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Eksport - perspektywa dla
W z ał oż eniach planu społe c zno- g ospodar czeg o rozwoju P olski w latach 1971-1975 po ważn ą rol ę i zwięk
zone zadania postawiono przed h a ndlem zagraniczn ym. Wykonanie gł ó wnych zadań planu S- letniego
uwarunkow ane jest zwi ęk sz eniem ud"Ziału P olski
w mię dz y nar odowym podziale pracy, zdynam izowaniem obrotów w handlu zagranicznym , któr y musi
sprosta ć zapotrzebowaniu kraju na surowce i paliw a,
nowoczesne t echnologie, maszyn y i urzą dz e nia, a także towar y dla uzupe łnienia i wzbogacenia r ynku we wnętrzne g o.

RealizaQję

zadań postaVI Zjeźd"ie w

wionych na
latach 1971'-...1713 oceniała
I Krajowa
Konferencja
Plmtyjna. Z przedstawionych danych wynika, że
teJnpo wz.rostu Olbrotów
handlu zagraniC7.Ilcgo zostało w tych labaC'h przyieszone niemal dwukil"otnie w porównaniu do ubieg
łego pięciolecia. Podstawowym zadaniem całej gospodarki w dwu ostatnich
lal:ach bieżącej 5-latki bę
d~le odwrócenie prop<>rcji
~llI.ędzy dynamiką ekspcxrtu
~ ~.POTtu na rzecz przySPIeszenia tego .pierwszego.
Dotyczy to głÓWnie wymiany z r<YZminiętyrni krajami
kapitalistYC'ZDyrni.
,Duża rola przypada na
tym odcinku przed ·ębior
stworo zaliczanym do grupy specjalizujących się w
prOdukcji eksportowej, do
których
należy
ró","Ilież
nasz zakład.
Jak -zatem na tle tych
u\\~ kształtowała się dynamika eksportu na zego
przedsiębiorstwa w latach
1971-73?

na

Pabi a ńczyk

jest
rozdzielni w-lu
p--. Pracę w "Walterze"
r01lpOczęła w 1961 r. w
charak rze \\'.ierta za. Po
d ·~h latach zostala przen CSlona do wypożyczalni,
pracownicą

"

wek sportowych, chociaż
maszyny do szycia są nadal najważniejszym a5Orty men tem ek portowym.

pla informacji czytelnikówpodamy, że najpoważ
niej stz;ym i odbiorcami maszyn do zycia wśród krajów soojali tyeznych były:
ZSRR, Czecho łowacja, Węg
ry, Bułgaria i Rumunia, na
Odpowiedź na powyższe
tomiast w eksporcie na
pytanie ujmieun~ procento- rynki krajów kapilalistyczwo, co w.inno być chyba nych: NRF, Anglia, Franbardziej przejrzyste, aniże
cja, Irak i Kanada.
li określanie wartości w
złotych dewizowych.
ie wdając się w szczeJeżeli iPI'zyJmiemy wskaź góły i nie Obciążając panik wartości ek<siportu ro- mięci czytelników lic zbari:l i
ku 1971 1Ja 100 to w wku i w kaźndkami dynamiki
1972 wartość ta w głów wzrostu eksportu w paszcze
nych asortymentach wyno- gólnych
asortymen.lach
siła: w maszynach domo- warto chyba jedynie stwier
wych - 1115%, zaś w roku dzić - reas-umując powyż
1973 kształtowała się na sze uwagi - że osiągnięte
prawie takiirn samym po- wyniki w ele porcie w la:Momie; w
asortymencie tach 1971-1973 wskazują
maszyn przemysłowy<.-h: w na znaczną poprawę dziaroku 1972 wyniosła 116 a łalności zakładu, a szcze148; narto:niast gólnie wyraźny wzro t naw 1973 na .odcinku eksportu wia- stąpił do krajów kapitatrówek sportowych w-skaź listycznych. Zbliżenie przed
nlki te kształtowały się na siębior twa do rynk6w zapoziomie 131 w roku 1972 granicznych przez wproi 180 - w roku 1973.
wadzenie systemu sprzedaJak widać z tych kilku ży komiso~j pozwala na
liczb i wskaźników nastą szczegółowe
analizowanie
pił poważny wzrost ekl.U>Or- działalności eks(x>rtowej.
tu zwłaS2X:za na rynki II
strefy płatn.kzej obejmują
Pomyślne wyniki winny
cej kraje kapitalistyczne zostać osiągnięte również
oraz Chiny i Jugosławię, a w latach na tępnych. Wynajwiększy wuost ekspor- maga to jednak rozszerzetu nastąpił w asortymencie n'a zakresu analiz ekonomaszyn do szycia i wiatró- micznych
kspą.rtu
oraz
większego niż dotychczas
zaangażowania zakładu w
kształtowanie polityki ek _
portowe-j.
'Vzro
eksportu uzależniony jest także od jego
opłacalności,
a zwła zcza
możliwości
obniżenia cen
fabrycznych. Isto nym zadaniem w tym 7..akr ·e bę
dzie konieczność prz
0wacizc.nia analizy o tymalnej dł ości
rli produkcyjnej, przy
6rej kosz.ty
będą się k. ztaltowały na
niższym ponornie. D tyczy
to
zcze ólnic wiatrówek
porto\ :ych
k porto'"anych w '.ięk zo< i do refy dm iei, co po'vinno być
pra\\ 'dłowQ wykorz ' Lane
i
winno
aranto ać
wzro ek
u, a tym samym zy ku na
o pr.zedi b"ors1' ·a.

kresie organ izaaj i zbytu i
doskonalenia powiązań mię
dzy ,przedsiębiorstwem a
rynkiem.
(E. Ol zew ki)
P.S. Wysoką ocenę wyw imieniu Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego podcz.as· osta tn.i.ej egzekutywy KZ z-ca dyr. dIs
ek portu
ZPP.
Wyniki
osiągnięte w roku 1973 stawiają
nasze prze dsi ę,bior
stwo w rz<:<Jzie najlepiej
pracujących
na
odcinku
ek portu. To nas zobowiązuje.
(e.ol.)

raził

Każdy

W konkursi mogą wziąć udział pracownicy zatrudni ni w naszym przedsiębior
~twie aktualni lub t ż pracujący w dowolnym okn, i d roku 1944.
T matem prac konKursowych mogą być
zagadni nia gospodarcze, rozwój produkcji,
mod rnizacja zakładu na prz strzeni tych
lat, ży ie załogi w szerokim tego słowa poję
ciu, przeobraż nia jakie dokonały się
w okr sne 30-1 cia itp.
Prace konkursowe nie powinny przekraczać 6 stron maszynopisu, a ich forma może
być dowolna. Nadsyłać j
nal ży pod adrem naszej r dakcji do dnia 1 CZERWCA
1974 roku.
Za najlepsze prac wocenie jury (w skład
któr go wchodzić będą prz dstawiciele Komitetu Zakładoweg,o Rady Zakładowej .
ZZ ZMS oraz redakcji) przyznane będą nagrody w wysokości:
I nagroda
1000 zł
II nagroda
800 zł
III nagr da
500 zł
oraz 5 wyróżn ień po -

300

zł.

Jury za trzega sobie prawo innego ponagród, natomiast redakcja prawo
publikacji naj iekawszych prac konkur owych, które będą równi Ż odpowi dnio honorowane.
Wyniki konkur u ogło imy w lipcowym
numerz "Zycia Załogi".

działu

pOlTlysl

ię

liczy

illony dla zakladutysiące dla t\Nórcóvv
Racjonalizacja i wynalazpracownicza
je t
m in trumentem r ozwoju go podarczego kraju
i nośnikiem w zelklego pot pu techniczne o. Je t to
prawda ogólnie znana, a
mimo to w minionym okre
ie twórcza iniCjatyWa inżynierów, t chników i robotników nie b la w pelni
w korzystana. • le sprzyjały temu za\\iJe przepisy
i regulamin, zniechęcała·
twórców zb t przewlekła i
biurokratyczna procedura
rozpatrywania
wulo ków
racjonalizator kich. Dopiero nowelizacja prz pi. ów,
a szczególnie o tatnle w t czne mini tra prze m . łu
ma z nowego pod ha lem
"Twór za inicjatywa i dobra robota." otworzył .."Zielon światło" dla tej dziaczość
waźn

łalno·

roku 1974 c! kŁów ekonomicznych o dużym znaczeniu dla naszego przedsię
bior·'itwa.
Już stycz.niowy plon gi d
pomysłów skłania do optymistycznych prognQz. Jak
'Wiemy, w styczniu odbyły
się cztery takie giełdy, na
których złOŻiOno ok. 200
projektów raqjonaliz.atorskich i pomysłów usprawniających. W chwili, gdy
oddawaliśmy
materiał
do
druku nie mieliśmy jeszcze
wyników dwóch ostatnich
giełd.

l.

J . Ryb.

J dn

mzdani m

21 tyc:z.n"a gościliśmy w
na zym
przecisi biors1wie
c:zlQnka Korni tu Centraln o PZPR, wicemarszałka
ejmu
PRL;
ndrzeja
WERBL
,kt6ry spotal _. ę z I sekretarz m KZ
partii z a\\em Glo owkim . dyr ktorem zakładu,
inL. • tarian Dl Bloń kim.
Go
arZl' :c.akladu zapoznali tQw. A. W blana
z a tualną sytuacją g .
darezo-społ zną
z
biorst\\Cl ze szczeg6ln) m
U\\-z.gl<:<Jnieni m zagadnień
ko
racyjnych, in", tycyj
nych, produkcyjnych i 50cjalnych.
Wicemarszałek
Sejmu z kolei poinformQ-

http://sbc.wbp.kielce.pl

zglo zon ch na d rugiej giel
dzie zanotować warto pom ł R y zarda
tachurkiego
dotyczący
zmian
konstrukcyjno - techn01ogicznych niektórych części,
projekt
tefana Grabowkiego z wydz. lR w sprawie dostosowania kanalizacji deszczowej na terenie za
kladu maszyn do pisania
na Gołębiowie dla odpro'Wadzenia wody deszczowej
z terenu zakładu (planowana oszczędność 300 tys. zł),
projekt Wacława Krawczyka i Boi Jawa
krz pka
dat. zmiany opakowania
kluczy
samochodowych
pla kich
(planowana
oszczędność 200 tys. zł) i
pomy I Zbigniewa lrowca
z wydz. TK w . pra\\ie
zmiany konstrukcji zamocowania ramienia zaln)" ającego maszyny do pisania.
(.planowana oszczędność 100
tys. zł).
iełda trwa co wtorek w
• wi tIIc Kontroli Jako' ci
od
odz. 11-16. P remie
cz kaj
na wnio kodaw-

wał kierownictwo "Waltera" o o atnich decy-Ljach
PaI'tii i Rządu ..

-000Również w tym samym
dniu przebywał w "Walterze" sekretarz Centralnej
Rady Z\\iązk6w Zawodowych,
tani ł aw
ZKR -

B
potkał
ę on z akt ypartyjno-2.\viąz.kowym
udzielając wyjaśnień \V ze

\\ m
regu

~rawach dotycząCYCh

now~go

kodeksu
pracy,
fundusz.u socjalnego i mnych zagadnień socjałno.,by
towych.
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Z obrad Plenum KZ PZP

nic, i •••
Brak mocy przerObowej - rudność istotna
ią

ięcia W bu

Wśród wielu istotnych
każdego człowieka dwie

życiu
najważniejsze:
praca oraz własny

spraw w codziennym
wydają

ię

zabezpieczenie zarobkowania, czyli
kąt, czyli mieszkanie. Pibrwsze zapewnia nam Konstytucja, drugie zaś ...
Tu możliwości mamy sporo: budownictwo indywidualne, przydziały z puli rady narodowej, budownictwo zakładowe i resortowe oraz, od wielu lat, budownictwo spółdzielcze.
A zatem obowiązek za- 40 mln zł, jako pomoc zabe7Jpieczenia
mieszkcmia kładu w postaci pożyczek.
Slpoczywa równie:i: na kie- To z pewnością dużo . DorownJct ie zakładów pra- daómy do tego udZiielenie
cy. I słusznie! Chodzi tu 211 pracownikom pożyczek
p.rzecież o rzecz nieba-ga- na
budownictwo indywit lną a mianowicie stwo- dualne (4,5 mln zł), porz nIe odpowiednich wa- żyC'Lki na remonty i morunków
dla
załogi, dla dernizację
mieszkań
(dla
swoich pracowników, dla 1.079 pracowników w wyfachowców . nie7Jbędnych wkości 9 mln zł) oraz pok>ażdomu przedsiębiorstwu, ważne kwoty wydatkowaby moglo ono prawidłowo ne dla kadry technicznej
funkcjonowac.
Pracownik i prZOdujących rzernieślni
daje
bowiem
zakładowi ków.
siłę swych rąk, swoją inpo tych wiele móWiią
\'. ncj~ i sw J umysł twór- cych liczb podademy jeszczy, dlatego też musi ocw- cze kilka. W latach 19'00kiwać również od zakładu, l(H3 pracownicy "Waltera"
od
j go
kiero'N"'Tlictwa otrzymali
680
mieszkań
właściwych
warunków spółdzielczych,
281
pra y, prlez co rozumie ć z .ra<iy narodowej oraz
należy
mi dzy
innymi 159 mieszkań z tzw. uzysku
i mi zkanic.
w
osiedlu
zakładowym,
!Zastanówmy siQ przeto, a będziemy mieć odpoczy sprawy t były obo- wi dź na postawione wyżej
jętne
dla
kierownictwa pytanie.
,/Waltera"? Na pytanie to
W t)"m miejscu natarczyniech odpowied~ fakty. Wiie wyłania się i drugie
W latach ,,-IO-tych" zakład pytanie:
czy
mo:i:emy
dy ponował 12 budynkami mówić O sukcesie w zaw
osiedlu
zad<ładowym . kresie
za.bez.pieczenia
W latach 1955--1966 wybu- mieszkań dla "walt rowdowano z funduszów re- ców"?
sorto'Nych -l nowe budynki.
.Test z pewnoŚIC.ją wiele
Poważn
iloś ć
mi szkall zakładów i przedsiębior.stw
uzyskano w latach 50-tych. w Radomiu, które nie leA potem - od roku 1957 gitymują się takimi wyni- poważną pozycję zaczęło karni w zakresie poprawy
spełniać
p6łdzielc z
bu- warunków mieszkaniowych
downktwo mieszkaniowe, wych pra<:owników. Nie
przed
ws zystkim
typu oznacza
to
uednak, że
lokator kiego.
Zorganiw- moż my mówić o pełnym
wano łą c zni 11 grup sp6ł- zabezpieczeniu locum dla
dziel'zyc h przy ewidentnej wszystkich .
pomocy
fi nansow j
ze
Aktualnie _ jak v. yliśrodków zakładowego fun- czyli działacze RZ - 35010
duszu mieszkaniow o.
pracowników zajmuje noZ ogÓlnej liczby 2.83-1 woczesne mieszkania wy_
pracown1ków - czł nków posażone
w
niezbędne
p6łdzi lni
ootychczas urządzenia.
adal je<:lna!k
otrzymało
nowe
locum poważny
procent zalogi
1.363. Wydatko\\ ano \.... tym wymaga zmiany mil' zkaokreliie
kwotę
ponad nia, bądż z uwagi na

ludzie naszego zakładu

ZAŁOGI

wyższy standard, bądź ze
wz.ględ u
na zbyt wy.soki
wskaźnik z,agęszczenia lub

z uwagi na zajmowanie mieszkań nie nadają
cych się na stały pobyt.
'lIaką "zakałą" był barak pr7Jy ul. Szkolnej, gdzie
"gnieździło" się 23 rodziny.
Został
on wyburzony a
mieszkańcy
przekwaterowani.
Pozostał
jeszcze
jeden drażliwy i pilny problem do rozwiązania
przekwaterowanie 29 rodzin
z
baraków
przy
ul. Kolejo~j. WyraŻ'amy
przekonanie - a piszemy
to w imieniu mieszkań
ców - że zostanie on rozwiązany w roku bieżącym.
Takie są zresztą zapewnienia.
Sprawy te były mocno
akcentowane podcza ostatniego posiedzenia plenarnego Komitetu Zak ład o
wego partii. Udział w nim
wiceprezydenta
miasta,
inż.
Jana Szczepańskiego,
też

przewodniczącego

Zarządu

Rad. Sp-Ini Mieszkaniowej,
Wacława
Telusa
oraz
przedstawiciela Zjednoc:aenia Przemysłu Precyzyjnego, Lucjana Zuchowskiego . pozwala na stwierdzenie, iż wiele nabrzmiałYCh
spraw i problemów na tym
odcinku zostanie załatwio
nych. Oby!
Zatwierdzony
wówczas
program działania w 7Jakresie poprawy gospodarki mieszkaniowej w latach
19740-1982
jest
bardzo
szeroki i w miarę optymi tyczny.
Zbyt
d'Ui.o
miejsca zaj~loby jego odtworzenie,
dlatego
też
ograniczymy się do kilku
stwier<izcń. W najbliższych
5 latach - przy aktualnym
rozeznaniu - istnieje moż
liwość
uzyskania
około
1.650 mieszkań. Jest to stosunkowo duża liczba, ale
nie zaspokaja ona w pełni
na zych
po tr reb,
które
sięgają według wyliczeń
na najbliższe 5 lat - ponad 3.400 mie zkań. Najistotniej zą przeszkodą w
pełn j realizacji tego programu są nie tyle środki
ilnan owe, co m~iwości
prz.erobowe
'Przed ię
bior tw budo\\lanych.
Dlatego też należy wykorzy tać w zy tkie dot pne 'rodki działania, by
liczba drull"a. wyralaJąca
!lo' ć o zekuj cych na \ ój
"ła n
k t była jak najmnl
KI)

deusz Prygiel

Jedność

praw i obowiązków (4)

W dalszej części intertpre
towania projektu KodeikLsu
Pracy ~a~ąłbymn poświę
cić kilka uwag niektórym
zagadnieniom dotyczącYilIl
kwestii płaoowych.
Otóż w istocie swej Koderos będzie sankcjonował
znane i W)"próbowane xeguły takiie jak płaca według pracy, 7Jalka:z zrzecz.enia
się z góry p!fawa do Wj'1!lagrodzenia, obowiązek wypl1lity wynagrodzenia w odpowiednim terminie, miejscu i czasie, prawo do \Staw
ki ooobigtego zaszeregowania za czas niezawinionego
pr~ju, zmniejsz.enie wynagrodzenia w razie braków .zawinionych przez
pracownika. Są to ogÓlnie
zasa'dy z-awierane w ukła
dach zbio~ch.
Nowością jednak będzie
dla przykładu flłlk.t, re .wynagrodzenie
pr2j'1Słu:gi wać
będ'Lie tylko za pracę wykananą, a za czas niewykonywania
'pracy
tyllko
wówczas, g<iy Kodeks lub
przepis szczególny tak bę
dzie stanow.ił. Tym gposobem zmiesie się lliPmywilejOlWanie pracoW!IlJików 'Urny
sławych, ktÓre dawało prawo do wynagrodzenia pracowni'kom umyslowym w
zasadzie w każdym wypadku krótkotrWałej niemoiliwości
pełnienia
pracy z
ważnej przyczyny. Projekt
stoi na stanowisku, że brak
je~t ,społecznych ;przesłanek

do
kultyowowania
tych
pI'ZY1wiledów. Rozciągnięte
prawa do wyna.g.rodzenia
na wszY'Sitikich pracowników ja<k służba wojskowa,
pełnienie mdań i funkCji
pań.stW'owych,
ważne wydaa-zenia rodzinne jak ślub,
urooz.enie
dziecka, zgon
najbliższych są wystarczająco określone w przepisach pra"s,,-a i nie zachodzi
potrzeba ich rozszerzania.
Bardziej niż dotychczas
sprecyzowano zagadnienia
norm pracy. W szczególności chodzi tu o zasadę, iż
plI"Zekraczanie norm nie
stanQwi podstawy do ich
zmiall1Y jeśli jest ono. wyniidem zv..iększonego osomtego wkładu pracy lub
sprawnOŚCi zawodowej pra
cownika.
ZWTÓ6my również uwagę
na zagadnienie ochrony wy
nagrodzenia za pracę. ZabeZiPieczooQ tu bo\\iem interesy rodziny pracownika,
l-t6.roej przyznano alimenty. Podnosi się tu granicę
dopuszczalnych
potrąceń
egz wowanych należności.
Będzie
można
w razie
eg'Lekucji świadczeń alimen

tacyjnych poitrącać 3/5 wynagrodzenia, a w razie egze
kucji
innych należlności
1/2 wynagrodzenia, w przy
paJdoku .zaś zJbiegu egzekucji alimentów l innych
należności do 3/5 wynagrodzenia. ;PowyiJsze z ClJSOO y
według projektu .obowiązy
wać będą bez względu na
WYS!Okość
wynagrodzenia.
Równ-ież nagroda z zakła
do~o
funduszu nagrÓd
podlegać będzie egzekucji
na alimC'll ty ,do pełnej wysookości tej
nagrody. Zakład pucy będzie mógł do konywać potrąceń .alimentacyjnych bezJpośrednio na
wniosek wJerzyciela (IW.
rony pracownika) na ;podstaWiie przedłożonego pr.z.ez
niego akltu wyikonawczego
a zatem taicie bez udziału
komoo-nilka,
Istotnym momenjtem w
projekcie Kodeksu są od-

Zy~munt
losionek
pol r z · wyd ziału P-I-l w
zakład zie pra<' uje od 1952
roku. Prac a na polerce ni e
1est lekka. Zygmunt Mosionek na tym
tano\...; ku pracuje nie.zmiennie od
22 lat. Jes t dobrym i zdyscyplinowan ym
pracownikiem. Za ....'ZOrow ą
~a <:
otrzymał
li t .poch v. al ny
kierownic t .... a wyd7.ialu.
Zygmu nt M ~ iont'k
szeregi partii w"Ujpi ł w
1956 r. Od 10 lat p łni fun k
cję gru,pov. go par yj nego
i c-złonka egzekutywy wy-

pracy -

odpowiada:
ah 'an!zern!
przy
tano\\ i ku połerek
j t bardzo such p ",i trze. Przez 8 gOdzin trudno w takim miejscu wytrz mać. Zain 1alo\ ano ys
tern wyciągów I nagrzewania powietrza, jednak
brak nawilżacza powi trza.
Zain talowanie t a k i e g o
urządzenia na pewno uJatwiłoby nam przebywanie w
t)m pomieszczeniu, a tym
samym i warunki prac .
\Mamy nadzieję, że postulat ten weźmie pod
działowej .
u v.agę kierownictwo WyNa nasze py lanie - co działu. Chodzi przecież o
proponuje zmi nić lub ulep dobro pracowników.
szyć na swoim stanowisku
(bg)
-

\V nowej

rriiędą innymi:
,potk
\V
Urzędzie
liej kim

ie
w
prawie eren6w pod budov.nictwo je<:lnorodzinne,
spotkanie z kandydatami w
celu u-tal.aru.a typu budowy
i zasad organizacji oraz wy
sokOOci wkładów jak też za
kresu . wiad<:tzeń zakladu,
zabez-pieczenie
kredytów
bankowych, wystąpienie do
władz woj
·ódz.kich o zabe2Jpi('Cz.erue prz <l.zialu materiałów budowlanYCh, zawarcie umowy z wykonawcą,
przejęcie
działek
od
'rzędu Miejsk' ego itp.
Program jak widzimy - na tym odcinku je t
bardzo rzec:z.ov..·y i konkre ny. M6\\ i bowiem o konkretnych prawach i k
kr tny h lerm'
h ogranipoczęciu działalności).
C'z.anych mi 'ącami, łącz
Ustalono też najv..-aŻJ1iej- nit z rmi.nem oddania doze prace i środki działa mów do użytku.
nia, które mQgą rzyczyNie za . r7.amy wyraż.'lć
nić się do r ali2acji zamie- naszych wątpliwQści, :o do
rzeń.
Uwzglę<!niąią
one ich zgodnej z ustaleniami

,

http://sbc.wbp.kielce.pl

~tąpi

pośmiertne.
się
mianQWiicie

od
dotychczasowego zróźniCQ.
wanua W»1S0k0ści o~a w
w zależności od tego czy
zmarły był opracownik.jem
fizycznym czy .umys łowyrn.
Wprowadzi się jednOlite
odprawy pośmiertne dla
wSlZys.bkich rodzin w na.
Sitępującj'(!h
rwymiarach:
jednomiesięczny
zarobek,
jeśli
pracQWll1ik był za ..
trudniony kir-6cej nlZ 1~
lat, trzy:mielSięczny .zarobek
jeśli okres zatrudnieni
niósł co najmniej 10 lat i
sześciomiesięczny
zarobek
jeśli ten 0tkJres wynosił po.
nad 20 11lit.
Za tem IloQWe ukła<iy bę d ~
baird:ziej korzylstn.e, szcze·
gólnie dla rQdzin robotoi.
czych, a tym samym li·
kwidować będą dQtychc'za·
sowe nierównoŚ'CJ spoI z·
ne.
e.d.D.

Dobrze przygotowaliśmy się
do wykonania zadań 1974 r.
Tegoroczny plan IPrQdukcji różni się od planu roku 1973 pod względem
ClJSortyanentowym. Wyprodukowane wstall1ą
nowe
modele maszyn prostoście
gowych klas 45<9 i 460, 1110wa maszy.na automatyczna
kI. 438, rQzpoczęty zostanie
montaż maSlZyn do szycia
firmy "Singer", produkcja
eleoktrycznej pTasowarki do
mOiWej w oparciu o c-zęści
i zespoły własne, nowy
mooel maszyny do pisania
z długfun wałkiem oraz
nowe wyroby z dziedziny
pneumatyki.
Należy się liczyć z tym,
że
zarów.nD
wzrastający
plan produkcji, jak i zmiany asartymC'lltowe spowodują szereg trudnQści z",lią
zanych głóv,.1!tie z wąskimi
przekrojami produkcji. Dotyazyć
one będą przede
wszystk!im takich wydziałów jak: kUŹllia,
oddział
automatów tQkarskich w
wydz. P-3, wydz. automatów tokarskich w Zwoleniu, oddziały obróbki wiórowej elementów pneumatyk.j napędowej i sterują
cej w wydziałach P-5 i
P-6 i innych.
Jest na pewno dobrym
zjaw.isk:iem, że kierownictwo przedsi biorstwa prze
v.iduje te trudnQści, które
mogą
wystąpić
w cza' e
t u produkcji. Znając bo-

Problem "trzystu"
Na t mat bwlownktwa
mil' uan'o\\e,go
pi zemy
sz rz j w innym mi je u.
W poni.iszy'C h uwagach zajmi(>my 'ę jedynie problem m budQ\\ iclwa jednorod:z.inn go.
Program poprawy syluac'i mieszkaniowej pracowników naszelro przedsiQbior
stwa uwz ględnia również i
tę ważną pozycję w cało
k ztałcie zagadnień mieszkaniowych. Działacze związ
kowi i adroin' tracyjni mają już nawet orientacyjną
limbę pracQW!Jlików, wyrażających
wój ak
budowy d mk6w jedn odzinn:rch. Jest ich trzystu (z
pewnością będzie ich wię
cej po sz.er·zej informacji
na tcn temat oraz p<) roz-

prawy

r alizacji. Pragniemy j ynie przypomnieć, że sprawy
te były już tav."iane kilkakrotnie - nie tylko zresztą
przez nasz zaklad - i zawze znalazły
ię
jakieś
obiektywne trudności.
W'ród
nich
poczesne
miej_ce no. a bene od
kilku lat - zajmuje trudnoość
\'"
zabe:zi>ieczcniu
przez Zarząd Gospodarki
Terenami Urzędu
'ej• . ec:o dział k
budQwlanych. Rozumiemy dobrze,
że
wymagają
one badań
g c!ezyjnych. długi go pro
ce u z\\iązanego z wywłao 1."Czaniem, . h uzbrojeniem, ale o tych pcawach
m6v. 'my chyba zbyt dużo.
Ta d y;z.je \V sprawie
frontu budowy
d rnków
j
orodzinnych
w kali m'ej kiej czeka z
pewn 'dą więcej niż 300
b
pracov. 'k6 '
"Waltera".
(J.k.

wczeŚJ1iej
mogą ce
wystąlpić trudnOŚCi łatwiej

wolem
im

'p!lZeciwd:zJiałać.

Dlatego

też
opracowano problem
środków
technicz.no-orga-

nizacyjnych dla realiz Ji
roku 197-1.
Dla
infoI1lJ1acji 'War to
podać
niektóre
z tych

za<iań

przedsięwzięć.
Na przykład w wydZliale
kuźni zainstalQwany zos .
nie młot matrycQwy i
prrzejdzie się na pracę
ruchu ciągłym, w wydl

w

P-3 i w Zwoleniu zainstalowane zostaną dodatkowe
ilości
au.tomatów tokar·
skich a wiele wydziałó w
otrzyma nowoczesne obra·
biarki o wię'klsze;j wydaijno·
ści. Z innych IPrzedsięw:zię c
przewiduje się zakończenie
organizowania w budynku
M-3 montażu maszyn do
szycia
firmy
,,singer",
przeorganizowanie wyd7ialu P-3 pod kątem zapewnienia wykonania płyt alumin.io\\'Ych do zmodernizowanych maszyn do szycia,
rorganizowanie w bocznej
naw;e budynku starej kuż
ni gniarz.da obróbczego pły
ty grzewcwj elektrycznej
prasowarki stołowej, przemieszC2el1ie stacji prób i
badań elementów pneumatyki z przybudÓWki budyn
ku nr 20 do. b u<i ynk u
n.r 172 oraz kontynuacja
organizowania oddzialu od
lewni ciśnieniowej m tali
koloro ....'Ych w
budynku
tarej kuźni.
Bardro poważne zadania
"rod zakładem stoją \\
zakr le
Qbniżki
pracechłonności
i
ma eriało
chłonnoici. Zgodnie z wytycznymi ZPP w tym zakre.e obniżka pracochłon
ności
powinna
\\'Ynieś c
850 ty~. cob.-godzin, a obnii.'-l:a materiałochlO'llno i
(al,
sln 'wo,
żeliwo)
350 ty . k . Obniżka w zużyciu
materiałów
ko owych
\\inna
4 ty!'. kg.
Realizacja powyższych z3
dań bę<! . e trudna ze \'.
du na z.an1echan:e Qd II i
III k vartału rodu.kcji ma
szyn do szycia niektórych
kla .
Poza t. m ~'iadQmo,
zdecydo '3 a if,'ksrość oz
ci \\ ltodzi do produkcji
w
i go.
'ych od le~ 6w star· -nych, żeliwn 'ch
i
'en: v.ych. JedY'
ton ma 'ał6w kolQro\
h w poo;taci 'PrŁów, blach
. j
zu:iy\"ana 'C'Z
lad. Uzykan.·
więc
dr
y\ 'Il j
DOKO
ZE. ' lE
TR. ,

~

t
c
g
r

a
li

s
n
ł

t
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Z wędrówek po "zakładzie

Zakładzie

Filia wZwoleniu dziś i jutro
od

niC().
praw
czy

klem
~m.

[.olile
dla
na·
:ach:

) k,

: z~;
Dbek

lat i
obek
po.
będ~
~c ze ·

)fuli.

li·
tc'za·
t z·
.d.n.

•

lę

r.
g ą ce

wiej

Itego
>lem
rga·
• Ji

ru- to
tych
aiale

e.nie

oku

do
r ",
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J eszcze na kilka kilometrów przed Zw oleniem, na
tle szarego :z.imowego nieba r y uje się ju ż mukl y,
w ysoki komin ciepłowni Zakładu filialnego - naszej
najnowszej inwestycji, od samego począ tku sprawiającej, niestety, więcej kłopotów jak radości.
Mijamy kwadratowy rynek otoczony mał ym i budynkami, po środku którego stoi pi ękn y pomnik
mi strza Jana z Czarnolasu i skręcamy w wąską
uli cz kę . Stąd już droga prowadzi do samego zakładu .
Już
pierwsze, PQbi.eine
lNo,wy kierownik Zakłaspojrzenie wystarczy, aby <Lu p . Eugeniusz. Na S ~Uja
tWlerazic, ie to filia now.o - mówa WiPf05t: Z pewczesnyeh
za:kładów.
W n.ośclą, aecyzja lPOouęcla
główn~ hali pr.odukcyjnej budowy tego typu JnwerówruuWqQ
poustawNme stycji
nie
była
najautomaty
i
pbr a bialiki. szczęśliwsz a . P.rzede wszyMieJsca d uż o, nikt o siebie stkim brakulie nam rąk do
się nie potrąca, nikt niko- pracy i wy.Kwalliflk!owaneJ
mu nie przes:z.k.adoza. Swiat- Kadry. W nowym tereme,
la tez aużo, bowJem cała a szczeg6lnie tu, gdzie nie
bala to szkł.o, beton i stal. było rugdy żaanych tNldyeji przemysłowych
akurat
na ur,uchOlIlli.enJe tak poważnej
Trad'iam
przerwę śniadaniową. Jedpr.odUlkcJi było ~rrect.się
ni jedzą w stx>łówce, inni wz.ięciem b. trudnym.
przy swoich stan.owiskach.
!Nowe kier.ownictwo wieCodrziennie miejsc.owy GS
dostar:cza
gorącą
,zupę rzy jednak głębok.o, ie te
z tzw. "Wikładką" - Jna- podstaW'Owe JtlOjWty i proczej
kawałkiem
mięsa. ole:my
zostaną
mebawem
Ostatllti.o
Więk szość
pracDwnlik6w przezwycięż.one.
korzysta z tych pooiłków. zapadły decy.zde, aby obsaSą
(me gorące, smaczne cW:ać kierownicze stanoi niedrogie - tylko 5 zł wiska ludźmi ze Zwoleruia.
za pełną, dużą misę.
I tak zastęIXą kier. zakła
du w Z WPle<n!lU z.ootał mgl'
Skoro
Ju,z
zaczę:1.iśmy
inż. E. Grzybowski, natoo sprawach oocjaln'O-byt.onadmis·trz.em
d/s
wych, to poWiiedz:my jesz- miast
obr61:)kj ręcznej J. Wło
cze gW'Oli spl1a wiedli wpśd danki. W naj blliiJs.zym CZlCli nieukrywanej z.azdir'Dśd, sie p r z.ewidulie się obsadzeiż takich warunków jakie
sbanoWtisk
nad:z.oru
stworzonD z:ałodrze zakła nie
praqownikami mieszkalią
du w Zwoleniu trudno cynri w tym rejonie. ~ą
doszukać
się
nie tydko
to poounięcia z pewnością
"Walw
macierzystytm
terze", lecz talkże w in- słuszne i rozsądne.
nych zakładach. Są naGor:z..ej ma się jednak
tryski, umywalnie, pijalnia sprawa z zatrudnieniem.
mleka, szatnrie, pokO(je hi- Aktualnie filia w Zw.oleniu
gieniczne itp. Wszystko, pilnie pOSZukuje 30 robotjak dotąd lśni czystością. ników oraz kilkunastu s:z.liMiejmy nadZieję ie bę fierzy. Nie obsadzone są
dzie tak dalej. Ale t.o już ta1ci:e niektóre miej<;ea na
osobista sprawa za#lgi.
automatach.
Te i inne problemy są
przedmiotem stałej troski
nowego
kier,ownictwa.
Jaka je t przyszłość filii M. in. ;postan.owiono zaw ZWDlen1u? To zasadnicze trudnić
na zasadach
pytanie absorbude wszyst- prak'tyJd - grUlPę uczniów
kich, którzy interesują się kończących os.tatnią klasę
"walterowską

produkcją.

szkoły

przyzakład.owej.

(1)
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Choinka noworoczna
Po raz pierwszy br. zanasz
zorganriz.ował
uroczystą
ch.oinkę
dla
dzieci pracowników zakła
du filialnego w Zw.olen iu.
, OWoroczn a zabawa ch.oinkowa odbyła się w dniu
13 stycz:nia br. w tamrejszej świetlicy. Akcją obję
to 80 dzieci. Podobnie jak
kład

Str. 3
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SkOńczyć Z bałaganem

Stanowić .ona będz.ie
szłą kadrę
\\Y'SOk.o

i marnotrawstwem!

przyOgólnopolska akcda "Try
wy- buny Ludu" J Telewizji
kwalifik.owanych pracow- PolSk.ioj
pod
hasłem:
ników.
"ład czyosLość porzą
I jeszcze jedn.o, c.o na dek" wzbudza zrozumiałe
pewno
stanowic
pędzie zaniepok.oj nie W'Śr6d kieważny zwrot w "karlCrze" rownictwa pr.leodsięb.iorstw,
z ..... oleńskiej filii. Otóż nie- krt:6re pod ,w.2lględem czybawem, obok głównej I>I'O- stości i porządku na sw.oim
dUkcjJ części do maszyn, terci1.ie pozo tawiaóą wiele
filia
zacznie
wytwarzac do życzenia. Telewizyjne
k<lucze nasadowe. Tu .od- kam ty z wielką dokład
bywać się będzie obrób a nością
pokaz'udą
wszelki
wiórowa i termic2:na, na- bałagan, który jest przejatomiast .ostatni szlif klucze wem bralku gospodarn.ości
otrzymywać będą
w
i marnotraws.,twa materóakładzie macierzystym.
ł6w.
Ale o tym i innych jeszW naszym regionie nacze ważnych i ciekawych
miast la.nso,vane jest hasprawach zakładlu w Zwo- sł.o: "Kielecczyzna czysta
leniu napiszemy w następ i u,porządk.owana"!
nym numerze.
ie chodz.i tu przecicż o
(ag)
akcyjność j hasła, ale o c.o-

dzienny porządek i czystość w roiejscu pracy, na
tCll'enie zakładu i ·W .osiedlach.
\Na terenie naszeg.o zakładu wiele
ię
uczyniŁo
pod względem podniesienia
poziomu estetyki mimo to,
jest jeszcze dużo do zrobienia.
Wi le
nieporządku
prZ)'i pan.a..ią
:zakład.owi
przedsiębiorstwa bud<l/Wlane wykonudące prace na
naszym t~enie. N iezasyipane d.oły po r.obotach ziemnych, gruz, niezabezpiecz.one materJa ły bud.owlane _
.oto cod:zjenne obraaJki, ik.tóre s~ą !kraJobraz teren u przedsiębi.orls~wa..
Zgodnie z poleceniem
dJ'lI'ekIt.ora zakŁadu przedstawiciel słuźby inwe$ty-

możliwość wypoczynku
Wrócili pierwsi wczasowicze

sk a. W godzinach rannych
ćwiczy na lodzie młod7.iei
zk oina. P o pOłudniu tatła
je t wolna, toteż mUo nicy
łYŻwiarstwa mogą do woli
koczy Ł ać z urOKóW lodow ka.
W samytm ZakO'PaIlem
innycoh możliwości uprawiania !PJOrt6w zimo~eh
i rozryw.ki nie brakuje.
Uczestnicy I turl1lUSu pow.r6cili 1ladOwol ni i wypoczęci.
ugerują
jeodyrue
mo:iJ1lwość
zaku.pu radia
lub telewjzora na kwaterę,
z
których
korzystaliby
przecież ilUli nac;.i wC'
wicze przez cały rok.
Sądzimy, ie z propon.owanej formy wczasów w
Zakopanem chętnie korzystać będzie wielu czl.onków
naszej zalog.i.

Nowa

W styezniu br. w zimowej stolicy Tatr - Zak.opanem przebywali pierwsi
wczasowicze z "Waltera" .
Pis~y pierwsi, pOll'llieważ
staraniem naszej Dyrekcji
i Rady Zakładowej zawarta z.o.stała umowa z właścJ
cielką pięknej wHli dotycząca. wykupu miejsc wcza
oowych. W ten sposób
przez cały Tok będziemy
mieli możliwość wysyłania
naszych pracowników na
wczasy do Zakqpanego. W
dniach od 6 d.o 19 styC'ZI'Lia
br.
zorganizowany
był
pierwszy turnus.
O w.rażeniach z Zakopaneg.o opowiadają uczestnicy wczasów: Zofia i Jerzy
Orzech ow cy z działu TK
oraz ElŻJbieta D ąbrowska
z działu EE:
- Piękna
dwupiętrowa
wil ł a przy ul. GimnazjalneJ położona je t w centru m Zakop anego pomię
dzy dworcem kolejowym a

~w

alu-
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Zwoleniu

i u nas atrakcji dla milu- otrzymało paczkę ze sło 
wartości
40 zł
sińskich nie zabrakło. Do dyczami
tańca
przygrywał
zespół każda. Zabawa udała się
ZDK z udziałem solistów. znakomicie.
W programie ujęto wspóliiJeij zamie zczamy miną zabawę
z Mik.ołajem ,
gry, projekcję filmu z ze- gawki z tej uroczej im(b )
stawem bajek i loterię prezy.
fantową
(każdy
los wygrywał).
Kaide z dz.ieci

Kr upówkami.
ty ł owo
e tetycznie urządzo ne wnę 
trze zapewn ia prawdZiw y
wypoczyn ek. P okOje 2 i 3osobowe. a każ d ym pi ęt 
rze zn ajduje lę łazi nka,
osobno wc, k uch enka gazowa, gd zie możn a dodatkowo p rzyrądzić p osUek.
Administracyjnie
willa
p.odlega pOd d.om \VYlPOO'Lyn
kowy ,,Radowid.", odległy
od niej o kJ.lkanaście metrów. Kierowniczką wspom
nianego dQlllu j t radom ianka , szczegÓlnie przychylnie .i. sendeC'Z'llie odnosząca się d.o naszych wczasDwiczów. W "RadQWidzie"
jest stoł6Wka, gdzie ucz..estnicy WC1.lasÓW ~ywadą
po_ ·!ki, ci zące się dużym
uznaniem
kon.sll1ru!nt6w.
W "RadoWiIdzie" można
obej'I'leć
program telewizyjny, posłuchać radia. ay
też wy;pożyc2yć na kwaterę
adapter z k.orrtpl tern płyt.
Tam też znajduJe się biblioteka z bogatym i ciekawym kSięgozbiorem.
W sąsiednim domu FWP
..Podhale" mieści się sala
bilard.owa i bridżowa, z
kt6rej również korzystają
nasi wczasowicze.
Codziennie organizowane
są
wycieczki t urytStyczn e
d.o najbardziej znanych i
malowniczych
zakątków
Tatr. W pr.ogramie przewidziano r6wnież kulig.
Obok naszej willi znajduje 'ę zkólka ł yżwlar-
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~t.niałych nieOIOClągnięcJach w tym zakIres.te bt,'CIzie wpisywał z,alecema aoksiąuu buaowy.
R wnież na innych 00-

cYJ'nej o

drz.iałalnooci

cinkach

jak:
m agazy no WcIlU e,
2a!bezpi.cczeme maszyn I
urzącuen
przed
rus.t.Czc n iem, wła.śc,i,wą gospodarxę narzędzIOwą l~p . OOiJOWleo7.iJaln:i b aą
odn.ośni
kier.QwtIlicy. Ogólnie poWlfina panować zasaaa, że za
ład i porządek OdpoWiada
gospodarz swoJeg.o odcinka
pracy.
W
czasie
okre owych
ocen kadry kierowniczej
oprócz stałego podnoszema
kJWaliIikaqji brac bę<lzH!
się pod uwagę czyst.06c i
gOSlpoOacnośc
na
swoim
odcinku pracy. Wsz.elkle
wykopy na terenie zakładu
właściwe

mu.srz.ą

być

oMeś!one

tt:r-

minami zakończenia robót,
a od słUŻby transportowej
wymagać Się bc;<lue wi~k
szej d.ba łośc i na przykl.ad
o rozładunek miału, systematyczne wywożcme wiórów iljp. Generalną zasadą
powinn.o byc, ż.c kazdy
spnąota po sobie.
Codz.L nnie na terenie ,zakładu
zar6wno na 7. wnątrz jak i w halach pr.odu.k:cyJnyeh prre.pr.owadz.ane będą kontrole pod wz.glę
dero czystości, ł du i porządku. Za y; z.elkie ucnybienia w tym 2laMesi.e wyciągane bQdą surowe konsC'kiw ncje.
W zakładzie naszym powinn.o być czysto i schludnie. A to zależy tylko .od
na.s-z.eJ dyscypliny połecz
n ej l pocZ'Uciu odpowiedz:ialności za przydz.ielony
r ozm. B. Gutkow ka odcinek pracy.
lp.

.Gdzie są.pojemniki -?

Bardzo ladnym h I m postu
gujemy .. Ię od pewnego cz u
a la
wanym pr'Zez redakcję
"SI wa Ludu"; "Kielecczyzna
czysta I uporządlwwana".
Lączy

się ono z obch.odami
PRL. Ponczególne zaklady, przedlilębjorstwa, oaledla itd. sta ają się jak mogą,
aby ha"o t.o bylo faktycznie
realizowane.
Możliwości
ku
temu są ogromne, trzeba je
tylko chCieć wykorrystać.
30-lecła

• ie tak dawno, bo kilka dru
temu podcza plenarnego poSIedzenia omawiającego zagadnierna g podarki muszkanIowej padło
lwierdzerue kierowan
pod adr
m admIntracji dom w
mi ualnych

na Plantach (sk d l nąd znane
z cennych InJcjatyw i przykladowej dla innyCh adm m ltracji g podarnosci), U nie
zadbala na o zwykle pojemnIki na miecio Ut.rudrtia lO z
jednej strony
am traru;port
odpadkÓW, z drugIej zaś pozwala na... swawo e wiatru .
Czyźby
Planty nic iezaly
w obrębIe granic awmnJ racyj nych Kielecczyzny7.

Z
P
luchu dowlł~dzjalem
51 , t pojemniki laki
aly
zakllPl ne. Dlaczego zatem Icll
nie ustawiono gdzie lrzIeba7
CZytby wchodziło tu w grę inne hasło mówiące o o.;zczęd
J:I.Oiq1
( ki)

ŻYCIE
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ZAŁOGI
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kierowców
DOBRA RADA

Wrraz Z naS/tam' em zimy
i ciągle zmieniającymi się
warunkami atmosferycznymi zachod7li paląca polirzeba w:mnożenIa ostrQżuości
10 lutego 1974 r.
wsrzYSltikich tych, którzy ko
rzystają z łwłaSll'lych pojazBroń Radom - Stal' Sanok
dów jako środka lokomoRudzki Klub Sportowy Łooz - Start Częstochowa
cji w ck.odz.e do pnacy i z
K. S. "Górnik" - Libiąż Kraków - GKS Katowice
pracy do dounu.
Użytkownicy
dróg naj17 nlarca 1974 r.
ogólniej rzecz biWąc .dzielą się .na d wie podstawoGKS Katowice - Stal Sanok
we grupy: piesrzych i kieStBl't Częstochowa - Broń Radom
ro ców. HarunO!l1ijne współ
KS "Goo'1ik" Libiąż Kraków - RudzJci KS ŁÓdli
życie .na jezdniach wymaga
tak od pie.szych jak i od
6 kwietnia 1974 r.
kierowców dużej kultury,
Rudzki Kiub Sportowy Łódź GKS Katowice
wzaj eIllJIlegQ
zrozu.miten.ia
Broń Radom - Górnik Libiąji: Kraków
intencji i zamiaxów oraz
Stal Sanok - Start Częstochowa
ostrQź,nośdi .
Ty.lk.o ,pozbawiony poczucia
odpowiedz.ialnośd
i
5 maja 1974 r.
kultury kierowca będzie
GKS Katowice - Start Częstochowa
ttrakltował ,piesze,gQ na jewKS .. Górnik" Libiąż J,<ra)tów - Stal Sal10k
. j8lk intruza, zaś pozbaRudzki Klub Sportowy Łódź.- Broń Radom
mO!l1Y w
aźni
Pieszy
będiie myślał, że moma
12 maja 1974 r.
bezkarnie wejść pod .rozpę
rony poj-aM.
Broń Radom - GKS Katowice
Musimy ipamiętać o tym,
Stal Sanok - Rudzki Klub Sportowy Łódź
że pieszy musi przejść z
Start CZl;Stochowa - KS "Górnik" Llbiąż Kraków
jedne-j sirony ulicy na drugą,
a s~ochody muszą
Nasi pięśCJorzc rozpoczęli przygotowan.ia do rozgrywek
przejechać
nawet przez
mistrzowskich w dniu 8.Lbr. treningami na sali (sala
ecjalnie oznaikowane patenisa sto)ow go) w ilości 16 zawodników - z B. Jablecsy dla pieszych. By unikkim na czele, który pow,rócll po rocznym wypożyczeniu
nąć sytuacji konfLiktowych
dO KSZO Otrowie<:. BokSerzy przed rozgrywkami odkodekls drogowy dość jasbędq H-dniowe zgrupowanie.
no o,kreśla sposób zachoGral
wan-ia się na jewni pieszych i kierowców: ograniczenie szybkOści, wzmożo
na uwaga, wyooŹJlie oznacwne przejścia dla pieszych .itp.
TENI I TOM
Jeżeli z.at€illl \!la przejściu
EKCJE WIODĄCE
ODMÓWIONO ...
są
piesi POowinieneś ich
W NA ZYM KLUBIE
pirzelpuścić. Sz<:zególnie poIW plcmach dOobrego przy- winieneś uważać na Q oby
\Jak na .iniOil'ffiuj WOojewódzka Fe<leracja Spol'ltu gotowania <:IQ sewnu Jla i tall': ze i dzi i. Pamiętaj,
z naszego Klubu z aly teni i i uPlanOowali tre- że powlllleneś zachować
zaliczone nast~pujące sek- ningi na pełnowymiarowym zczególną uwagę omijając
k rcie hal wyro w hali autobusy MPK lub PKS
cje wio ąc :
d'" W
wa. Nie- stojąc.e na pnzystankach.
I - sek ja
lar
I "
kategOoria (sekcja olimpij- stety, dyrekcja hali odmó- Może c;.ię bOowiem zdarzyć,
wiła naszym t nisi tOom tłu iż jakiś nieo trOożoy przeska),
mac-ząc, że do kQńca kwiet- chodzeń wyjdzie zza stoją
cja bok sika - II nia br. sala je t zajęta.
cegOo autobusu.
kawgoria w latach 1974-76,
A szkdda ...
Do najIaczniejszej grupy
ekcja pilki iaLkOowej
Gral pojazdów, z których kru-zykOobiet II ka.
oria w
lata h 1977-aO,
,sekcja tenisa zi mnegOo - I[ kalegOoria w lata 'h
. l 77-80,
- sekcja teni<a lołQwe
Q II ·kat g rja w la ach
l 50-90.
czy- prz d i biOl" twa, jego zaPrz)'tQtowanicm do lim
do odwiedzenia dania i funkcje. OpisanOo
piady
bjl,'to dwóch nazagadnienia go podarki doszych zav.:odnikó: W Bokumentacją kon trukcyjną,
rucz i J. Rychli ki.
lanowania, a także spo ' oby ki
wania tym dział m.
W iunyk P.
na
kuźniarka h".

jazdu działały sprawnie.
Nie sduka wykuć na pamięć nazwy znaków drogowych, sztuka stosować $ię
później do ich nakazów.
tP,rzypominamy: lkielI'u.,iąc
rQwer€illl na drodze publiczm.ej powinieneś jechać
jak najbliżej prawej jej
krawędzi.
Ruch ;rowerów
na poboczach dróg Q twardej narwjerzchni dQzwolony jest wówczas, gdy ni~
ubrudnia to ruchu pieszych.
Jazda rowerem lPD chodnikach lub dlrogach przeznaczonych tylko dla pieszych
jest zabrOlIliona. Starajcie
się - uniknąć jawy obok siebie dwóch lub więcej rowerów.
Przestrzeganie elementał'
nych zasad zarówno przez
lać światła.
pieszych jak i ipr2leZ kieKultUll'alny !kierowca zaw rowców
to kultura na
sze dba 'o to, aby wsz t- j e>zd ni.
oprac. Mir. K.
kie mechanizmy jego 'po-

5'tanny w drodze dOo pracy
(szczególnie w olu'esie letnim) zaliczamy rowery.
Pamiętaj, że każdy spraw
ny rower powinjen posiadać co najmniej 1 skut€<cznie
działający
hamulec,
dzwonek jaiko sygnał osllrze
gawczy, świate'łk:o odblaskOowe z tyłu roweru w Jrolorze
czerwonym
ocaz
świall;ło czerwone śWtiecące
do tyłu. Z przodu roWer
winien poc;.iadać
światłOo
białe. Świa'tła tego należy
używać również w warun:'
kach złej widoczności. Muszą one być widoczne po
zaJpadnięciu zmroku z odległości co najmniej 150 m.
Jadąc wiecoorem, w nocy,
we mgle, w tunelach itp.
musisz bezwzględnie zapa-

l siążl i'
t chnicznej

I 73.

Z m\,(:r. wani ln jdą \\'
ni j
by wy ony\\' nia
od w k mat.ryco\\ych na
kużmarkach, z ady pracy
ty h m zyn Ooraz warunki mechaniucji i automatyzacji rocesu kucia.
,'lad j E. i inoL: "R gen racja lę'ci pawanie m
i
napawaniem".
WNT

-<>Qo--

KOL RZE
PRZED SEZO. 'E:\I
! 'a dr im :t.grupowaniu
pl' LCbywają na i . niQrzy
rzed te~orocznyrn
zonem. Piorw~ 20-dniowe
odbyli w grudniu, a na tęp
nie od 20.I.br. w jeChali
na ll-d.niowe dOo Węg.ier
skiej Górki. Juniorzy
w cz.a ie ferii przebywali
na zgrupowaniu w Zwoleniu. Nasz kadrowicz, M. Sli
wińs.ki przebywał na III
zgrupowaniu w WiHe.

otatnik kulturalny
W mDleJ zym
notatniku
chcemy przed tawić czytelnikom niektóre pozycje z
terroina!l'Z18 ZDK w lutym
br.
l tak 9 lutego Q gOdz. 17
odbędrz.ie
się
Sopotkanie z
cyklu "Znani i lubiani".
W wieczorze udz.iał wezmą:
Tomasz Fitas
solista
Teatru Wielkiego w Łodzi
oraz pianista -prof. Włady
sław ~lanlak .
114 lutego ak w
lityczny i związkowy zakładu za
prasza dOo Klubu Wiedzy
Politycznej na kOolejny Oodczyt na temat aktuałnej
s,ytuacji mic:dzynarodOowej.
PQ odczycie wyświetlony
zostanie tematyC'my film
dokumentalny.
asze panie natamia t
zaintere uje
ni wC! pli\v'e
Oodczyt na temat: ,WSiPÓlnosć
u tawowa małż.on
ków"
organ izOo \\<ln y
dla

v.
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CO ROBIe
Babcia tŁumaczy wnukowi:
- Jeżeli będziesz się słu
chał ma1ll..usi i . tatusia, to
trafisz dOo raju, a -gay me
będziesz się ich słuchał to
popadniesz do piekła.
- A coo należy zr obić,
żeby dostać się do kina?
GDYBY

WIEDZIAŁ

Sędzia uniewinnił oskarżonego o udział w napadzie
na kasę. Adwokat zwróciI
się więc do swegOo klienta:

CHWILA CISZY

197~.

W
ląŻoCC omÓ\\ iOoM me
tody ~\\"alnj 'ze
50\\.<1ne w naprawie dużych elementów i regcnera ji czę
'ci maszyn. Poruszono w
niej ta że zagadnienia kon
troli, jak. 'ci i organizacji
wy ępujące w spawalniC'LYch pracach remontowych.
\\iat, przekroju 1973.
Rocz.nik jest wydawnictwC'm
ncyklOopedycz.no-informacyjnym zawi rają
cym ma dały Q wydarzeniach jakie miały miC'jSl~e
w 1972 r. na .:wiecie. Podaje również ioiormacje z
I półrocza 1973 roku.
B rd2ik F. - "Or anizacja działu kon trukcyjnego
W! T 1973. Omówiono rolę,
znaczenie działu konstrukcyjnego
w
działalności

pić, zjedźcie jabłko .
- Ależ panie doktorze!
Tyle jabłek to ja nie stra-

-'" No, zadowolony jest
pan z mojej obrony?
- W ogóle to tak, ale
gdybym wiedztal, że jestem
niewinny, to bym wcale nie
brał adwokaro.

Ciekawostki sportowe

Bliżej

U lekarza:
- Jak chcecie długo żyć,
to za każdym razem, jak
tylko będziecie chcieli wy-

o

akitywu k.obiecego 21 lutego o godz. 18.
Wszystkich pracowników
zapraszamy na spotkanie
z cyklu "TwOoje miasto i
Ty". Tematem prelekcji bę
dzie przestępczość wśród
niele1nkh (26 luty).
Pamiętając
Q tym, ż.e
mamy karnawał ,kierownictwo ZDK w każdą sobOotę
w sali kameralnej
organizuje wieczorki tanecz
ne a łóg
sz<:,zegó
h

SzeregOowiec
Zetowski,
znany z tego, że POotrafi zagadać człowieka na śmierć,
zaniemógł i udał się do lekarza.
- Panie doktorze, dlacze
go kazał mi pan pokazać
język, na który nawet nie
POopatrzył? ...
- To była jedyna możli
wość, by w ciszy przepisać

i

Dobrze przygotowaliśmy się do
ykonania zadań

1914 roku

'lE ZE STR. 2
oszczędności materiałów w
ilości 350 ton jest zadaniem

niezwykle trudnym. Warto
zaznaczyć, że nałożone zadania na zakład w rb. w
zakresie oszazędności mat . alów są o 50 proc. wyż
sze niż w rOoku ubiegłym.
L ie
oznacza tOo, że zadanie
to jest niewykOonalne. StWOo
nony program przedsię
wzięć techn,iczno-arganizacyj<nych oraz dQbra praca
całej załogi na pewno przy
czynią .ię do pełnej realizacj' zadań roku 1970.
Dar-Bo

"Zycie

http://sbc.wbp.kielce.pl

Załogi"

- Organ
Robotniczego Za
kładów
e alowyCh
Im.
en. "Waltera'· w Radolnlu
Redaguje Kole lum w skladzJe:
Seweryn
BaDasilI:.
Czesław
krZ)"Pd<. Antoni
G m6lka,
(Kierownik
Rad w.). Bożena Gutkow,
ska, Jerzy KamińSki (Sekr.
Red.). P
r Kslątlta, 19odcy Pa!Jf;a (grafik), Ireneusz
PI
:zy' k,
K 'mlen
p 'ras k Tad JSlt Pr~ el,
Jan R b\:2yń.$k1 (Kler. Red.)
Wyd: Sam rząd RobOtnlC%)'. Adres Redakcji: Zoo
kłady • tetalowe Im. G
,,\V t'r .',
Rad m,
ul.
CI la nr l, tl:.!. 11~.
fJruk: Radomskle Zakłady
Gr f czne - Rom, ullca
Zer mskl 0.9
ki
5.000 50 P.&z.

Sam

rządu

z .mó \'

,

\

wydziałów.

Jak co .rOoku, trwają .obec
nie liminacje do konkursu
'osenki
radzieckiej .
Prze _łuchanie uC'Le'Stn.ik6w
Konkursu
odbędzie
się
19 lutego Q gQdz. 18.
at.omia t 25 lutego o god'Zinie 18 w sali widoWlsoW'cj ZDK odbędzie lę
urQczysta impreza PodsumO\\.<1nia wyników w.pół
zawodnictwa pracy za rok
19;3. W pr ramie wy tą
pią artyści scen łódzkich.
•a zakOl1czerue nasz go
nOo atnika mił 'nikom X
:\iuzy
z.ed tawiamy repartuar kina "Walter".
1-2.II "D ro~ męt
czyzn", film proti. C RS
~Hl.II Bubu z .Ionkol rowy
cji irancu' 'ej

j,
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