llLejszych 'Pro,j ektów
lI'acjlonalizatoil'sMch
WlaTltO ' odnotować !prodekt
F.ranciSZlk1a Derla.tki z P -3

wędrówek

Z

* Odlewnia

Czy pan po raz pierw
wnioski?

sk łada

Nie, już jestem starym racjonalizatorem . Slda
dam wnioski od 10 Lat. Dziś
przyjęto mi dwa projekty.
Pierwszy z nich poLega. na
tym, że przekrój jednego z
zespołów maszyn domowych
był za mały wskutek czego
powstało około 10". braków. Powiększyłem przekrój, który pozwoli wyeHmino'LOOĆ te braki. Oszczęd
ność z tego tytułu wyniesie
ok. 15 tys . zł w skaLi jednego roku. Zastosowanie
drugiego wniosku według
wstępnych obliczeń przynie
sie zak ładowi oszczędność
rzędu 70 tys. zł. Przed chwi
Lq właśnie otrzymałem pre
mie: za jeden wniosek 300
zł, a za drugi 500 zł.

lA oto o móWi dTugi pra
cownik Bogdan Wojewoda
z \P-3.
Złożylem wniosek na
uLepszenie
konstrukcyjne
rozwiertaka . Do tej pory
rozwiertak ten byl mało używany z tego wzgLędu, że
stożek wejściowy po ostrze
niu był coraz bardziej prze
dlużany i nie nadawał się
do produkcji po kilkakrot nym naostrzeniu. Projekt
mój polega na pr.zedłużeniu
żywotności rozwiertaka. Bę
d.::ie on praco'LOOł dziesięcio
krotnie dłużej niż do tej
pory.

a pytanie reportera co
o tej Lormie ('ozpatry
wania pomysłów Il',a,cjonali
zator mówi: " wa.źa.m, że
ta forma., którą zaprezento
wala nam tutaj komisja
je t bardzo łuszna., bo to
ię przyczyni do więk zego
zaintere 0\ ania załogi pomy łami racjonalizatorskimi tym bardziej, że i premi wypłacane ą od ręki.
",ię
to bodice, które
zdoping ują pracowników do
twórcz go my lenia".
Do tolika kOllllisji podchodzą kol jni pracO'WJl'icy,
a za chwilę do ... Ik y po

sądzi

pi~niądze .

Zespól

oceniający

pomys
Iy miał w tym dniu dużo
roboty i zakończył pracę o
godzinie 17-ej.
oto ploo pierwszej,
"walierowskiej" giełdy pomysłów

po

~14'73
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Kilka dni temu odbyło
pierwsze posieazenie
Komisji Kobiet Pracują
cych "Wal:tera".
Porządek dzienny wspom
nianej narady przewidywał omówienie
problemu
podmiamy stanowisk dotychczas uważanych za typowo męSkie przez Jrobiety oraz przedstawienie i
za.twie.dzenie planu pracy
Komisji w roku bieżącym.
Na temat =iany stanowisk męskich na kobiece
mówił k-k Działu kadr i
Szkolenia Zawodowego Eugeniusz Damentko.
- Już w ub.r. przedsię
biorstwo nasze odczuwało

się

dot. zmi.allY wyloonywamia
pOk,ryw ,g(n-nych maszyn
do szycia, W\3JCłaJwa Kraw
czyka z HH w sprawie
:zJmiany kons.trukcji pu.dleł
~a ma wy po s aźenLe maszyn
do 'Szycia, RysZllH"da Berna
ckiego dotyczącego zmiamy
procesu
technologkznego
niektórych częśdi Olraz Ed
munda Iwańskiego dotyczący niekltÓ!rych 1Jmia:n te
c hnologkznych.
Sprawozda!!lie z naSltęp
!!lej gieŁdy !pomysłów zamieścimy w kol ejnych nu
meI"ach nalSzej ~Z6!ty.
J. Ryb.

wydziałach

ciśnie

iowa

już

~

Od dłuższego już czasu problem stawał się coraz
bardziej nabrzmiały i niepokojący. Krótko mówiąc
~ odlewy ciśnieniowe
otrzlmywano nieregularnie,
~ a ich jakość, w każdym transporcie, pozostawiała
~ wiele do życzenia...
~
Sprawcą tych kłopotów i codziennych "bólów
~ głowy" z tego tytułu, były Zakłady Metalowe
~ w BIelsku Białej. PerturbaCje zaczęły się z chwilą
~ powierzenia tym zakładom produkcji "fiata-iJ26p".
tej sytuaciji postanoNie są to wpraWdzie
w.i.0I11.0 szukać lIlowego r02- ilości {juże, ale w znaczwiązania,
kt6re gwaran- nym stopniu pomagają w
towałOlby
sys.tematyczne przezwyciężaJn:iu
trudnej
dostawy pot.rzebnych odle- sytuacj'i.
wów
ciśniemowych
\:Ha
!Miejmy nad~etię, że nde
bieżącej produkqji.
potrwa ooa długo, bowiem
Wyjście z li:mpasu było
tylko jedno - budowa od- jtm na radomskiej rampie
leW!lli ciśnientioW;ej. I tak kolejowej czekaną . na odbiór 3 pierwsze, nowoczesne
też się stało.
Przy pwn,ocy Mwsteil'- maszyny odlewnicze typu
stwa i Zjednoczenia przy- "VOTAN". W sumie b ę'dzie
stąPioM
niezWiłocznie
do ich 9, z których ka2xia
realizacji tej powaŻllej in- waży po około 45 ton ...
westycji. Przyszłą odlewI tu nagle wyłonił się
nię zlokalizowano w
bu- nowy klopot: jak przetramdY!llku dawne(j kuźni. Przez sportować te kolo,sy? Ani
kilka miesięcy trwały pra- w zaklad:zJie, and też w Rac adaptacytjne. W między
czasie do zakładu nadeszły domiu i chyba w wPliedwie wysłużone maszyny wód.7<twie nie ma odpowiedniego su>rzętu do p,r.z.eodlewnicze typu "Pollack". prowadz.enja tej operacji. .
Decyzja byla 'krótka: "InZadania tego - powiedzstalujemy
i
zaczynamy
my otwarcie bez precedenprodukQję" ...
su - podjął się Dz. Gl.
Dziś, kiedy
lidę
wzdłuż
dużej
hali starej kumi Mechanika.
tętni
w niej już życie.
iNiebawem też otrzymaZ jednej strony murarze,
my piece 1ndukcyjne do
deśle, !betoniarze z drugiej zaś ci nowi - odlew- prz.eto,pu złomu obiegowenicy ciśnien .owi. Jest ich go. Za.Wupione zostooą takna razi.e lrilku. Długim CZe<I' że 'piece do przetopu WSiapakiem nabierają płynny, duo Budowlani natomiast
srebrzysty metal wlewając kończą już pracę przy bugo zręcznie do f.oIrmy. Ta- dowie oczyszczalni i obiekkie są początki tworzelOia tac h sani tarno-s,ocjalnych.
Gotowe są już umywalki
się now go wydziału, nowej
(z gorącą wodą) i szatn~.
pracy.
IZ pewnością nic nie przy- linne ,pomieszczenia oddane
chodzi łatwo, ale to co do zostaną do użytku niebateij pory zrdbiono w tym wem.
A tymczasem przyszła
kierunku świadczy o naszych zdolnościach organi- załoga odlewni ciśnienio
zacyjinych i technicznych. wej przechOdzi szkolenie
iPracownicy
W przecią u krótkiego cza- zawodowe.
su zaczynając od podstaw (grupa,mi) wysyłani są do
dde\'.'ll1i w Paszce k/W~elu
zaryzykowaliśmy produkcję
5 różnych części najbar- nia i tam poznaJ ą tajniki
dziej potrzebnych dla ma- nowej produkcji. W ten
szyn do szycia, pisania, czy sposób przeszkolonych zoteż dla wydziałów produ- stanie około 100 osób.
Tak więc, jeżeli wszystko
kllliących siłowniki.
pójdzie dobrze, nasz nowy
wydział w pełni zabezpie-

~
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Zaszczytne wyróżnienie

Jak Towarzysz przyGratulujemy ser dec ZIIl1e
jął list I
ekretarza Ko- i życzymy jak najlepszych
mitetu Centralnego?
efektów w pracy zawodo_ Jest to niewątpliWie waj
bClll'dw zaszczytne i miłe nej.
wyróżnienie mojej osoby.

działalności społecz-

B

.J

~

~ o porządek
~
~ l czystość
~
~
~
~ miejsca'

.

~~ pr

dyrektora naczelnego zakładu. Niestety, z przykrością

należy

stwierdzić,

kierownicy

pracuje

oc.,.

czy po,t rzeby zakładu w odlewy Cliśnienli..owe .
1P00000)'1 'l.eć
tylko należy
o sprawmie
działaljącym
transporcie wewnętrznym,
gdyż
już
'dz:isiaj - przy
minimalnej produkcji
przewiezienie m~trycy, czy
czę'Ści stalie się nde lada
pNfulemem.
I jeszcze na marginesie.
Badan,i a l aboratoryjne wykazaqy, że 'nasze odlewy
ciśnieniowe
pIl'zewyiszają
jakOśc'ią ddlewy z Bielska
Białej.
A więc początek
zachęcający.

(tk)

iż

poszczególnych
wydziałów niezbyt serio po
deszli do tego zagadnienia.
Jedynie w-ły P-6 i P-8 po
zytyWnie wyraziły się o mo
żliwości
zatr~dnienia
u
siebie większej ilości kobiet. Natomiast kierownictwa większości wydziałów
nie widziało tej możliwo
ści.

* Nowoczesne "Votany" na stanowiskach

DOKO CZENIE ZE STR. l Traktuję je jednak jako
ce ów na. polu zawodowym wyróżnienie całego zakładu.
i w działalności polityczzobowiązuje
nej oraz wiele szczęścia Jednocześnie
I pom yślno ' ci w życiu oso- mnie ono do dal zej aktywbi tym dła Was i WasZ)'ch nej pracy dla dobra i r07oajbliż zych".
woju naszego przedsiębior
(-) Edward GIEREK stwa.

poważny niedobór męskiej
siły. roboczej. Szukając rozwiązania
tego problemu
zdecydowano się na analizę
stanowisk dotychczas
uważanych za typowo mę
skie i zastą.pienia ich pracą kobiet. W tej sprawie
wydane było zarządzenie

nowych,
urządzeń

biów)

skomplikowanych
(Zwoleń,

wymagają

Gołę

od ,przy-

szłej kadry większych niż
dotychczas wymagań kwalifikacyjnych. Toteż dz..iewczęta z
wykształceniem
ogólnym po odbyciu wspom
nianego kursu będą mogły
znaleźć
pracę
w naszym
zakładzie. W okresie przyuczenia do zawodu~ osoby
te b ędą płatne z funduszu
interwencyjnego z puli Urzędu Miejskiego. Po odbytym szkoleniu i złooeniu
egzami:nu staną si~ one peł
nowarbościow:YJlli • pracownic-aJffii. PlaIłI:IJje się, "Lit;..__u,,,,,,--.I
stą'Pi bo około 3 -i 4 kwartału br. Do tej pory zaś
z.akła:d
nasz
przygotuje
miejsc,a dla kobiet na poszczególnych wydziałach.
W drugim punkcie porząaku dziennego narady
omówiono plan pracy komisji kobiecej ' w ,roku bieżącym.
.
rw planie zawarto m.m.
udział kobiet we współza
wodnictwie pracy podejmowande czynów społecz
nych i produlocyjnych, organizowanie spotkań tematy{;znych (IlIp. z lekarzami),
stałą współpracę z ZM Ligi Kobiet, Ośrodkiem "Prak
tyczna Pani", zOl'ganizowanie kursu kiroju i szycia,
pokazów żyw1enia zbiorowego, kosmetycznych, pie-

\P<mllmo tych ItIrud!!lośd
w zalcladzie lI1aszym znalazło zatrudnienie 80 pracownic, zaś plany roku
bieżącego przewidują zat.rudn!ienie dalszych 60 kobiet.
W naszym mieścLe istnieje poważna rezerwa ze
średnim wykształceniem ogólnym (głównie dziewczę
ta', które nie dostały się na
studia łub te, które z powodu t.rudnych warunków
materialnych zmuswne są
podjąć ip racę). Dla kobiet
tych, ipraktycznie bez konk1retnego zawodu. szczególnie trudno znaleźć zat.rudnienie. Wychodząc naprze- lęgnacji niemowląt, stałą
ciw tym włalśnie osobom informację na temat proDział Szkolenia jpOstanowił blemów kobiet na poszczezorganizować trzymiesięcz gólnych wydziałach, pomoc
ny kurs przyuczenia do za- w or~anizowaniu akcji letwodu oraz obsługi nowo- niej i zimowej dla dziefi,
czesnych maszyin. Dzisiej- stałą opiekę nad Domem
szy postęp techniczny, sta- Dziecka przy ul. Siennej,
wycieczki
ła potrZleba wprowacla.a!!lia zorganizowanie
dla aktywu: kobiecego itd.
iNa wspomruianej naradzie
poruszono również współ
pracę aktywu kobiecego z

Dbajmy o nasze osiedle
Dzielnica Planty należy
niewątpl~wie
do · jedmego
z ładniejszych rejonów naszego rmiaSita, gdzie- szczególnie latem mOŻIla wypocząć wśród zieleni. C zęść
tej dzielnicy jest pod opieką TIalSzego zalkładu, gdzie
dzia~a
Kwn1tet Blokowy

redakcją
Padła

"Życia

Załogi".

celoWa naszym
ulaniem - propozycja omawiania wybranych zagadnień
prawnych dotyczących
kobiet pracują
cych na łamach naszej gaz6ity.
Q dalszej działalności na
szyc h pań info.rmować bę
dziemy czytelnikó.w sukcesywnie w dalszych numerach pisma zakładowego.
B. Gutkowska

Polski Ludow.ej, którą w
naszym regibnie obchod:z.ić
będzj,emYl
pod
hasłem:
,,.KIELECCZYZNA
UPORZĄDKOWANA I CZYSTA".
!Apelujemy;
zatem
do
WStZysti!tich
pracowników
naszego z,a'kł.aidu i mieszJlIl' 3~
kańców
Osie.clla
IPlanty
Komitet ten
wsp6ln1e o estetykę, czysit05ć, ład
ryb
Urzęd em
Miejskim i i porządek.
z
administracją osiedla dba
o estetykę podopiecznego
terenu staraóąc się właści
stażystami
wie go
tlJagospodaxow:ać.
Niedawno wykonam.<> tam
Jak już informowaliśmy kierownictwo Wydziału Naławki, posadq;ono
3,5 tys.
rzędziowni wystąpiło z ciekawą inicjatywą organizukrzewów, drze.wek ozdobjąc spotkanie w Domu Kultury ze stażystami i ich ronych i kwiatów. Wszystko
dzicami.
to robi się po ta., aby
Podczas spotkania młodym pracownikom podzięko
umilić życie mieszkańcom,
wano za dobrą pracę, a rodzicom za właSciwe wychostwOll'ZYć im warunIki przywanie przyszłych fachowców Narzędziowni.
jemnego wypoczynku po
pracy.
Wliele prac wykonano
w czym e społecznym jak
piaskoWinice dla dzieci, czy
plantowanie rerenu. Ogółem do czynu
przystąpiło
ok. 60 osób ,przepraco~ąc
przesZlło 450 godzin .
Są to wartości, które nie
dad!lą przeliczyć się na zło 
tówki (mó,\.V'.ię, oczywiście
w przenośni) ponieważ wypływaj ą z wewnę'trmej potrzeby i troski o upiększa
nie otoczenia, w ktÓll'ym
na
cod:z.ień
przebYWalią
dzieci, ~tarcy i prac W'llicy
:z.ak'lad,u.
pTzykrOŚc'ią
jednak
Z
Na zdjęciach: kierownik N-2, mgr inż. Janusz
trzeba stwierdzić, że me
STANIK składa podziękowanie jednej z matek. Niżej
wszy,gcy mieszkańcy z na- fragment sali pOdczas spotkania.
leżytą
trOlSką i po gospodarsku odnoszą się do dóbr
w miejscu swego zamieszkania. Przykładem tego są
zdewastowa'Ile klatki schodowe, porysowane po.ręcze,
połamane klamk,j itp. Dużą
pretensję .ll'lIOoŻna tu mieć do
nieklt6rych właścicieli psów,
które puszczone sam.opas
niszczą
.k.rzawy,
,depcą
tIrruwniki etc. Dużo do ży
czenia można także mieć
do czystości na klaJtkach
schodowych oraz wokół posesji.
!ZbLiża
się
30 Il'ocznica

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Jedność praw i obowiązków
Obecnie chciałbym przy- dążyć do uzyskiwand.a w
niektóre z.ałożelflia pr,acy Ja'k nalil~zych wyKodeksu Plracy ników i przejawiać w tym
podstawowych celu odpOiwiednią inicjawstrOJl z!IIwie- tywę, przestrzegać przepisy bhp, d bać o dobro zaldadu, chronić mienie 7Jakładu i używać ,go zgOidnie
z . .przeznalCzen~em, przestrzegać
tajemnicy pań 
stwowej i słu~bowej, przeSlirzegać
socjalisty.cZJ!lytCh
zasa.d współrżycia.
Jak z ppwyższ,ego wyni,k a w projekcie Kodeksu
jest jedność dbowiąZ'ków
.stlr-on, Jedlf1alkQwa dLa 1fkładu
wobe.c pracowniR:a
i pracolWtI1i'ka wobec zakHIdu dyscyplina.
W Kodeksie P.racy usanikcjon<lwalfla będZ!ie w sp<lsób
praWll1y in.stj'ltucja wYJIÓŻ 
niania i nagradZalfl1a pracowników.
Za !WZor,olWe
wj'lkonywan'ie sWOich obowiązków
będą
stosowane '
taicie IwyrÓ!Żll1ielfllia jak: «18groda pienięŻ!Ila, pochwała
pisemna, pochwała publiczna, dy;plom uZTI8If1ia, jak
również iInIfle WYJIóŻ!f1ien'ia
przewidywcme w pcos~z.e 
gó1nych zakł.adach pracy.
a o przyznanej nagrodzie
czynić się będ7le wzmiankę
w aktach osdbowych
prac.ow.ni!ka. NaJgrOicty i wyróż.nien~a

przyZlflawać

bę

kierOlWillik
~ad'u
prla~
:PO
zasięgnięciu
opinii rady zakł,ajdlQwej.
IOczywli.ście. oIb<lk wyJ:Óż
rneń stooowane będą równ1E2
pewiIlego
rooULju
salIl'k c j e mi ,niełprzeslbr zeg,anie przez pracow.nik.a U/Stalonego 'porzą.dku i dyscypliny !pracy, regulaminu
pracy
pr.zepisów
bhp
i pporl. Będą to takie ka.ry
jak llIPOmn.ienie i nagana,
a w niektórych 'Przypadkach róWiI1ierl kary pienięż
ne. Przy s.tosowaniu kar
obowiązywać będą peWllle
zasady. Qt6ż kara nQe bę
d~ie mlo~a być zastosowana
po ulpłyIWi.e dwóch tygodni
od wiadomości o naruszeniu obowiązku pracoWil1iczego i .po upływie trzech
miesięcy
od dOIpuszczeruia
się
tego naru.srzenia. Nowością będ71ie to, że pracowni!k będzie mógł w cią
gu trzech dni o.d zawiadomienia
go. o uk.arnniu

dzie

drUgiej strony, na samym pracoWlIliku również
spoczyw,ają duże obowiązlki.

Jest on bowiem robowiąz:a 
ny do wykonywania pracy
sumiennlie i starannie, /prze
strzegać dyscyplinę !pracy
oraz stosować się do p<lleceń
gr zeło.żonyc h dotyczących IWJ'kOlf1ywania pracy. Prac.ownik zobowiąza 
ny jest również przestrzegać ustalonego w zakładzie
czasu pracy i wykorzystywać go w sposób jak
najbardziej
efektywny,

Skorzystajmy ztej szansy
.0 prOblemach zatrudnie-I
ma sygnalizowaliśmy już
wielokrotnie. .Znamy ~oskonale sytuacJę na odcmk.u .braku. kadr w przedslęb~ors~W1e, a nawet w
skalI mIasta.
Chcąc usunąć te braki, a
jednocześnie przyjść z pomocą młodzieży, co równ!eż nie jęst bez zna<:zenia,
kierownictw.o naszego zakładu uruchamia od lutegO bieżącego roku dwie
~la y o specjalności tokarz
l frezer na bazie zakladowej Szkoły Zawodowej.
Nauka trwa 3 lata i polega na zajęciach teoretycznO-praktycznych.
Wart~
r?\\'l1ież wiedzieć, iż ucznlO\\~e otrzymują wynagrodzeme: w pierwszej klasie
- .150 zł, w drugiej - 320
zł l w trz.eciej _ 600 zł.
Inną formą zdobycia za~'odu
tokarza, frezera i
s~usarza jest uruchamiana
rownieź od lutego 1974 r.
praktyczna nauka zawodu.
~OI<'J{ać ona będzie na odYWaniu zajęć praktycznY~h w wydziałach narzę
dZlOwni, natomiast zajęcia
teoretyczne odbywać się
będą w ZSZ. Ta druga forma zdobywania zawodu
przez młodzież w wieku
~6-17 lat wynagradzana
Jest tei w identyczny spo-

(3)

sprzecjw. O uwzględ
lub
od~.zuceniu
sprzeciwu decy,dować bę
dZlie
klierQwnik
zakl3idu
pracy
w
porozumie!niu
z radą zakładową. Nierozpatrzenie ~rzeC'iwu w cią
gu 14 dni od daty wniesienia będz,ie lIóWJlloz.naczne
z jego uwzględnieniem.
Kall"y będą uważane jalko
niebyłe i wzmianki o nich
usuwane z akt osobowych
pX,acow:nilka po roku nie!nag aTIlII ej pracy. W przyPadku ddbrych osią'gnięć pracawni'ka i jego nienagannej IPr,a cy po ukaraniu kieww.nik
.z.alklaidu
pr.acy
z własnej !ilnicJaltywy lub na
wnliosek rady zakładowej

wnieść
n'ien~u

będzie mógł uz,n,awać karę
z.a niebyłą IW terminie
wcześniej szym.
Tak więc Kodeks Pracy
ure:gUiluje w sposób właś

ciwy SZe!l"eg spraw z zak:;resu lf1agradzan1a i karania pracoWJll1i'ków.
c.d.n.

1973 był
walki o

Rok
dalszoj
jakOIŚć

i

To jak ważną r.olę we
wszystkim co żyje 'l1a ziemi
odgrywa 'WOda If1li.e jest dla
nillrogo ani lf1<Ywością ani ta
jemn<i.cą. ~~ z nas w
swo~m ,pra!~iCznym życiu,
pprnij aj ą<: Ijll'Ż zależności

biologiczne i organicz:ne, z
prOblemem wody zetiknął
się lf1!i.ejednokrotrne. Wiemy
ile Ibr.oSk i :kłopotów pil"zyspa!rza na!m brak wooy w
instalacju
wodociągowej
własnego mieszkania, s.POwodowa:ny 'awmią sieci. Jak
truciru> wówczas utlrzymać
w clZ,ystości wszelkie u:rzą
dzenia san~tarne c.zy 'przed
m!iOf1;y g.ospodarstwa domoweg.o. KiLkudlfliOWY 'brak
wody w mlieście może s.powodować wybuch epidemU
i w !konsekwencji straty w
ludziach,
Zyją.c w dolbrz.e zorganizowanym i wyposażonym
społeczeństwie nie stawiamy sobie nigdy pytania co
będzie, jeżeli mimo naszych
usilnych prób woda z kranu me wy;płynie. Wydaje
nam się, że woda jest i po
Wtinna być z.awsze. I tu je
steśmy w powCl!Żnym błę
dzie - wody może zabrak
nąć!

sz.kiOły

~zą
nowoczesność pro-

dukcji wytwarz.a nej

przez

Zakład.

IW tym zakresie uzyskaliśmy

p<>waźne osiągnięcia,

o czym świadczą uzysk!llI1e
efekty. Dotyczy to zarówno
zmniejsrenia strat w 1973
roku w porównaniu do roku H172 na brakach wewnętrzny<:h i zewnętr.znych .
Nastąpił dalszy rozwój wyrobów ze z.nakiem jak'OŚci
oraz udział wyrobów w
grupie "A" lf1owoczesnooci.
Wyniki te cieszą tym
bardziej skOlrO uwzględni
się fakt, iż nasze przedsię
biorstwo
bierze
JUdział
w III Ogó1nopolsk.im Kon kursie DoIbrej Ro,boty, ZO'l"ga,nizowanym plI"zez "Trybunę
Ludu",
TeleWtizję
Polską,
Polski
KomiItet
Normalizacji i Miar, i w
ocenie konkursu głóWll1ie

będą

liczone efekty uzy,sklane w roku ubiegłym.
W roku 197ft czeka nas
dalsza
praca o jeszcze
wyższą jakość i nowoczesność produkcjli.
Dzialaln.ość
zakładu
w
tym
z.akifesie
wynika
z fak~u, iż rewolucja technic 71na, któreij świadkami
jasteśmy
obecnie, stawia
ciąlgle nowe zadania przed
ws.zystk'i mi zakładami. Są
to za.danó.a nie tylko na
dziś, ale na jutro. Gdyby
kJtoś uważal sprawę walki
o jakOść i n01woczesność
produ'kcji za akcję i kampanięj
zaprzestał
troski
o tę sprawę, to wcześniej
czy póź.niej zostanie uderzony przez życie. Sprawa
nowoczesności
;wy.rO'bów,
ich konkuren.cyjnośc~ nest
więc
nQe ,tylko zad8iI1iem
bieżącej 5-Jatki, ale tematem na wiełe lat przyszłych.

trawników,

chodników

starczy solidniej, z pełnym d7Jie wyczuwał wagi proble
poczuciem
odpo.wiedzialności mu. Wody jest 'C<lraz mniej
dokręcić zawór a tym samym
a ponadto wooa Ik.osztuje.
zlikwiduje się skutki bezuży Miejmy to pr:re.kOlnanie, że
tecznego niszczenia wody.
z !k.r!llI1U, kit6:ry poZOiS(tawiliśmy nied'okręcony .po umy
W os.tllltrtich łatach daje ciu :rąk czy tWlany ucieka
się w zakładzie zauważyć ją do lkanaJtimcji niczyje
nadmierne zużywanlie wody inne tyłko ,nasze złotÓWlki.
przez wydziIały Ip rodulkcyjmgr iDŹ Jerzy Kijanka
ne. I nie zawsze jest to po
dyktowane technologią pro Sto warz. Elektr. Polskich
Koło Zakładowe
dukcji. Zgoda, że w .ostatnich latach rozszerzył :się
zakres produkoji na tzw.
wy1dzliałach ,,mokIrych". że
instaluje się coraz więk
szą ilQŚĆ uxządzeń wymaga

interwencji.

A

przecież

sięwzięc-ia
głów.nie
na ce~u, aby jakość

maoą

wyprodukowany,ch wyrobów cieszyła się jak największym
uznaniem odbiocców krajowych i zagranicznych .
Wysoka jakość wyrobów,
wyrabia n.ie tylko dobrą
opinię zakład<lwi, ale przysparza
m~
klientówstwarza
większą
szansę
oksportowania. Im wyższa
jakość, tym mniejsze straty
ponosi
przedsiębior
stwo, tym lepsze wyniki
ekonomiczne, zaś dla załogi
większe nagrody za jakość
produkeji czy efektywność
eksportu.
Rok 1974 na oocinku p<>prawy mierników cząstko
wy<:h jakości z pewnOŚcią
będzie bardzo trudny, bowi m w większości przypadków są one już bardzo
napięte. Nawel utrzymanie
kh na obeCll1ym poziomie
wymaga wiele wysiłku i
zaangażowania
ze strony
pracowników zaplecza technicznego, służb konl4"oli jakości, a w szczególności ze
strony bezpośredlf1uch wykOnaWiCó,w produkcji. Jeżeli
każdy
bezpośredni wykonawca na swoim odcinku
pracy będue systematycznie dążył do uzyskania bezbrakowej produkcji, przestrzegał procesu technologicznego, zgłaszał wniooki
zmierz.aljące
do usunięcia
przyczyn
ip()wodudący<:h
na'd mieorną
ilość
braków,
wówczas
efekty
naszej
wspólnej działalności w roku 11974 będą z pewnością
jeszc:re lepsze.
Szef Kontroli Jakości
inż. E. HOFMAN

Program poprawy warunków

jącYiCh

chłodzenia

w.odą.

Dlaczego jednak: załoga ,nie
dba o to, alby w kaildym
proceslie
ltech!I1ol<>gicznY\ffi
zużyw8lf1a
była
ilość wody.

Dlaczego
obsługują

wśróU

właściwa

tych, którzy

po,s:zczegółne

urzą·

dzenia czy linie technołogiczne
wanien panuje przekonanie,
że im więcej wody tym lepiej.
Przecież woda nie jest surow
cem bezpłatnym. Kosztuje eks
płoatlacja ujęć wody. Kosztuje
konserwacja sieci i urządzeń.
Wraz ze wzrostem zużycia wody wzrasta zużycie energU ele
ktrycznej potrzebnej do nap<::du silników pomp. Przyjmuje
się,
że ilość
pobranej wody
równa jest ilości odprowadzanych ścieków. w związku z
tym zakład płaci ogromne sumy
pieniężne
Miejskiemu
Przedsiębiorstwu

Wodociągów

i Kanaliz ..cji za ścieki odpro
wadzane do miejskiej kanalizacji. Jeżeli w latach ubiegłyCh miesięczny koszt zrzuca
nych do kanalizacji miejskiej
ścieków

ksztaltował

się

śred

nio w granicaCh 80-100 tys. zl
to w roku bieżącym średnio
w granicach 130-150 tys. zł.

(Za małe znaczenie przywiązuje się do instalowania obiegów w-ody chłodzą
cej w wypadku maszyn wy
magających <:hłodrenia,
a
przecież tą drogą m.ożna uzyskać poważne
oo.zczęd
nOlŚci. Rrzykladem niech bę

dzie obieg wody na Nowej
Kuźni, który pozwoli na
r:aoszczędzenie w skali mie
sięcznej ś.rednio ?J5 tys. me
trów sześciennych wody a
tym samym ~ tys. zł.

Nie pozostajmy obojętni
W.obec problemu .o!;4częd
ności wody w
z.ak.lądzie.
Nie sLUkajmy po tej linii
zarządzeń, zakazów czy na
kazów, które Ij tak nie wie
le zmienią, jeżeli każdy z
wy- nas, członków załogi nie bę
czy

Zainteresowanych kieru- jezdni zakręcić dokładnie zajemy do Sekcji Szkołenia wór. Również nie do rzadZawodowego
(BUT,
teł. kości nałeży widok przecieka
799), która udziela szcze- jącego hydrantu zmuszający
obsługujących
gół.owych informacji na ten pracowników
sieć wodociągową do
ciągłej
istotny temat.
(jk)

1l"0kJ.em

ooszczędność wody wzakładzie

Zakład
nasz wodę do
za- swych potrzeb czerpie z zie
mi ZJa p<>Śrepnictwem stukładowej ,
Sądzimy, że informacja dni głębinowych. W ten
ta zainteresuje z pewno- S2..m spos6b za.opatrywany
ścią naszych pracowników. jest w wodę Radom. źró
Jest przecież jeszcze wiele dł.o poboI'u wo.dy jest więc
młodzie!y, która z tych, jedno i bo samo w obydczy innych względów nie wu przytpadl.kach. I teraz,
podjęła nauki w szkołach jeżeli nie dbamy o osz<:zęd
i nie posiada żadnego za- ność wody w zakładzie, p<>
W.odu. Szkoły te dają ta- mi1ając już społe<:zny askie możliwości. Wielu mło pekt takiego postępowania,
dych ludzi wykorzystało szkodzimy samym sobie.
dotychozas szansę zdobycia Bo lf1awet jeśli skutki nadintratnego i cenionego za- miernej eksploatacji \wdy
wodu metalowca, a wielu nie dotkIną nas bezpośred
z nich kontynuował.o nau- nio to niewątpliwie nasze
kę w zakładowym Techni- dzieci czy wnuki będą odkum Mechanicznym osiąga cz.uwać brak wody.
jąc tym samym nie tylko
Tego, kto z racji swej funwyższą specjalizację fa<:hową,
ale również ś.rednie kcji zawodowej ObSerwuje gn
wykształcenie techniczne i spodarkę czystą wodą na wyodpowiednią
pozycję
w działach naszego zakładu prze
raża beztroska zalo.:i w
poswoim środowisku.
się wodą. Ileż me
Wyrażamy
przekonanie, sługiwaniu
trów sześciennych czystej wo
że z tej szansy skorzystają
płynie
bezużytecznie
do
wszys.cy ci, którzy dotych- dy
czas wahali się z podję kanalizacji. Jakże często w
ciem nauki lub nie zostali okresie łata widzi się pracow
przyjęci w normalnym 0- ników zakładu, którzy nie dba
ją o to, aby po polaniu wodą
kresie do szkół.

sób jak uczniów

POWyżs2e zagadnienie docenia nasz zakład, czego
najlepszym dowodem jest
systematycznc uruchamianie nowych wyrobów, modernizowanie już istnieją
cych konstrukcji, wdraża
nie nowych mctod wytwarzania itp. PowyżsW przed-

Stałe podnoszenie
jakOŚCi produkcji

Prygie.

'-
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socialno - bytowych

Aby praca była milsza,
awypoczynek lepszy bieżąceg.o roku
załogę i kierownictwo przedsiębiorstwa
olbrzymią odpowiedzialność

Zadania

nakładają

na

w zakresie pełnego zapewnienia il"ealizacji planu. Są
to zadania tiIl"udne, ale i re
alne, zadania, które wymagać będą podniesienia wydajności produkcji na każ
dym odcinku pracy. Niesprawiedliwym byłOby, gdy
by kierownictwo żądał.o od
załogi lepszej, wydajniejszej pracy w zamian nic
załodze nie oferując. Tak
nie jest. Wiadomo, że wydajniejsza
praca
zależy
m.in. od dobry<:h warunków bhp i socjaln.o-bytowych. Dlatego kierownictwo przedsiębiorstwa zakłada w br. szeroki plan
poprawy warunków socjalno-bytowych dla załogi.
Już w II kwartale przekazana zostanie do użytku
nowa stołówka o nowoczes
nym wystr<lju i pelnym
wyposażeniu.
1:ia pewno
wśród czystych sal, estetycznym wnętr~u obiady
lepiej będą smakować.
W III kwartale k.ontynuować
się
będzie
budow(!
świetlioo-kawiarni w ośrod
ku wypoczynkowym w Siel
pi, a w przyszłym roku
będziemy

wypoczywać

w

n.owym, murowanym obiek
cie w tej miejscowości.
rw IV kwartale zakończo
na zostanie także moderni
zacja ,ośrodka w Soku (budowa
dróg,
ogrodzenie
frou,tu, oświetlenie ośrodka
itp.).
Na wiosnę ruszy długo

oczekiwane rozp<>częcie budowy standardowego ośrod
ka wypoczynkoweg.o czynnego przez cały rok w
Pil"zesiece.
Z innych przedsięwzięć
planuje się opracowanie
dokumentacji na odpylenie
kotłowni,
zainstalowanie
sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych przed
głównym wejściem do zakładu, asfaltowanie dróg.
przygotowanie d.okumentacji na budowę szkoły przyzakładowej, zakup dwóch
sanitarek, zakupienie nOwoczesneg.o aparatu rentgenOlogicznego dla ambulatorium, uruchomienie ką
cików odpoczynku załogi
na wydziałach P-l i P-6,
uruchomienie dwu dalszych
jadalni do wydawania posiłków
regeneracyjnych,
wykupienie działki na ośrodek wypoczynkOWY nad
zalewem w Siczkach i wiele innych.
W celu poprawy działal
ności
sp<>rtowo-rekreacyjnej kontynuowana będzi€
bud.owa hali sportowej oraz załatwienie lokalizacji
pod budowę nowego stadionu treningowego w Prę
docinku.
Jak więc widać program
poprawy warunków socjalno-bytowych załogi jest bogaty. Chodzi teraz o to, aby
terminy jego realiz.acji zostały dotrzymane. Ale to
już jest w sferze działal
ności odpowiedzialnych za
to czynników.
Dar-Bo
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ZYCIE
rWldy. Nasi pingpongiśCi
i nasze ~t1kajrlki" a zwłasz
cza juniwki za~li pok'łac:Lane w nich n.ad.zieje
nie wy,wlalC:r.ając d!rużyno
Wiych misitrzów Okręgu.

Jaki

był

:r.astanowien~u się nad
plalIl€llll na nowy 19174 rok
należy życzyć, alby szkole-

Po

ten sportowy rok?

niowcy i

• Najlepsi kolarze
* Zpiłką nożn_ nie wesolo
!Początek;

roku jest .okazją
d.o zastanow1eniat się nad
oSlągi!lięc1ami, niepowodzeniami mi'IldOO€g.o okresu
o;raz nad plan.ami przyszłoś<:iQiWyIll1.

PO!równując

ogólnie wyruiJki rok u U~73 do rOlJtiU
1972 moWa z cadą pewnością s.twierdllic, ze !rpk
llibieg.!y był IPOmyslin,ie:jszy
dla zaW1Qd'Illi.ków "Broni" .
Wla.ś>ciwie tylko selkcje kolarska i benisa ziemnego
populary.zowady n.a6Z k~U!b
na airenie ogÓlnopoJ.skieij.
Z pozostałych !SekcJi j~y_
nie botkser .sto Chrzanowski zdpbył III miejsce na
M1srtJr~stwach
P.olslkd.
Wśród kolarzy seni.orów
M. Sliwjński w 'bairdzo
silnie Q.bsta,(jZ<lll1ej !konkurencji wyścigu na czas na
Mis'llrz,ootwaJCh Polski zdobył IV miejsce z czasem
o 25 sek. gorslJym .od
R. SzurikowSlkiegO'. K. Jasiński jakp jedYll1Y z zawodnik6w nie należących
do kadry na:rodOiwej u'Plasowal .się lI1a Mistrzootwach
Polski w I-sz.ej 'dziesiątce
zadmudąc bardzO' dO'bre VI
miejsee. Tandem SkoczekGłogowski
na MiSlbrzostwach Polski 740byl brązo
wy medal. W kategorii juniorów para RycWicki-Modzo ewski - tytuł Mis.tr:z.a
Polski. Zb. Bernik zdobył
brą 7)wy
medal lI1a 1 km
oraL V m. na In OSM.
J.
lllckl reprezentował
Polsk, ·a I mistrzostwach

~

Europy juniorów w MonachlUm. Ogółem Iiasi kolarze lO-krot.lUe repre:zento;wall PplS'kę w zawodach
arięazynazrodQwych.
J.)rużyna
tenisistów

zawodn~cy "Blrp-

ni" Pl7Jede wSzy'Sj1Jk:im popiłki
stołowego
or·az sia:t1kóWlkli żeńskiej. DO'
planu pracy Klubu należy

prawili
norż.neó.

WYIl1dki selOCtii
,tenJi.sa

zdObycie od I-III miejsca
w
mistr7JQSVwach PoLski
Ioolarzy w kategorii seniorów, co natimnied w trzech
lronkmeJlcjach dwóch tytułów mistnów Polski w k.a
tegorii jUlll!iorów, awans bo
k:serów do LI-ej ligii, pQpirIa
wienie loka.ty przez tenlisi
stów w \ClITua:yJlO~h Mistrz.ootwach P1ol:ski.

ZAŁOGI
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PodWieczorek W
sportowy
- Coraz więcej miejsca
i czasu na zebr:anria<:h Zarządu Klubu S,potritowego po
święcla
się
s'Pra'WOm wy_
chow.aWlC'Zy\lll.
Działatcze
" BronIi" 'wiedzą, że przy
obecny>eh
,;wy'Ś.rubotwa
nych" wy,n>Lkach na ar-enie
ogóln.qpoJ.skiej, tylko dolbr,a
wsp~ca za,WQdn1ików z
trenerem i wyrmana doŚWli!acLczeń między sz'loo!l.eni(~wc.ami m'Ogą prZIYsp!ieszyć proces lepszego szkolenia z uzyslkaJl1~em coraz to
le(psz,e:gO' wyniku.
rr.aką oIka:zl:ią dó W)'Imiany
pogJądów niliędzy UlIWodnikarni, instruktttami i trenerami z d:zi!a:Ła<:zamli Klubu bę'd2lie
.kwrartał OX'ganiZO\Wan.a impreza pcl\d nazwą ,,iPOdtwiecrorek spo:rjtov.--y" .
Seklcó,a SIporltowa i Prop.agiandowa nas:retgo KlUtbu
już
w m-cu lutym br.
zorganlizutie taIk~e g,pobkanie.

po
lO-Jatach
niepowodzeń
znów znalazła się w gronie najlepszych . zdobywając brązowy medal na dru2<ynowych
mJstm:ostwach
'w ;raku 197~ objętych
ł'oJski juniorów, a K. Ga.jda po r~ pierwszy w hi- było s1Jlroleniem 362 Z8wodlni!ków &ta!rtujących w
stor.Li lIlasz~ klubu zd:obył
tYIt~
halowego
mi.Sjtrza ~ atużynach. P.racę szkolel:-'olski w grze pqc!wójlIlej niową p!rowactz..iło 23 treOiraz Sirebrny medaJ. w gr;z.-e nea-ów-instr,uktoir6w. Nasi
uvwOOndcy
brali
iUdcial
in,dymidu.aU.ned na III OSM.
w 389 ·ilIl/prez,ach w RadoK. GaJda w lT-OikJu ,lW3
miu i na wyjeździe. Pxaca
trzykrotnie ~tował
klufbu ,,Broni" to nie tylko
POlskę .w zlIIWooach ,rnę
zaWOidy spo:rtIOjW1e. W 119173
dz.yna.ro dowych. IXugi zawodnik ten~sp uemll1egQ roku dz.i.a}acz-e ~O'wi
urEtgu.],cvwali pracę orgaal~
A.
Durasiewicz
zdplbył
za~yjną klubu
i obie!kJtu
I miej sce
w
deblu na Spoir,towego. 'Wy'budowano
ogólnopols4ciJm turn.iej u ju_
hotel na Ul łóiielk n.a stadionlor6w oraz III m iC(jsce nie, wy;rempntJow.ano baw grze pojedynczeQ w To- sen kąipieloowy i wyjkonaru:>
run~u.
WIi-ele innych remontów na
IDo osią'gmęć wojewódz- dbielkc~e spprtowym. Na~
kich naleią: I m.i,ejsce boIk- ważnilejsz~ jednak osiąg
serów ~ awaJru! d.o rO'llgiry- r.Ji~iem działaczy kl.ubu
wek o wejście do II-ej ligi j-est :fiinaJ.i.zowa!llie sprawy
i I miejsce szczypiorlIlistów budowy hali spO'r,to.weij na
i a.wans do ligi terytorial- naszym sitadionie.

S€ikcyjne za rok 19rm OIraz
rorgan ilO WIaII1y
rzpslball1ff /ol
"mini ple'bi.scy\t" na najlejpszych spor;to~ÓiW nlaSIlegO
Klubu. OclJj'Wiśtcie
takiie spcJltkani-e odbywać
Slię będzie przy kawie i wyst~ie naszych amato!rskli.ch
zaspołów ZaIldad'owego Domu Kultll'ry.
Następne
spOItkanie w
drugim lktwa!rbale oc. poświęcone
będzie
wyborze
lO-ciu najlelpszych sportowcó'W nas1Z€g'o
Klubu
w XXX-leciu PRL.

Grał.

Grał.

ne\j,

Je~
oprócz
tych
osiągnięć były i niepoWlO-

dzema,

z

kt6rYiCh najbo.dla załogi naszego ~adiu d <klubu są
pOirariJki piłkalr2y.
Strata 6 pkt do lidera
będzie trl.l{dna do odrOlbienia w l"oogrywlk.ach LI--ej

leśniejszyan

Choinka Noworocza

•••

co

W pod'wieczorlku sportowym przedlstawiane będzie
wsp6łzawodll1lictwo

między

~

Od cz.telrech lat nasi
piłkarze
idąc
w
~lad
"Craoov.i" inaugurudą w
dniu 1.I. o godz.in.ie 112.00
pr~otowania
do sezonu
meczem tpwam:yskim .,~ 
naci-'kawalerOlWie". Tegorocme spo~aruie zakończy
ło się remisem 3:3, sz:lroda
tyUro. że te ci~we zawody nie miały n.alei.ylfJej
reklamy. Przygo.towaniem
do sezonu k'ierO'wać będzii.e
insbruktor T. Muc.
;Piłkarze w dniu 5.1. br.
wz.n.owili treningi na sali
gimnQ5.tycz.nej Liceum dla
Pracujących w Rynku 3 razy w t~dniu 0Iraz 2 razy
w
tygodniu
treningami
w tel'enie. Następnie zatplanowanO' kilka spotkań towan;y.skich. W dniu 3.II.
br. z "Conoardią" w Piotrk,owie Tr.fO. lTewanż 27.II.

Ileż

mania paczki ze słodyczanll wartości 40 zł, udziału
w łoterll fantowej, czy też obejrzenia ciekawego fUmu
Dla najmłodsz ych przygot.owano zestawy bajek, m.in.
"Przygody Bolka i Lolka". Starsze dzieci obejrzały
,,Króla areny" i arcyzabawną "Plpi w kraju Taka-Tuka". Obok zamieszczamy zdjęcie z tegorocznej akcji
choinkowej dla dzieci

wyzwolenia m.iasta

Pamiętasz?
Głwche, dalekie detonacje. Szyby okienne poklejo-

ne p!astrami dudnily i drżały powodując lęk obecnych. Z początku słabe wystrzały, z czasem stawały
się coraz donioślejsze . Z każdym głośniejszym hukiem
przytulałeś się do ramion matki. Bałeś się. My, starsi
czek~liśmy z drżeniem , by odezwały się one blisko,
z kazdym bowiem odgłosem zbliżało się wiadome już
wyzwolenie.
Pamiętasz? Siedzieliśmy w piwnicznym schronie.
Bez przerwy szukałeś swego "pistoletu" z wypaloną
w drzewie lufą. Straszyłeś wszystkich siedzących niespokojnie w schrO'nie wymierzoną "groźnie" bronią.
Nie wiedziałeś, co kryje się w ciemnych czeluściach
karabinowych luf . .Nie słyszałeś głośnych komend
"Cel - pal! Cel pal!" Nie widziałeś kołyszących
się na wietrze żywych !.alek w kilku punktach 00szego mia~a. Nie zaglądałeś w szkliw1r ich zg~ł1JC"
ocz~. TY czekałeś na przygodę, czekałeś chWili, kiedy
wY1dztesz ze schronu i wymierzysz sw6j "pistolet" we
wroga.
I doczekałeś się. Pamiętasz kiedy drzwi naszego
schronu otworzyły się raptownie i stanął w nich twój
starszy o kilka lat kolega. P amiętasz jegO' okrzyk:
"Już są!"

. N i e wiedziałeś o co chodzi, nie wiedziałeś, co kryje

Stę za tym okrzykiem, który dla nas był najpiękniej
szą muzyką. W okrzyku tego 'T11{lka tkwiło wszystko.
Pamiętasz, jak rzuciliśmy się wszyscy do Wrzwi wyj_

ściowych i wypadliśmy na dw6r. Podszedłeś w6WCZ'1ls
dO' "stalowego rU'T11{lka" głaszcząc jego chropowatą powierzchnię.

Pamiętasz moment, kiedy silne, twarde i ciemne od

1?yłu dłonie uniosły cię w górę podsadzając na wiezyczkę czołgu? Wyglądałeś śmiesznie w szarej papa-

sze z gwiazdą na przedzie.
A czy pamiętasz słowa, kt6re m6wił do ciebie radziecki czołgista? Przypomnę ci je teraz, po wielu
latach. Dziś zrO'zumiesz ich treść, której wówczas,
w tamten styczniowy poranek jeszcze nie mogłeś zrozumieć. Powiedział ci O'n: "Nu, malczik, ułybnijsa!
Uże niet Giermańcow!"
Tak, synu! Uśmiechnij się i uśmiechaj się stale.
..JEKA"

Plan piłkarzy przed
rozgrywkami do II-ej rundy

to razy słyszymy w
domu cytl>wane w tlItule
pro§by naszych maluchów.
Nawet w okresie zimy, a
szczególnie wtedy, gdll w
pomieszczeniu jest duszno
(wiadomo, centralne ogrze wanie), a pokoje nie są
zbllt często wietrzone.
Uczynna i dobra mama
skwapliWie podaje wówczas dziecku co 'T11{l aktual
nie pod ręką.
W jednllm przllpadku bę
dzie to woda z sllfonu, w
drugim pepsi-co!.a lub coca-cola, w innllm - oranżad4 (sztucznie barwiona),
a z braku tejże ładuje w
rękę malca 80 gr. bll ten za
fundował sobie oranżadę
w PToszku.
Niestety, proszę mamuś,
żaden z tych napojów nie
jest dla dziecka wskazany.
Otóż zarówno coca-cola
jak też pepsi-cola zawiera
ją
międzll
innymi tzw.
kwa, fosforowy i wyciąg z

http://sbc.wbp.kielce.pl
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br. w Radomiu. W dniach
od Ii----ll,9.II. br. nasi pUkar:re p!rwby,wać bę.dą na
2-1t)'lgodnioWYlffi Zogtrupo.waniu w Ośrodku S po!rltowym
w Węgierskiej Górce.
W dniu 25.11. br. rpzeg.raJą kolejne spotkanie 00warzys'kie ze Sl;a,rtem Łódź.
ZaplanowanO' również dwa
nas.tępn.e spqtkania w dniu
3.I1L br. i 10.111. br. do
obecnej chwili lI1ie posiadamy p,otwier.dzenia 'PI"zeciwników.
Cieszy fakt, że na zgrupowaniu przebywać Ibę.dą
obo!k naszych 2lawodnikbw
brzy
zelij)Oły
II -.ligowe
Clachęc.amy lI1aszych czyMetal Klucz.bo.rk, Ursus telników <lo odwiedzenia
War.szawa i Warta Poz- biblioteka technicznej zaJda
nań jako dobrzy spa- duo Wśród nQwości !aichO'ring-part:nerlj}' dla nasz-ej ~h :r.najdu:je .się wiele
drużyny.
c'iekawych książek. Oto kil
Grał. ka z nich:
Turno A. i inni. "Obróbka
plastyczna kół zębałych".
WNT 11973Omówiono w niej me.t ody obr6l11d plastycznej uzę
bień jak: kucie na gorąco i
na zimno, wyciskanie, prze
orzechów cola, a więc do- pychanie, wgniatanie, wal!różnego
typu.
mieszkę kofeiny . Podamy cowan'ie
tu, iż w litrze tego napoju Książ.k.a p!rzeznru:zona jest
spożywamy
kilkadziesiąt dla 'inżynier6w, techników
miligramów kofeiny, a ta i konslII'Ukto:rów maszyn.
kiej dawki nie powinny 0- Zawody i specjalnOŚCi szkol
zawodowego
trzllmllwać dzieci, a nawet ructwa
młodzież. Jeżeli zaś chodzi Przewodnik encyklopedyczo kwas fosforowy nie jest ny. PWN 1973.
Publikacja
Instytutu
on również obojętny dla
zdrowia młodocianego. Roz- Szkolnictwa . Zawod(J\vego
wija)ący się przecież orga- prezentuje zbiór charaktenizm dziecka potrzebuje rystyk zawodów, do Jctóprzede wszystkim wapna rych przygotowuj ą zasadni
cze s2lkoly i licea zawodoa nie fosforu.
Sztucznie barwiona oran we, technika oraz podofiżada i wymienione wyżej cerskie szkoły :zawodowe.
napoje dadzą się ltiewątpli
tawiar ki D. - "Urządze
wie zastąpić innvmi, z owo nia pneumatyC'Zne w obraców, na brak którllch nie biarkach i przyrządach".
możemy narzekać. Są (me WNT 197.2we wszystkich sklepach spo
IPrzeznaczona dla ini;ynie
ŻYWCZllch, a wiele coctai- rów i techników-konslruk
lów - bez specjalnego wll torów obrabiarek oraz usitku - można przllrządzit r ządzeń z napędem pneuw domu, o cZllm informuje, rv.a yc:r.nym -przewidzianych
popijając owocowy coctail. clio mechaniz-acji i automatyzacji procesów technolo(j. k.)
glemy>eh.

Mamo, daj pić.

Od 2 do 7 stycznia Zakładowy Dom Kultury rozbrzmiewał śmiechem I gwarem d2ieclęcych gło ów.
W br. akcją choinkową objęto 5,5 tys. dzieci pracowników. Na 13 imprezach choinkowych nasi mJlu iń cy
mieli możliwość wspólnej zabawy z Mikołajem, otrzy-
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Bliżej książki

technicznej

MoczydJowskl - "Gospoda
rka przyrządami pomiarowo-kontrolnymi".
WNT
1973.
Książka ma lIla celu wska
z.anie możliw.ości usprawnieni~ gospodaOO przytrzą
danti tPOmiaroWO-kontrolny
mi. Podano w niej podsta
'NOWe wiadomości Q
rządach, ich obsłudze
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Sam orządu Robotniczego Za
kład6w

Metalowych im.
gen. "Waltera" w Radomiu
Redaguje Kolegium w

dzie:

Seweryn
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.Banasik,

Skrzypek, Anto(Kjerown1k

~6lka,

Radiow.), Botena Gutkowka, Jery Kam1ński (Sekr.
Red.). P iotr JCs1lltka, Ig~_
cy Palka (&ratik), Ireneusz
Plestnyńsld,
Ka:rlmJen
Pietraslk Tadeusz PrygleJ,
Jan RybczyiIskl (Kler. Red.)
Wyd.: Samorząd Robotniczy. Adres RedakcJI: zakłady Metalowe Im. Gen.
"Waltera".
Radom.
uL
Ciepła nr l, teL 211~.
Druk: Rad<>mskle Zaltlady
Graficzne - Radom, ulica
Zeomsklego 4t
Nakład 5.000 + $O ..
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