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Historia odlewni wchodzących w skład Koneckich Zakładów Odlewniczych  
1889–1947 r.

 Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. mają główną siedzibę w Końskich przy ulicy 1 Maja 57 gdzie zajmują 
obszar  9,33 ha. Część produkcji zlokalizowana jest przy ulicy Fabrycznej na obszarze 1,61 ha.
 Koneckie Zakłady Odlewnicze powstały jako przedsiębiorstwo państwowe decyzją Ministra Przemysłu 
i Handlu w dniu 5 października 1948 roku z połączenia dwóch wcześniej znacjonalizowanych odlewni:

1. Odlewnia „Neptun” przy ulicy Fabrycznej wraz z filią przy ulicy Sportowej (do 1939 roku Fabryka 
Odlewów Żelaznych – Zakłady Mechaniczne i Chromoniklarnia – S. Kronenblum).

2. Odlewnia „Herzfeld Victorius” przy ulicy 1 Maja.

 W celu sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem wyodrębniono wówczas trzy zakłady:
– Zakład nr 1 – odlewnia przy ulicy Fabrycznej,
– Zakład nr 2 – odlewnia przy ulicy Sportowej,
– Zakład nr 3 – odlewnia przy ulicy 1 Maja.

 Dyrekcja wraz z administracją mieści się w biurowcu przy ulicy 1 Maja.

 Koneckie Zakłady Odlewnicze są spadkobiercą tradycji wszystkich trzech odlewni tworzących przedsię-
biorstwo. Do dziś najwięcej wiedzy przekazanej i archiwalnej zachowało się o odlewni Herzfeld – Victorius 
gdzie obecnie KZO S.A. ma główną siedzibę.

Fabryka Odlewów Żelaznych i Emaliernia „Słowianin” – Herzfeld & Victorius

W drugiej połowie XIX wieku na terenie obecnego zakładu przy ulicy 1 Maja istniały zakłady metalowe 
zwane popularnie „martenami”. W zasobach archiwalnych znajdują się wypisy z ksiąg wieczystych (w języku 
rosyjskim – cyrylicą), w których najstarsza transakcja kupna- sprzedaży znajdujących się tu nieruchomości 
wraz z zabudowaniami przemysłowymi zawarta była w roku 1889.
 19 grudnia 1899 roku Mojżesz Hochberg – prawdopodobnie jeden ze wspólników Zakładów w Sielpi 
Wielkiej – oraz Abram Ajzenberg, kupują od Hercyka Rafałowicza i Szai Kronenbluma (przy obecnej ulicy 
1 Maja gdzie stały domy mieszkalne) nieruchomości wraz z budynkami: 

– parterowy dom mieszkalny murowany,
– parterowy murowany zakład odlewniczy z murowaną przybudówką 

dla lokomobilu, 
– drewniany parterowy magazyn żelaza, 
– drewnianą szopę do czyszczenia modeli,
– studnię z żelazną pompą. 

Od 1900 roku rusza produkcja odlewów pod firmą Fabryka Odlewów 
Żelaznych i Emaliernia „SŁOWIANIN”.
 W 1906 roku M. Hochberg dokupuje od Oskara Bertmana przyległe 
3 morgi 270 prętów wraz z budynkami po zakładzie metalowym. Fabryka 
Hochberga zajmuje więc już 5 mórg i 109 prętów kwadratowych (ok. 3 ha).
Lata 1907–1908 to okres dobrej koniunktury. Odlewy fabryki „Sło-
wianin” trafiają nawet do odbiorców z odległych krańców Królestwa. 
Z zachowanej firmówki z 1925 roku (fot. 2) dowiadujemy się, że „Słowia-
nin” zdobył wówczas jeden medal zloty oraz trzy srebrne medale za dobrą 
jakość odlewów (medal złoty w 1907 r. i srebrny 1908 r). W 1908 roku 
zakład został przeniesiony na miejsce zajmowane obecnie przez odlewnię Zakładu nr 3 i w takim stanie prze-
trwał do 1928 roku. Teren poprzedniego zakładu w międzyczasie został uporządkowany, stare pomieszczenia 
rozebrano i Hochberg założył tu swój ogród. W okresie pierwszej wojny światowej zakład był nieczynny.

Fot. 1  Mojżesz Hochberg
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 Ponownie został uruchomiony dopiero po zakończeniu działań 
wojennych z końcem 1918 roku. Głównymi produktami fabryki 
były wówczas rury i naczynia kuchenne. W 1921 roku z powodu 
kryzysu „Słowianin” przerwał produkcję. 1 października tego roku, 
a bez pracy pozostało 200 robotników. Odlewnia ruszyła dopiero 15 
listopada. W 1923 roku z powodu braku koksu przez okres  sześciu 
tygodni unieruchomiona była odlewnia. 10 lipca 1923 roku około 
500 pracowników „Słowianina” rozpoczęło strajk, który po 20 dniach 
zakończył się porozumieniem zakładającym podwyżkę płac o 50%. 
Szalejąca inflacja powodowała, że żądania płacowe wybuchały w krót-
kich odstępach czasowych. W grudniu 1923 r. robotnicy wypuścili 
gorące że1iwo z pieca. W dniu następnym uzyskali 85 % podwyżki 
płac. W 1925 roku popyt na wyroby odlewni osłabł, toteż fabryka 
pracowała po trzy dni w tygodniu, a w grudniu została unierucho-
miona na okres zimowy.
 Kolejne niezadowolenie robotników wybuchło w 1927 roku.  
Najpierw w marcu, a następnie w lipcu, kiedy to po ośmiu dniach straj-
ku (strajk objął również okoliczne odlewnie Mintza i Kronenbluma) 
podpisano dogodną dla robotników umowę zbiorową zapewniającą 
prawa do urlopu wypoczynkowego w czasie zaplanowanej trzymie-
sięcznej przerwy w pracy fabryki.
 Liczna konkurencja, wysoka cena wyrobów oraz przestarzała kon-
strukcja powodowały coraz mniejsze zainteresowanie klientów, a tym 
samym spadek sprzedaży. Rosły długi firmy wobec dostawców. Takich 
problemów nie miała Grudziądzka Fabryka Spółki Akcyjnej Herzfeld – 
 – Victorius, produkująca takie same odlewy jak Hochberg. Ich wy-
rób cieszył się jednak popytem. Właściciel „Słowianina”, obserwując 
znak firmowy Firmy Grudziądzkiej, składający się ze splotu inicjałów 
H i V, dostrzegł podobieństwo swoich inicjałów H i M. Odtąd też 
na swoich wyrobach zaczął umieszczać znak Herzfelda i jego spółki.  
Nie trwało to jednak długo.
 W 1928 roku fabrykanci z Grudziądza zdemaskowali nieuczciwego 
rywala i wytoczyli mu proces. Hochberg został skazany na wysoką 
grzywnę za bezprawne używanie cudzego znaku fabrycznego. Bolesna 
i duża kara finansowa, coraz większe grono wierzycieli, rozpoczęte 
inwestycje i brak kapitału obrotowego chyliły firmę w stronę bankruc-
twa. 21 czerwca 1929 roku Sąd w Radomiu zatwierdził układ sądowy 
firmy „Słowianin” z wierzycielami na następujących warunkach:

– sumy długów M. Hochberga zmniejszone zostały równomiernie 
o 30% dla wszystkich wierzycieli,

– spłatę pozostałych 70% długów rozłożono na okres dwóch lat, 
– firma Herzfeld – Victorius solidarnie poręczyła zobowiązania.

 Przeprowadzenie tego układu stało się możliwe przez to, że wła-
ściciel firmy Hochberg połowę przedsiębiorstwa sprzedał firmie Herz-
feld – Victorius pod warunkiem, że firma powyższa przejmie akcję 
sanacyjną, da pieniądze na kapitał obrotowy i ostatecznie przekaże 
przedsiębiorstwo na spółkę akcyjną. Początkowo spółka została zare-
jestrowana w Warszawie dnia 28 listopada 1929 r.
 Akt założycielski podpisali: 

– Lucjan Kołudzki – dyrektor Grudziądzkiej Spółki Akcyjnej 
Herzfeld – Victorius, 

Fot. 2  Fragment emblematu z pisma 
firmowego Fabryki „Słowianin”

Fot. 3  Znak firmowy 
Herzfeld – Victorius

Fot. 4  Znak firmowy 
fabryki Hochberga

Fot. 5  Znak firmowy nowej spółki 
akcyjnej powstałej w 1929 r.
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– Józef Gutowski – prokurent Grudziądzkiej Spółki Akcyjnej Herzfeld – Victorius,
– Mojżesz Hochberg – właściciel Fabryki Odlewów Żelaznych i Emalierni „Słowianin”,
– Jerzy Lipowski z Warszawy (przedstawiciel biura handlowego firmy H&V w Warszawie).

 Na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 grudnia 1929 roku postanowiono przenieść jej siedzibę 
z Warszawy do Końskich. W dniu 22 stycznia 1930 roku spółka zarejestrowana została pod nazwą Fabryka 
Odlewów Żelaznych i Emaliernia „Słowianin” Spółka Akcyjna w Końskich.
 W skład Zarządu Spółki weszli: Mojżesz Hochberg i Jan Marciniak, którym powierzono prowadzenie 
interesów Spółki. Pozostałe zadania, w tym zbywania i nabywania nieruchomości, powierzono Radzie Nad-
zorczej, w skład której weszli: Prezes S.A. Cegielski w Poznaniu, Prezes Centrocement w Warszawie, Prezes 
Sosnowieckich Zakładów Rur i Żelaza w Warszawie, Prezes Pomorskiej Izby Przemysłowej i Dyrektor S.A. 
Herzfeld – Victorius w Grudziądzu.
 Poniższy rysunek sporządzony na podstawie emblematu z pisma firmowego fabryki „Słowianin” – przed-
stawia Spółkę z okresu jej powstania w 1929 r.

 W 1930 roku nastąpiło ożywie-
nie gospodarcze w kraju. Przekłada 
się to również na kondycje Spółki. 
Klienci ponownie dostrzegają walory 
wyrobów „Słowianina”. W zasobach 
Archiwum Państwowego znajduje 
się list pochwalny dla Spółki o na-
stępującej treści:

Fot. 6  Fabryka Odlewów Żelaznych i Emaliernia „Słowianin”
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 W archiwum zakładowym w korespondencji przedsiębiorstwa z lat 1928–1939 znaleźć też można za-
mówienia na wyroby, a tym samym określić, kim byli ówcześni odbiorcy. Poniżej prezentowane są niektóre 
z nich:

Z powyżej wspomnianej korespondencji można określić również dostawców.
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 Rok 1935 to kolejny okres dekoniunktury. W dniu 15 czerwca dyrekcja specjalnym ogłoszeniem wywie-
szonym w fabryce powiadomiła robotników, że z dniem l lipca postanowiła obniżyć o 10-15% cennik płac 
akordowych w odlewni na naczynia i pięć rodzajów zlewów, i innych wyrobów, oraz zwolnić część robot-
ników. Wywołało to sprzeciw zatrudnionych. Negocjacje stron sporu zakończyły się fiaskiem i 21 czerwca 
115 robotników rozpoczęło strajk okupacyjny. Podczas protestu podejmowano liczne próby rozwiązania 
konfliktu   Wobec braku postępu w dniu 6 lipca z polecenia Rady Nadzorczej fabryki wywieszono ogłosze-
nie zawiadamiające robotników o zamknięciu fabryki na czas nieokreślony z wymówieniem pracy na dzień 
22 lipca. Na skutek tego zatrudnienie straciłoby 180 robotników, w tym wszyscy protestujący. Strajk trwał 
dalej wobec czego zarząd „Słowianina” ogłosił zamknięcie fabryki na czas nieograniczony z dniem l sierpnia, 
wypowiadając pracę urzędnikom i oficjalistom. Negocjacji w sporze  podejmowali się szefowie ówczesnych 
central związkowych, starosta konecki i poseł Grzecznarowski. W dniach 7 i 8 sierpnia dyrektorzy fabryki 
Hochberg i Knowiakowski próbowali prowadzić z robotnikami bezpośrednie pertraktacje, wzywając ich do 
podjęcia pracy. Nie przynosiło to jednak rezultatów.
 W tej sytuacji w dniu 12 sierpnia 1935 w starostwie odbyła się konferencja przemysłowców, delegatów 
strajkujących robotników, przedstawicieli ZRPMwP w Końskich (Związek Robotników Przemysłu Metalo-
wego w Polsce) i Inspektora Pracy z Radomia, podczas której obie strony doszły do porozumienia i zawarły 
specjalną umowę. W ten sposób po 52 dniach strajk w „Słowianinie” zakończył się i następnego dnia ro-
botnicy przystąpili do pracy. Umowa przewidywała 15% podwyżkę cennika na odlewy, przyjęcie do pracy 
w roku następnym robotników zatrudnionych w dniu 21 czerwca 1935 roku oraz odstąpienie od zwolnień 
pracowników biorących udział w strajku.

 W 35-tą rocznicę rozpoczęcia strajku dyrekcja i pra-
cownicy  KZO zorganizowali uroczystość, na którą za-
proszono żyjących uczestników strajku. Na pamiątkę 
tego wydarzenia ufundowano tablicę pamiątkowa, którą 
wmurowano na ścianie nowo wybudowanego budynku 
socjalnego.

Fot. 7  Fotografia uczestników strajku okupacyjnego w fabryce „Słowianin” w dniach 21.06–12.08.1935 r.

Fot. 8  Tablica upamiętniająca 35 rocznicę 
strajku okupacyjnego w „Słowianinie”
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 Zarządzanie Spółką pod kierownictwem M. Hochberga nie zadawala Rady Nadzorczej. Brak właściwego 
poziomu sprzedaży jest skutkiem wysokich cen wyrobów. W korespondencji z tamtego okresu, kierowanej do 
zarządu fabryki, czytamy: w ostatnim półroczu skutkiem pojawienia się nowych modeli naczyń Ludwikowa 
(większych od modeli W. Panów) w dużej mierze straciliśmy kontakt z klientelą, która przy równych cenach 
kupowała chętnie towar Ludwikowa. Ponad to pojawiły się na rynku naczynia Blachowni forsowane bez 
względu na cenę, dała się odczuć silna konkurencja Kamiennej, której naczynia sprzedaje się w Radomiu po 
zł. 18,50 za ctr. Rezultaty tej ze wszech miar niepomyślnej koniunktury są zupełnie wyraźne: do 4 miesięcy 
nie przepisaliśmy W. Panom zamówienia na naczynia. Sytuacja jest wyraźna: od dwóch lat nie są W. Panowie 
tańsi od Huty Ludwików na naczynia, albo ceny są u W. Panów  jednakowe, albo (częściej) wyższe. W tym 
stanie rzeczy nie możemy klientowi nic specjalnego ofiarować: dajemy towar nie ładniejszy (jak niektórzy 
twierdzą mniej wartościowy bo mniejsze modele) przy równych cenach.

 Rada Nadzorcza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 czerwca 1937 roku pod przewod-
nictwem Zbigniewa Jagodzińskiego podejmuje decyzję o likwidacji Spółki i na likwidatora wyznacza Stefana 
Knowiakowskiego. Kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 stycznia 1938 roku decyduje 
o sprzedaży Spółki. Nabywa ją Grudziądzka Spółka H&V  w dniu 24 czerwca 1938 roku za cenę 1 721 577 zł  
„…w której to cenie mieści się również wartość nie posiadająca w bilansie odzwierciedlenia jak sposób fa-
brykacji, wyrobiony rynek zbytu, zastępy miejscowych kwalifikowanych robotników oraz preferencji z racji 
położenia nieruchomości w Centralnym Okręgu Przemysłowym”. Odtąd oficjalna nazwa fabryki brzmi: 
Fabryka Odlewów Żeliwnych i Emaliowanych Herzfeld & Victorius Spółka Akcyjna Grudziądz, Fabryka 
w Końskich.
 Nowi właściciele przystępują do rozbudowy zakładów. Inwestycje rozpoczynają się wraz z ustąpieniem 
starego Hochberga w 1936 roku. 

 W 1938 roku wybudowano budynek administracyjny (dziś w budynku tym mieści się Zarząd KZO S.A.).  
W latach 1937–1939 wzniesiono halę odlewni (istniejącą do dziś). Budowy jednak nie zakończono ponieważ 
konstrukcje przęseł, wysłane w przededniu wybuchu wojny, nigdy nie dotarły na miejsce przeznaczenia.
 Po usunięciu wrześniowych zniszczeń wojennych zakład przystąpił do pracy. Okupanci wprowadzili 
niemiecki zarząd powierniczy i na jego czele postawili Polaków. Treuhanderem (powiernikiem) w fabryce  
mianowano prawdopodobnie dotychczasowego jej dyrektora.
 W czasie wojny odbiorcami byli: Szymanderski i Wielogłoski – Warszawa, Towarzystwo Kontynentalne 
dla Handlu i Przemysłu S.A. – Kraków, WODGAZ – Kraków, K.Brun i Syn – Warszawa, Stahlwerke  

Fot. 10  Salon wystawowy z wyrobami Spółki Herzfeld & VictoriusFot. 9  Akcja na okaziciela o no-
minale 100 zł wyemitowana przez 

spółkę H&V
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Braunschweig – Starachowice i Stalowa Wola, ELWOKA Grosshandel – Warszawa, Ost Deutsch Eisencentrale 
Heilborn & Meyer – Radom, General Direktion der Monopole – Kraków, Deutsche Post Osten – Kraków, 
Abflußrohrsyndikat – Berlin. 
 Jednak produkcja w fabryce zmalała. Dalej wytwarzano: 
rury zlewowe, emaliowane naczynia kuchenne i kotły do 100 l 
oraz artykuły sanitarne i kanalizacyjne. Spadła też pokaźnie 
liczba zatrudnionych (z 435 we wrześniu 1939 r. do 187 osób 
w styczniu 1945 r.). Część odlewów zatrzymywali w fabryce 
pracownicy na swoje potrzeby przede wszystkim na handel wy-
mienny za żywność. W budynku administracyjnym siedzibę 
miało Gestapo. Robotnicy odlewni słyszeli nieraz głosy Polaków 
męczonych w piwnicach budynku i odgłosy wystrzałów. Widzieli 
bezbronnych ludzi, przywożonych do więzienia na „przesłucha-
nie” i zwłoki ludzi wywożone „po przesłuchaniu”. Po wojnie, by 
upamiętnić martyrologię ofiar wmurowano w frontową ścianę 
biurowca tablicę pamiątkową.

 Po krótkotrwałej przerwie, związanej z przejściem frontu radzieckiego, fabryka rusza w końcu lutego 
1945 roku pod tymczasowym zarządem państwowym. Straty tego okresu związane są głównie z dewastacją 
i kradzieżą. Zrabowano m in.: 27 silników, wszystkie narzędzia i przybory warsztatów mechanicznych, sto-
larni, odlewni i emalierni – w sumie ponad 3000 szt., 8 wiertarek, 300m skórzanych pasów transmisyjnych,  
3 konie i część taboru przewozowego, 10% wyrobów gotowych i 30% materiałów pomocniczych. W 1945 roku 
fabryka wyprodukowała 623 tony odlewów przy średniorocznym zatrudnieniu 270 osób. W odlewni pracowały 
dwa żeliwiaki Ø900 mm i dwa Ø600 mm. Zapotrzebowanie na odlewy było ogromne. Wzrastało zatrud-
nienie oraz produkcja. W 1947 roku w fabryce H&V w Końskich pracowało 451 osób, a produkcja wynosiła  
3670 ton odlewów. Do października 1948 roku dyrektorem fabryki pozostawał inż. Stefan Knowiakowski.

Zakłady Przemysłowe „NEPTUN” J. Mintz i S-ka

 Dokładnej daty założenia Fabryki Odlewów Żeliwnych „Neptun” 
J. Mintz w Końskich nie udało się dokładnie ustalić na podstawie 
zachowanych zespołów archiwalnych. Można jednak przypuszczać, 
że fabryka istniała przed I wojną światową. Stałą siedzibę początko-
wo miała w Nieborowie koło Końskich. Prawdopodobnie montaż 
odlewów odbywał się w 1913 roku w Końskich przy obecnej ulicy 
1 Maja (na przeciwko towarowej bramy KZO). Dopiero po wojnie 
jeden z finansistów – Josek Mintz wybudował nową odlewnię że-
laza w samych Końskich w pobliżu linii kolejowej przy dzisiejszej 
ulicy Fabrycznej. Fabryka produkowała następujące odlewy z żeliwa 
szarego: drzwiczki hermetyczne do pieców kaflowych, drzwiczki 
kuchenne i wycierowe, przystawki do pieców, kratki wentylacyjne,

Fot. 11  Tablica pamiątkowa na biurowcu

Fot. 12  Znak firmowy 
fabryki Mintza
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odlewy kuchenno-piecowe, naczynia kuchenne, buksy wozowe, odlewy budowlane, płużne i rolnicze, od-
ważniki cechowane, kuchnie i piece przenośne, żelazka do prasowania, okna budynkowe włazy i wpusty 
kształtki kanalizacyjne i rury, płuczki klozetowe oraz pompy.
  

Odlewnia Mintza dobrze prosperowała. Rentowność jej szacowana była wówczas na 20%. Szybko wzrastała 
liczba pracowników i wielkość produkcji. W 1929 roku właściciel postanowił wybudować nową, większą 
odlewnię, warsztaty mechaniczne oraz powiększyć obszar fabryki.

Fabryka J. Mintza ok. 1923 r.

1. Gisernia
2. Gichta
3. Kotłownia i Gisernia
4. Warsztaty mechaniczne
5. Magazyn
6. Dom dla robotników
7. Magazyn
8. Stolarnia
9. Ustępy
10. Mieszkanie stróża

Projekt rozbudowy zakładu 
J. Mintza z 12 marca 1929 roku

1. Projektowana izba wypoczynkowa dla pracowników
2. Projektowana szopa na towar
3. Nowowybudowane warsztaty mechaniczne
4. Istniejące budynki fabryki
5. Istniejące budynki gospodarcze
6. Istniejące budynki mieszkalne

Fot. 13  Plan fabryki J. Mintza sporządzony na podstawie Projektu Budowlanego rozbudowy fabryki z 1929 roku

Fot. 14  Plan zakładu sporządzony na podstawie Projektu Budowlanego rozbudowy fabryki z 1929 roku
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 W „Neptunie” w połowie kwietnia 1933 roku J. Mintz przeprowadził obniżkę płac o 30%. W odpowiedzi 
na to robotnicy wywołali żywiołowo strajk okupacyjny, który objął 500 osób. Strajkiem w „Neptunie” kiero-
wali delegaci ZZZ (Związek Związków Zawodowych). W nocy z 2 na 3 maja zjawili się oni wśród okupują-
cych zakład robotników  i oświadczyli strajkującym, że odzyskali 60% podwyżki płac. Okazało się później, 
że fabrykant na prośbę delegatów ZZZ zgodził się zrezygnować częściowo z planowanej poprzednio obniżki 
płac. Na znak zgody Mintz dał delegatom 500 zł nagrody za szybkie dojście do porozumienia. Strajkujący 
relację delegatów zrozumieli w ten sposób, że fabrykant podniósł płace o 60% i opuścił fabrykę. Wówczas 
Mintz obsadził ją natychmiast oddziałem policji i oświadczył robotnikom, że nie wpuści ich na teren fabryki, 
dopóki nie zakończy się strajk solidarnościowy u Kronenbluma.
 W dniu 16 czerwca1936 roku w wydziale buksiarni rozpoczął się kolejny strajk robotników Neptuna. 
W tym dniu robotnicy przyszli do pracy i oświadczyli przez swojego delegata, że w związku z niskimi płacami 
nie przystąpią do pracy. Dyrektor fabryki, zięć właściciela – J. Rajchman, kategorycznie odmówił spełnienia 
tego postulatu. Wobec tego robotnicy okupowali swój oddział. 
 W tym samym czasie z żądaniem podwyżki płac wystąpili rdzeniarze  i robotnicy pracujący przy wywozie 
wyrobów. Jednocześnie cała załoga zagroziła strajkiem solidarnościowym. Inspektor pracy   z  Radomia nie 
dopatrzył się pogwałcenia umowy zbiorowej z 1934 r. i oświadczył, że nie będzie interweniował. Robotnicy 
rozpoczęli przygotowania do strajku okupacyjnego. 6 lipca, po bezskutecznych rokowaniach z J. Rajchmanem, 
zwołano masówkę i proklamowano strajk okupacyjny na znak solidarności z robotnikami wydziału buksiar-
ni i rdzeniarni. Równocześnie zażądano podwyżki płac do poziomu płac w innych odlewniach koneckich. 
Do strajku przystąpiła cała załoga licząca około 1000 robotników (w tym około 300 młodocianych nie 
objętych ewidencją zatrudnionych). Na czele walczących stanął komitet strajkowy pod przewodnictwem  
Ignacego Fitalego. Robotnicy przebywali w okupowanym zakładzie w warunkach dalekich od zasad higieny. 
Spali na słomie w brudnych i niewentylowanych pomieszczeniach. 13 lipca postanowiono zorganizować sobie 
życie. Zainstalowano 3 kotły i odtąd rozwiązano problem wyżywienia, zwrócono uwagę na konieczność roz-
rywek, zainstalowano radio, zaopatrzono się w książki, gry sportowe, szachy itp. Rozwinięto też działalność 
kulturalną. W czasie strajku ułożono kilka pieśni, bardzo popularnych wśród strajkujących (m.in. „Marne 
życie jest gisera”, „My do towarzyszy zaufanie mamy”, „Nic nie pomoże Edward Przybyło”). Zorganizowa-
no zespół kulturalny. Urządzano zabawy i rozrywki, by protestujący nie popadali w nastrój przygnębienia 
i beznadziejności. Wprowadzono system przepustkowy, zwiększono czujność.
 Robotnicy nie zezwolili na wywożenie gotowych towarów co doprowadzało J. Rajchmana do wściekłości.

Fot. 15  Fabryka Odlewów Żelaznych, Zakłady Mechaniczne i Chromoniklarnia NEPTUN  
J. Mintz – ok. 1932 r. (widok od południa)
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 Od 16 do 22 lipca u starosty odbyło się aż pięć konferencji z udziałem delegatów, fabrykanta i inspektora 
pracy. Wszystkie okazały się bezskuteczne. Właściciel groził lokautem, inspektor nie chciał więcej interweniować. 
Strajkujący nie zgodzili się na arbitraż. Ponieważ J. Rajchman rozpoczął starania o usunięcie strajkujących siłą 
– robotnicy pozostałych odlewni uchwalili natychmiastowe rozpoczęcie strajku solidarnościowego z chwilą 
ukazania się policji na terenie zakładu. Prawdopodobnie z tej przyczyny policja nie podjęła energiczniejszej 
akcji. Na specjalnej konferencji 5 sierpnia, z udziałem sekretarza ZG ZRPMwP oraz inspektora pracy i dyrek-
cji „Neptuna”, sprecyzowano ostateczne żądania robotników w sprawie podwyżki płac, na które zgadzały się 
wówczas obie strony. W dniu następnym porozumienie zostało zerwane. Strajk trwał dalej. 
 Wobec groźby załamania straj-
ku na skutek głodu wśród strajku-
jących robotników, groźby represji  
policji, szykan ze strony fabrykanta 
oraz braku poparcia przez Zarząd 
Główny ZRPMwP podjęto decyzję                                                                                             
o zakończeniu strajku przy nadarza-
jącej się okazji. W dniu 17 sierpnia w 
magistracie odbyło się zebranie przed-
stawicieli strajku „Neptuna” i obywa-
teli miasta. Powołano komitet, który 
prowadził rozmowy – ale nie dopro-
wadziły one do rozwiązania zatargu, 
wobec nieustępliwości obu stron. 24 
sierpnia odbyły się kolejne negocjacje 
z udziałem przedstawiciela Zarządu 
Głównego, starosty i obu stron. Po 
obustronnych ustępstwach osiągnięto 
wreszcie porozumienie. Robotnicy 
uzyskali podwyżki 12–15% oraz za-
pewnienie, że nikt za udział w strajku 
nie zostanie wydalony. Sukces robot-
ników Neptuna był możliwy dzięki 
pomocy materialnej ludności miasta 
i okolicznych wsi, a przede wszystkim pomocy i solidarnej postawie robotników innych fabryk.
 11 września 1936 roku wybuchł nowy strajk w „Neptunie”. Jednak w wyniku negocjacji w dniach 15 i 16 
września osiągnięto porozumienie i robotnicy uzyskali dalsze podwyżki płac.
 W strajkach w fabryce J. Mintza aktywną działalnością wykazali się robotnicy będący członkami Komu-
nistycznej Partii Polski.
 Tak zakończył się trzymiesięczny zatarg w „Neptunie”. Dzięki temu robotnicy pozostałych odlewni w Koń-
skich, Stąporkowie, w „Hucie Ludwików” oraz w innych odlewniach krajowych uzyskali podobne podwyżki 
płacowe bez strajków. 

 W czasach Polski Ludowej, w dwudziestą rocznicę strajku ufundowano z tej tablicę pamiątkową, która 
wisiała na ścianie nowego budynku odlewni zniesionego w 1956 roku.

 Opłacalność produkcji była na tyle duża, że właściciel fabryki snuł plany jej dalszej rozbudowy. W tym 
celu zlecił w 1936 roku wykonanie projektu firmie: Francuska Sp. Akc. Tow. Akc. Przemysłu Metalurgicznego 
w Polsce w Radomsku. W archiwum zakładowym znajdują się projekty, z których wynika, że planowano 
zbudowanie hali odlewni o wym. 45 x 75 m i wysokości 12 m oraz trzynawowej hali na potrzeby zakładu me-
chanicznego (o dł. 45 m i łącznej szer. 45 m).
 Plany spełzły na niczym, ponieważ w sierpniu 1937 roku Josek Mintz zmarł w wieku sześćdziesięciu dwóch 
lat. Spadkobiercy J. Mintza (Ruchla z Mintzów RAJCHMAN – żona Jojny vel Jonasa Rajchmana, Perla 

Fot. 16  Sprawozdanie starosty koneckiego do Urzędu 
w Kielcach o przebiegu strajku
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– Rywka z Mintzów KLAJN – żona Ksyla, Srul – Majer MINTZ, 
Krajda z Mintzów SZPIRO – żona Birema, Hinda z Mintzów KIL-
BERT – żona Lejbusia, Maria z Mintzów BERLINER – żona Icka, 
Sura z Mintzów HAJSZREK – żona Abrama, Rojza – Fajga MINTZ 
– wdowa po Josku Mintzu, niepełnoletnia Hana MINTZ oraz niepeł-
noletni synowie Joska Mintza: Icchak i Herszlik – Nuta) dotychczaso-
wą Fabrykę Odlewów Żelaznych – Zakłady Mechaniczne i Niklarnię 
NEPTUN – J. Mintz przekształcają w 1938 roku na spółkę jawną 
pod nazwą: Zakłady Przemysłowe NEPTUN – J.Mintz i S-ka.
 Po zajęciu Końskich przez Niemców we wrześniu 1939 roku 
zakłady „Neptun” przeszły pod powierniczy zarząd niemiecki, a na-
zwę fabryki zmieniono na: Eisengisserei u. Mechanische Werkstatte 
„NEPTUN” Końskie Der Treuhander. Po uruchomieniu produkcji 
zmniejszyło się zapotrzebowanie na wyroby. Z 800 pracowników  
zatrudnionych we wrześniu 1939 roku, na koniec 1944 roku zo-
stało 280 osób. Załoga otrzymywała miesięczne wypłaty (w po-
dobnej wysokości jak przed wrześniem 1939) oraz regularne 
przydziały żywnościowe, choć nie w tych ilościach, jakie były wy-
znaczone. Produkcja zakładu w latach okupacji wynosiła ok. 1000 ton  
(w 1939 roku zakład wyprodukował 7000 ton odlewów).
 Fabryka podczas wojny była miejscem ruchu oporu. Gromadzono 
tu i naprawiano broń, instalowano aparaty radiowe, organizowano 
nasłuch radiowy na potrzeby prasy podziemnej. Na terenie zakładu 
działała też grupa dywersyjna „Wyrwicza”, która wsławiła się rozbiciem 
więzienia w 1942 roku i uwolnieniem więźniów w odwet za areszto-
wanie członków sztabu obwodu Związku Walki Zbrojnej.
 W dniu 1 października 1942 roku Treuhander „Neptuna” przejmu-
je pod własny zarząd odlewnie S. Kronenbluma przy ulicy Ogrodowej 
(obecna ulica Sportowa). Wskutek zmniejszającego się zapotrzebowa-
nia na odlewy pod koniec 1942 roku w przyłączonej odlewni zaprze-
stano wytapiać i odlewać żeliwo. 

Fot. 17  Jedna z wielu zachowanych fotografii wykonana po osiągnięciu 
porozumienia o podwyżce płac i zakończeniu strajku. Zdjęcie wykonano 

przed starą halą giserni, rozebraną w 1956 roku

Fot. 18  Tablica pamiątkowa z okazji 
XX rocznicy zakończenia strajku 

w fabryce Mintza

Fot. 19  Aktualne zdjęcie :włazu 
kanalizacyjnego dla jezdni” produkcji 

fabryki „Neptun” zamontowanego przed 
wejściem do budynku dworca kolejowe-
go w Końskich. W skutek ponad sześć-
dziesięcioletniej eksploatacji oryginalne 
drewniane kloki, wbite pomiędzy żebra 
pokrywy zużyły się, (co przedstawia po-
wyższy rysunek z ówczesnego katalogu) 

a ich miejsce zamurowano

Fot. 20  Aktualne zdjęcie włazu  
kanałowego produkcji fabryki 

„Neptun” zamontowanego na placu 
za restauracją  „Starbex” przy ulicy 

Spółdzielczej w Końskich
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 Po wyzwoleniu, pod koniec stycznia 1945 roku w fabryce pracowało już ponad 200 osób. Uruchomiono 
najpierw produkcję odlewów niemontowanych i niewymagających wykańczania. W okresie przerwy spo-
wodowanej przejściem frontu zakład został ograbiony z podstawowych narządzi i wyposażenia. Nie istniał 
transport wewnętrzny – konie zostały zarekwirowane przez wojska niemieckie i sowieckie. Budynki (zwłasz-
cza dachy) wymagały nagłych remontów. Pracownikom wznowiono wydawanie deputatów żywnościowych 
zgodnie z normami ustalonymi przez Ministerstwo Aprowizacji i Handlu. Pierwszym dyrektorem zakładu pod 
tymczasowym zarządem państwowym był Paweł Sztwiertnia dotychczasowy powiernik fabryki (Treuhander). 
Następnym dyrektorem był Wacław Wrocławski, który zarządzał „Neptunem” do chwili powstania KZO 
w 1948 roku. Zdolności produkcyjne wynosiły 200–300 ton odlewów przy pracy dwuzmianowej. Zakład 
dysponował dwoma żeliwiakami Ø500 mm i dwoma żeliwiakami Ø1000 mm. W 1945 roku przepracowa-
no 260 dni roboczych i wyprodukowano 1166 ton odlewów przy średniorocznym zatrudnieniu 273 osoby. 
Zapotrzebowanie na wyroby w latach odbudowy jest ogromne. W 1947 roku zakład daje produkcję 6070 ton 
odlewów zatrudniając 819 osób. Zatrudnienie i produkcja osiągnęła więc poziom z ostatnich lat przed wojną.

Fabryka Odlewów Żelaznych  
Zakłady Mechaniczne i Chromoniklarnia – S. Kronenblum

 W archiwalnych materiałach zakładowych za datę powstania fabryki Kronenbluma uważa się rok 1903. 
Tymczasem w swoim katalogu wyrobów fabrykant podaje, że jego firma istnieje od 1901 roku (fotografia 

katalogu obok). Szaja Kronenblum prawdopodobnie produkcją odlew-
niczą zajmował się dużo wcześniej o czym świadczy fakt, że w 1899 
roku sprzedał M. Hochbergowi zakład odlewniczy (przy obecnej ulicy 
1 Maja), który później był zaczątkiem fabryki „Słowianin”. Rok 1903 
mógłby być więc datą rozpoczęcia produkcji w odlewni przy ulicy 
Ogrodowej (obecnie ul. Sportowej).

 Początkowo głównymi wyrobami były niklowane drzwiczki ażurowe 
oraz odlewy maszynowe.

 Stosunkowo mało zachowanych informacji na temat fabryki świadczy 
o tym, że firma prowadziła działalność rozsądnie (bez głośnych wy-
darzeń), nie dopuszczając do wewnętrznych zadrażnień płacowych. 
 W latach dekoniunktury odlewnia borykała się z takimi samymi 
problemami jak „Słowianin” czy „Neptun”. W 1923 roku Kronen-
blum nie miał kapitału obrotowego i zwrócił się do robotników, by 
zakredytowali mu dwutygodniowe zarobki. Robotnicy, choć sami 
w trudnej sytuacji, zaoferowali mu tygodniowe płace. 

Fot. 21  Znak firmowy 
Kronenbluma

Fot. 22  Pierwsza strona katalogu 
fabryki Kronenbluma

Fot. 23  Niklowane drzwiczki ażurowe do pieców kaflowych
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 W tym samym roku odlewnia stała przez 6 tygodni z powodu braku koksu. Z tego to powodu z fabryki 
zwolniono wówczas kilkudziesięciu pracowników. Z kolei w 1925 roku odlewnia była nieczynna w okresie 
lata.

 

W fabryce dochodziło również do strajków. Były to jednak zdarze-
nia jednostkowe, a same przerwy w pracy przeważnie jednodniowe. 
Często były to strajki solidarnościowe z protestującymi w innych 
fabrykach bądź w obronie umów zbiorowych, których fabrykant nie 
bardzo chciał przestrzegać. Strajki takie odnotowano: w maju 1920 r., 
11.12.1923 r., 16.03.1927 r., 7.07.1927 r. i 3.05.1933 r.

Fot. 24 a  Szlifierka na łożyskach 
kulkowych ze stałym i luźnym  

kołem pasowym

Fot. 24 b  Wiertarka szybkobieżna 
stołowa

Fot. 24 c  Wentylator „Huragan”

Fot. 25  Szaja Kronenblum (w środku) z rodziną

Fot. 26 Budynki odlewni fabryki 
Kronenblum
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 Warunki pracy w odlewni były ciężkie z powodu niskich hal (do 5 m), bardzo wysokiego zapylenia z racji 
stosowania jedynie formowania ręcznego w masach klasycznych, oraz wysokiej temperatury.              
      Z biegiem lat fabryka powiększała asortyment produkowanych wyrobów. Pod koniec lat trzydziestych 
program produkcyjny Kronenbluma był taki sam jak odlewni  „Neptun”.

 W czasie okupacji odlewnia produkowała pod zarządem niemieckim do końca września 1942 roku.  
Od 1 października została przejęta pod zarząd powierniczy odlewni „Neptun”. Produkcję odlewów wstrzyma-
no z powodu słabnącego rynku zbytu w okresie wojny, a wyroby Neptuna (ten sam asortyment) pokrywały 
ówczesna zapotrzebowanie. W fabryce w ruchu pozostał jedynie warsztat mechaniczny.
 Po usunięciu zniszczeń związanych z przejściem frontu w 1945 roku odlewnia została oddana do celów 
szkolnictwa zawodowego (Szkoły Przemysłowej), która rozpoczęła pracę już w kwietniu 1945 roku, a następnie 
Zasadniczej Szkoły Odlewniczej i Gimnazjum Mechanicznego.
 W III kwartale 1947 roku uruchomiono produkcję w odlewni, a organizacyjnie zakład podlegał dyrek-
cji „Neptuna”. Kierownikiem odlewni był Franciszek Sobczak. Zakład dysponował trzema żeliwiakami 
Ø800 mm i jednym Ø500 mm. Na wydziale mechanicznym wszystkie obrabiarki do metalu i drewna oraz 
wentylator w kuźni (ok. 20 szt.) napędzane były z jednego silnika elektrycznego poprzez pasy transmisyjne.  

Fot. 27  Właz kanalizacyjny i podstawa pieca kąpielowego Fot. 28  Aktualne zdjęcie włazu kanałowego produkcji 
Kronenbluma zamontowanego na placu za restauracją 

„Starbex” przy ul. Spółdzielczej w Końskich
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Koneckie Zakłady Odlewnicze – przedsiębiorstwo państwowe  
1948–1998 r.

 W dniu 5 października 1948 roku Minister Przemysłu i Handlu wydaje zarządzenie o połączeniu odlewni 
„Neptun” wraz z filią dawnej odlewni Kronenbluma z odlewnią Herzfeld – Victorius i utworzeniu przedsię-
biorstwa państwowego pod nazwą KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE.
 Organizacyjne podział KZO był następujący:

– Zakład nr 1 – odlewnia przy ulicy Fabrycznej (dawna fabryka „Neptun”),
– Zakład nr 2 – odlewnia przy ulicy Sportowej (dawna fabryka  

Kronenbluma),
– Zakład nr 3 – odlewnia przy ulicy 1 Maja (dawna fabryka „Słowianin”, 

a następnie H&V).
 Pierwszym dyrektorem zakładów zostaje Władysław Cichoń.
 Do roku 1950 profil produkcyjny poszczególnych zakładów, oraz techno-
logia wytwarzania odlewów pozostały takie same jak przed wojną. W latach 
tych następuje systematyczny wzrost produkcji, głównie dzięki wzrostowi 
wydajności pracy oraz wzrostowi zatrudnienia w odlewniach. Wskaźniki te 
nie mogły być ciągle podwyższane, a więc w latach 1950–1952 wprowadza 
się zmianę sposobu wykonywania form odlewniczych, polegającą na zastosowaniu płyt podmodelowych 
przeciąganych. W tym samym czasie rozpoczyna się również proces porządkowania programu produkcyjne-
go. Wprowadzone usprawnienia wykonywania form nie były jednak w stanie zapewnić wzrostu produkcji, 
niezbędnego do zaspokojenia dużego zapotrzebowania na wyroby kanalizacyjne. 
 W roku 1953 w KZO zostaje opracowana nowa technologia wytwarzania kształtek kanalizacyjnych. 
Przeprowadzone zostają próby odlewania kształtek i prostek kanalizacyjnych w kokilach z zastosowaniem 
rdzenia wykonanego z masy naturalnej wilgotnej. W tym samym roku podjęto decyzję o modernizacji 

i rozbudowie Zakładu nr l i zlokalizowania w nim 
produkcji kształtek i prostek kanalizacyjnych jako 
asortymentu podstawowego. 
 W 1957 r. zostaje oddana do użytku nowa hala 
odlewni w Zakładzie nr 1. Rok ten jest w pewnym 
sensie przełomowym w powojennej historii Konec-
kich Zakładów Odlewniczych, gdyż uporządkowano 
program produkcyjny przez wycofanie z produkcji 
wyrobów niklowanych, sanitarnych i maszynowych 
oraz podział produkowanych odlewów na trzy główne 
grupy: rury kanalizacyjne, kształtki kanalizacyjne, 
i inny sprzęt kanalizacyjny.

Fot. 29  Znak towarowy odlewni  
koneckich w latach 1946–1948

Fot. 30  Wnętrze nowej odlewni w Zakładzie nr 1 Fot. 31  Hala odlewni w Zakładzie nr 1 wybudowana w 
miejscu starej odlewni i oddana do użytku w 1957 r.
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 Każdy z trzech zakładów staje się wiodącym w produkcji jednej z głównych grup odlewów. W Zakładzie 
nr l zlokalizowano produkcję kształtek i prostek kanalizacyjnych w zakresie średnic 50 do 200 mm. Zakład 
nr 2 specjalizuje się w produkcji odlewów kuchennych i piecowych, włazów kanalizacyjnych, wpustów ście-
kowych i skrzynek hydrantowych. 
Natomiast Zakład nr 3 produkuje 
głównie rury kanalizacyjne o śred-
nicach 50–200 mm i długości do 
2000 mm. Ponadto produkowa-
ne są również znaczne ilości róż-
nych asortymentów emaliowanych 
naczyń kuchennych, zlewozmy-
waków jednokomorowych i kotłów  
rantowych.
 Nowa hala odlewni Zakładu nr l 
wyposażona została w 16 formierek 
FK-54, z którymi współpracowały 
dwa przenośniki płytowe do skła-
dania, zalewania i transportu form. 
W tych gniazdach produkcyjnych 
wykonywano głównie odlewy ku-
chenne i piecowe. Formy ciężkich odlewów włazów i kształtek kanalizacyjnych formowało się ręcznie 
w masach naturalnych. Operacje składania i obracania form wykonywane były za pomocą podnośników 
pneumatycznych. Kształtki kanalizacyjne o mniejszych średnicach 50–150 mm produkowane były w kokilach 
z rdzeniem wykonanym z masy naturalnej.

 W 1959 r. w Zakładzie nr 3 zainstalowano dwie maszyny do odśrodkowego odlewania rur kanalizacyj-
nych w formach intensywnie chłodzonych wodą. Były to maszyny wykonane przez firmę Rothfischer (RFN).  
Wytrwała i konsekwentna praca nad opanowaniem tej technologii, dała pomyślne wyniki. Zdobyte doświadcze-
nia pozwoliły na opracowanie i wy-
konanie przez FMO w Krakowie 
własnej konstrukcji tego typu maszy-
ny. Do pracujących maszyn w roku 
1963 dokupiono dwie dalsze wyko-
nane już przez FMO w Krakowie. 
Maszyny te wraz z zespołem przeno-
śników łańcuchowych, piecem tune-
lowym do żarzenia grafityzującego,  
szlifierko-prostowarką, szlifierką 
pneumatyczną do szlifowania kieli-
chów rur oraz urządzenia do smoło-
wania, utworzyły ciąg technologicz-
ny produkcji rur kanalizacyjnych. 
Pierwsze kokile dostarczono wraz 
z maszynami, natomiast następne 
zakład otrzymywał z Huty Batory 
w Chorzowie i Huty Stalowa Wola. 
W 1968 roku zakupiono w Hucie Stalowa Wola wycofane z produkcji dwie wiertarki poziome do głębokich 
otworów. Maszyny te pozwoliły na uruchomienie we własnym zakresie produkcji kokil do odśrodkowego 
odlewania rur. 

Fot. 32  Formowanie ręczne rur na „formaszynkach” i zalewanie

Fot. 33  Maszyna typu Rothfischer do odlewania odśrodkowego rur. Metoda 
ta z biegiem czasu wyparła prezentowaną na fot. 32 technologię ręczną
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 Wprowadzanie technologii odśrodkowego odlewania rur, zwięk-
szyło zdolność produkcyjną odlewni i aby ją w pełni wykorzystać, 
przystąpiono do modernizacji jednej z dwu topialni tego zakładu. 
W latach 1964–1965 zainstalowano 5 żeliwiaków o średnicy 900 mm 
z podgrzewanym dmuchem.
 Okres Polski Ludowej, a zwłaszcza lata pięćdziesiąte i sześćdzie-
siąte. to czas socjalistycznego współzawodnictwa pracy. Wydajność 
pracy rosła wówczas dzięki sile mięśni ludzkich, a wielkość produkcji 
dzięki zwiększaniu zatrudnienia. W 1950 roku produkcja odlewów 
w 100% z technologii formowania ręcznego wyniosła 21,2 tys. ton.  

W 1960 roku produkcją zwiększyła 
się do poziomu 44,5 tys. ton przy 
czym formowanie maszynowe dało 
5% produkcji, formowanie kokilowe 
8%, a odlewanie odśrodkowe ponad 
2%. Po zbudowaniu nowych żeli-
wiaków i zwiększeniu ilości maszyn 
do odlewania odśrodkowego wiel-
kość produkcji rur z tej technologii 
w 1970 roku stanowiło 40% całej 
produkcji KZO (76,9 tys. ton). 
 W latach sześćdziesiątych nastę-
puje dalsze rozszerzenie kokilowego 
odlewania kształtek kanalizacyjnych 
w Zakładzie nr 1. W tym czasie od-
dano do eksploatacji kilka obiektów, 
a ważniejsze z nich to kotłownia 
i magazyn materiałów wsadowych 
z suwnicą, które uruchomiono 
w 1962 roku, zaś w 1968 roku prze-
kazano do eksploatacji modelarnię 
i narzędziownię dla potrzeb całego 
przedsiębiorstwa. 
 W 1966 roku zainstalowano 
w odlewni Zakładu nr 1 pierwszy 
w kraju automat formierski DISA-
MATIC 2011, który przekazano do 
eksploatacji w styczniu 1967 roku.

Fot. 36  Pierwszy w Polsce automat formierski Disamatic 2011 
zainstalowany w KZO

Czesław Armada
205% normy

Andrzej Szmidt 
130% normy

Stefan Wąsik
211% normy

Wincenty Miler
171% normy

Zdzisław Armada 
264% normy

Zdzisław 
Dziubiński

Fot. 35  Przodownicy pracy

Fot. 34  Nowe żeliwiaki w Zakładzie nr 3
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 W latach siedemdziesiątych dynamicznie rozwija się produkcja, szczególnie w dwóch grupach asortymen-
towych: rur kanalizacyjnch i kształtek kanalizacyjnych. 
 W 1972 roku nawiązano współpracę z odlewnią Cinobana w Czechosłowacji. W ramach tej współpracy 
w roku 1973 otrzymano w zamian za maszynę do odśrodkowego odlewania rur, kokilarkę karuzelową 12 
stanowiskową do kształtek kanalizacyjnych. Kokilarka ta miała mechanicznie zwierane kokile oraz elektryczny 
napęd stołu obrotowego. Zainstalowano ją w odlewni Zakładu nr 1. W 1975 roku FMO w Krakowie na zle-
cenie Koneckich Zakładów Odlewniczych wykonała prototyp kokilarki karuzelowej 12-to stanowiskowej. 
Prototyp kokilarki karuzelowej w pełni zdał egzamin i w 1977 roku zainstalowano drugą identyczną kokilarkę. 
Zastosowanie kokilarek karuzelo-
wych do odlewania kształtek kanali-
zacyjnych zwiększyło wydajność pra-
cy oraz wyraźnie polepszyło warunki 
pracy, a szczególnie przy odlewaniu 
kształtek kanalizacyjnych o więk-
szych średnicach. Zastosowanie tych 
kokilarek do produkcji kształtek ka-
nalizacyjnych było możliwe dzięki 
wprowadzeniu do produkcji rdzeni 
skorupowych. Wpłynęło to również 
na zmniejszenie masy kształtek kana-
lizacyjnych, zwiększenie ich dokład-
ności wymiarowej i podwyższenie 
jakości powierzchni wewnętrznej. 
 W końcu lat sześćdziesiątych 
przystąpiono do częściowej moder-
nizacji Zakładu nr 2. W wyniku prac 
zmodernizowano oczyszczalnię odle-
wów, a w 1970 roku oddano do eks-
ploatacji nową topialnię wyposażoną 
w żeliwiaki o średnicy 900 mm z podgrzewanym dmuchem, wciągami załadowczymi i aparaturą kontrolno-
pomiarową. W następnym roku powiększono halę formierni. Przedsięwzięcia te pozwoliły na zwiększenie 
produkcji i poprawę warunków pracy.
 W 1968 roku w Zakładzie nr 3: oddano do eksploatacji magazyn materiałów wsadowych z bocznicą 
kolejową, suwnicą pomostową, zasobniki dobowe, zespół przenośników taśmowych podających koks do 
zasobników dobowych oraz dozowniki wagowe. Zmodernizowano oczyszczalnię, w której zainstalowano 
oczyszczarki OWTP-300 i OPK-2000 wraz z instalacjami odpylającymi. Odlewnia Zakładu nr 3 w latach 
siedemdziesiątych była modernizowana w celu dostosowania jej do produkcji rur kanalizacyjnych. W ramach 
modernizacji wykonano trzy linie technologiczne produkcji rur kanalizacyjnych oraz obiekty towarzyszące: 
pompownię wody chłodzącej z chłodnią wentylatorową, halę segregacji i pakowania rur, magazyn smoły, 
kotłownię do wytwarzania pary technologicznej oraz rdzeniarnię.
 W Zakładzie nr 1, w 1973 roku zainstalowano 4 nadmuchiwarki U-190 produkcji angielskiej firmy  
STONE WALLWORK do wykonywania rdzeni skorupowych do kształtek kanalizacyjnych. W latach 
1973–1978 zamontowano 6 nadmuchiwarek U-190 i 4 nadmuchiwarki U-200.
 W 1972 roku w odlewni Zakładu nr 3 zainstalowano pierwsze w przedsiębiorstwie dwie nadmuchiwar-
ki typu U-190 do wykonywania rdzeni do odtwarzania wewnętrznych kształtów kielicha rur odlewanych 
odśrodkowo. W 1975 r. w odlewni Zakładu nr 3 oddano do eksploatacji nową rdzeniarnię do produkcji 
rdzeni stosowanych w procesie odśrodkowego odlewania rur kanalizacyjnych. Rdzeniarnię wyposażono w 5 
nadmuchiwarek gazowych U-200. 
 W 1976 roku oddano do eksploatacji I linię technologiczną, w skład której weszły: kanał z przenośnikami 
łańcuchowymi do transportu, 5 maszyn odśrodkowych, gazowy piec przelotowy do żarzenia grafityzującego, 
prostowarko-szlifierka, chłodnia rur, stanowisko do szlifowania wewnętrznej powierzchni rur. 

Fot. 37  Zakład nr 3 przed rozbudową (a) i po rozbudowie  
w latach siedemdziesiątych(b)

a)

b)
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Mając na uwadze wyeliminowanie 
energochłonnego procesu żarzenia 
grafityzującego rur, w 1976 roku  za-
instalowano urządzenie do odlewa-
nia rur typ SPKD-2 produkcji firmy 
Centrifugai Casting Machine Co. 
z USA. Na wewnętrzną powierzch-
nię kokil przed każdym zalaniem 
nanoszona jest powłoka izolacyjna 
z mączki kwarcowej. Rury odlewane 
na tych maszynach nie wymagają 
przeprowadzania procesu żarzenia 
grafityzującego. Zakres średnic rur 
wykonywanych na tych maszynach 
wynosi 50–150 mm. W 1978 roku 
uruchomiono III linię technologicz-
ną odlewania rur kanalizacyjnych 
o długości 2 i 1,5 m. Linię wyposa-
żono w 3 urządzenia SPKD-2 
i 1 urządzenie SPKD-1,5 , prze-
nośniki łańcuchowe do transportu 
rur, urządzenie do szlifowania czoła 
kielicha, stanowiska do szlifowania 

wewnętrznej powierzchni 
rur oraz urządzenie do 
smołowania. W 1980 roku 
oddano II linię technolo-
giczną do produkcji rur 
kanalizacyjnych o długości 
1 i 1,5 m. Linia ta wypo-
sażona była w 2 urządzenia 
SPKD-1 i w 2 urządzenia 
SPKD-1,5. 
 W 1978 r. w Zakładzie nr 
3 oddano do eksploatacji 
nowy obiekt produkcji 
i regeneracji kokil do od-
środkowego odlewania rur. 
Zdolność tego wydziału 
w pełni pokryła zapotrze-
bowanie odlewni odśrod-
kowego odlewania rur.  
Do produkcji kokil do 
odśrodkowego odlewania 
zainstalowano w 1973 r. 
dwie wiertarki poziome 
WPB-100 do głębokich 
otworów.

Fot. 39  Maszyna do odśrodkowego odlewania rur SKPD-2

Fot. 38  Nadmuchiwarka U-250 E firmy „Shalco” w Zakładzie nr 1



22

 Zakład nr 2 z powodu swojej 
uciążliwości dla środowiska i braku 
możliwości wykonania strefy ochron-
nej dla tego zakładu, przewidziany 
był do likwidacji. Toteż w zakładzie 
tym nie planowano generalnej mo-
dernizacji, a jedynie unowocześniono 
technologię wykonywania włazów 
drogowych i wpustów ulicznych, 
które nie wymagały dużych nakła-
dów finansowych. W latach siedem-
dziesiątych zainstalowano dwie linie 
kokilowego odlewania korpusów 
włazów drogowych i wprowadzono  
półkokilowe odlewanie pokryw do 
włazów. Przedsięwzięcia te popra-
wiły warunki pracy oraz zwiększyły 
wydajność pracy.

Fot. 40  Wiertarka WPB-100 do wiercenia głębokich otworów w kokili  
do odśrodkowego odlewania rur

Fot. 41  Budynek hali wydziału mo-
delowego wybudowany w 1978 roku, 

w którym  wykonywano kokile do 
odśrodkowego odlewania rur (obecnie 

wydział energomechaniczny)

Fot. 43  Magazyn wyrobów gotowych 
w Zakładzie nr 2 Piece kwintowe 

(popularne piecyki)należały do podsta-
wowych produktów tej odlewni

Fot. 44  Budynek odlewni w Zakła-
dzie nr 2

Fot. 42  Zakład nr 2 – skład odlewów surowych przed odlewnią

Fot. 45  Żelazka typu szwajcarskiego były produkowane na eksport do Libii, 
Algierii i Nigerii jeszcze w latach osiemdziesiątych.  

Pracochłonność wykonania żelazka (odlewanie + montaż + szlifowanie  
i polerowanie) wynosiła 36 minut.
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 Koneckie Zakłady Odlewnicze w latach sześćdziesiątych stają się największym przedsiębiorstwem w regio-
nie. W 1962 roku zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego Zakładom zostało nadane imię „Gwardii Lu-
dowej” dla upamiętnienia walki pracowników tych Zakładów w okresie okupacji z najeźdźcą hitlerowskim. 

 Rozwój KZO był dumą ówczesnych władz wojewódzkich i centralnych. W dniu 2 kwietnia 1974 roku 
przedsiębiorstwo wizytowali przedstawiciele władz centralnych (fot. 46 i 47)

 W dniu 22 października 1977 r. KZO zostało odznaczone orderem Sztandaru Pracy II kl. (fot. obok). 
Uroczystość zgromadziła setki osób z okolicznych szkół, zakładów pracy i organizacji. Tłumnie uczestniczyła w niej 
również załoga KZO. W tym okresie poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie przekroczył liczbę 2700 osób.
 W 1978 roku w KZO wyprodukowano i sprzedano 103,5 tys. ton odlewów – był to najlepszy wynik 
w historii zakładów.

Fot. 47  Wizyta w odlewni i rozmowy 
z załogą

Fot. 46  Delegacja partyjno-rządowa w zakładzie nr 1,
pierwszy od prawej – ówczesny dyrektor KZO – Józef Duda

Fot. 48  „Masówka” w nowo wybudowanym obiekcie (obecnie wydział energomechaniczny) na Zakładzie nr 3, 
przemawia I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Kielcach
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 W szczytowym okresie odlewnia 
Zakładu nr 3 wyprodukowała 60 tys. 
ton rur kanalizacyjnych, a dzienna 
produkcja wynosiła 220 ton odle-
wów. Ogromne krajowe zapotrzebo-
wanie na rury było wynikiem wzro-
stu wielkopłytowego budownictwa 
mieszkaniowego. 
 Zakłady pracowały wówczas na 
trzy zmiany z sześciogodzinnymi 
sobotami roboczymi. Zakład nr 1 
wyprodukował wówczas 25 tys. ton 
głównie wpustów ulicznych, włazów 
kanałowych i kształtek kanalizacyj-
nych.
 Rosnące zapotrzebowanie na 
odlewy oraz planowana likwidacja 
Zakładu nr 2 zmusiła kierownictwo 
KZO do czynienia planów rozbudo-
wy zakładów. Rozpoczęto prace pro-
jektowe i budowlane odlewni (orga-
nizacyjnie nazwano ją Zakład nr 4), 
która miała produkować 30 tys. ton 
odlewów rocznie, głównie włazów 
drogowych i innego sprzętu drogo-
wego.

 KZO stawało się gigantem. Do-
brze też miała się załoga. Na trzy 
zmiany działały zakładowe sto-
łówki. Pracowników dowożono 
do pracy z całego terenu, nawet 
z miejscowości odległych o po-
nad 40 km. Z pełnym rozmachem 
działała przychodnia zakładowa.  

Fot. 49  Plac magazynu wyrobów gotowych w Zakładzie nr 3
w latach siedemdziesiątych

Fot. 50  Oczyszczalnia zakładu nr 1. KZO do końca lat siedemdziesiątych 
było jedynym w kraju producentem wpustów ulicznych

Fot. 52  Orkiestra dęta KZO w czasie pochodu pierwszomajowego  
w latach sześćdziesiątych

Fot. 51  Niedokończony, 10-piętrowy 
budynek, w którym miały się mieścić 
biura, centralna stołówka, sale konfe-

rencyjne, a w piwnicach schron
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W przedsiębiorstwie znalazły swoje miejsce organizacje społeczne m.in.: Liga Obrony Kraju, Ochotnicza 
Rezerwa Milicji Obywatelskiej, Klub Oficerów Rezerwy, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Technicz-
ne Odlewników Polskich. Decyzyjną i obligatoryjnie  usadowioną organizacją pozostawał jednak Komitet 
Zakładowy PZPR wraz z ZMS-em.
 W zakładzie działała Ochotnicza Straż Pożarna, która miała do dyspozycji dwa strażackie wozy bojowe. 
Strażacy posiadali pełne umundurowanie. Brali udział w ćwiczeniach i zawodach. Wyjeżdżali również do 
akcji ratunkowych poza teren zakładu. KZO utrzymywało również orkiestrę dętą tradycją sięgającą do czasów 
początków firmy „Słowianin”

 Doceniana przez władze załoga KZO odwzajemniała się udziałem w pochodach pierwszomajowych. 
Słabnąca z upływem lat spontaniczność tych manifestacji regulowana była stosownymi zachętami i innymi 
metodami dyscyplinującymi.
 Inwestycje, nowe budynki i place potrzebowały miejsca. Pozyskiwanie terenów na potrzeby Zakładu nr 1 
rozpoczęto w latach siedemdziesiątych. Obszar zakładu rozrósł się wówczas do pow. 16,78 ha, podczas gdy 
upaństwowiona fabryka „Neptun” zajmowała 3,20 ha. Obrazowo przedstawia to fot. nr 55.

Fot. 54  Pierwszomajowa manifestacja  
pracowników KZO (fotografia z lat 70.)

Fot. 53  Pierwszomajowy pochód pracowników KZO  
(fotografia z początku lat sześćdziesiątych)

Fot. 55   Tereny Zakładu nr 1 – stan z końca 
lat siedemdziesiątych. Kolorem różowym zaznaczono 
tereny przedwojennej fabryki Mintza. Kolorem żółtym 
zaznaczono budynki nowej odlewni, która nie została ukończona
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 Również w obrębie Zakładu nr 3 rozbudowa bocznicy kolejowej załadunkowej wraz z rozjazdami, nowe 
budynki: magazynu, produkcji kokil, magazynu materiałów pędnych i smarów, transportu, posadowione 
zostały na pozyskanych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych terenach. Obszar Zakładu nr 3 rozrósł 
się do 11 ha, podczas gdy przedwojenna spółka „Słowianin” zajmowała 3 ha. Przedstawia to fot. nr 56.

 Pod koniec lat siedemdziesiątych oddano do użytku zakładowy ośrodek wypoczynkowy w Sielpi. Ośrodek 
posiadał: budynki hotelowe na 80 miejsc w pokojach dwu i czteroosobowych oraz własny sprzęt sportowo 
-turystyczny. W 1997 roku ośrodek został sprzedany Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Fot. 56   Tereny zakładu nr 3 – stan z końca lat dziewięćdziesiątych, 
kolorem różowo-czerwonym zaznaczono obszar dawnej spółki „Słowianin”

Fot. 57  Ośrodek wypoczynkowy  
KZO w Sielpi
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 Przegrzana i przeinwestowana gospodarka w końcu dekady gierkowskiej rodziła pierwsze symptomy 
kryzysu. Dotknęło to również Koneckich Zakładów Odlewniczych. W 1980 roku produkcja spadła do po-
ziomu 87 tys. ton. Inwestycje związane z nową odlewnią (Zakład nr 4) wstrzymano, a następnie zaniechano. 
Liczba pracowników spadła do 2300 osób. Gorący sierpień 1980 roku wyzwolił wśród załogi zakładów wiele 
inicjatyw. Formułowano postulaty w celu naprawy dręczących spraw. Najczęściej jednak były to żądania 
płacowe tak jak w całej gospodarce krajowej. Trwało to do końca roku 1981 (inflacja w 1980 roku wynosiła 
1%, a w 1981 już 21%). Pod koniec 1980 roku zlikwidowano trzecią zmianę.
 Po wprowadzeniu stanu wojennego do KZO została skierowana wojskowa grupa operacyjna z ramienia 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Wcześniej jednak władze internowały szefów związku zawodowego 
„Solidarność”. Wszelką działalność związkową w przedsiębiorstwie zawieszono, a sprawy socjalne załatwiane 
do tej pory przez związki, przejął dział socjalny. 
Oficerowie grupy operacyjnej nadzorowali przedsiębiorstwo przez cały okres stanu wojennego. Nadzór 
polegał na obserwacji dyscypliny pracy, a przede wszystkim ukierunkowany był na tropienie ewentualnej 
działalności opozycyjnej. 
 W 1982 roku uchwalono ustawę o związkach zawodowych, która zakładała, że w każdym zakładzie pracy 
może być tylko jedna organizacja związkowa. W listopadzie tego roku powołano więc do życia i zarejestrowano  
w sądzie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników KZO. Związek ten wszedł w struktury 
OPZZ.
 Jeszcze w stanie wojennym powołano w kraju do życia Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego.
Była to organizacja polityczna (1982 – 1989), utworzona przez PZPR i podporządkowane jej stronnictwa 
polityczne oraz zależne od władz organizacje katolickie w celu propagandowego wykazania poparcia społe-
czeństwa dla polityki partii, a w szczególności wprowadzenia stanu wojennego. Zaraz po zakończeniu stanu 
wojennego, reaktywowanie organizacji, których działalność była w czasie stanu zawieszona, było obłożone 
nieformalnym wymogiem zgłoszenia akcesu do PRON, a przynajmniej znacznie tę reaktywację przyspieszała. 
Zakładowy oddział PRON powołano również w KZO.  W całym okresie życia tej organizacji jej działalność 
sprowadziła się do odbycia kilku zebrań, na których służbowo zapewniano frekwencję. 
 Po stanie wojennym zaczął się okres, w którym władze centralne próbowały stworzyć gospodarkę rynkową. 
W stosunku do przedsiębiorstw chciano wprowadzić tak zwaną zasadę „3S” –  przedsiębiorstwo samodzielne, 
samorządne i samofinansujące. Traciły na randze zjednoczenia zakładów (KZO należało wówczas do Zjed-
noczenia Przedsiębiorstw Wyrobów Odlewniczych w Radomiu). 
 Od 1980 do 1988 roku sprzedaż wyrobów w KZO łagodnie ale systematycznie spadała. W roku 1988 
wynosiła 63 tys. ton. W 1986 roku na terenie Zakładu nr 1 oddano do użytku nową halę produkcyjną, do 
której przeniesiono warsztaty i obrabiarki wydziału modelowego i wydziału remontowo-mechanicznego, 
a także magazynu technicznego. W 1989 roku oddano do użytku czterokondygnacyjny budynek socjalny, 
w którym oprócz szatni, umywalni i łaźni, znalazły się pomieszczenia na biura i laboratoria.

 Rok 1989 to dla Koneckich Za-
kładów Odlewniczych czas święto-
wania setnej rocznicy powstania. 
Z okazji jubileuszu w budynku 
klubu zakładowego zorganizowano 
Izbę Tradycji. Zgromadzono niej 
wyroby z lat międzywojennych pro-
dukowane w odlewniach „Neptun”, 
„Słowianin” i „Kronenblum”. Wy-
stawiono gabloty z dokumentami 
i fotografiami ze słynnych strajków 
z lat 1935 -36, dyplomy przyznawa-
ne ówczesnym fabrykom oraz doku-
menty archiwalne dotyczące innych 
zakładów (np. Zakładów Ławacza).

Fot. 58  Budynek socjalny w Zakładzie nr 1, użykowany w latach 1986–2001



28

 Izba tradycji powstała dzięki osobistemu zaangażowaniu mgr inż. Jana Dąbrowskiego wieloletniego pra-
cownika KZO, konesera zabytków techniki zakładu i zabytków techniki regionu, działalność którego przy-
czyniła się do odtworzenia zasobów muzealnych będących obecnie atrakcją regionu („Kuźnice Koneckie”)

 Na głównej uroczystości z okazji jubileuszu zaproszono władze miasta, przedstawicieli organizacji spo-
łecznych i partyjnych. Zasłużeni pracownicy Koneckich Zakładów Odlewniczych zostali uhonorowani 
odznaczeniami państwowymi – krzyżami kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżami Zasługi oraz 
zakładowymi medalami okolicznościowymi wybitymi z okazji jubileuszu. Tak kończył się dla KZO ostatni 
rok Polski Ludowej.

Fot. 59  Izba Tradycji (zlikwidowana w 2004 roku)

Fot. 61  Tablica pamiątkowa ufundowana z okazji 100-lecia powstania 
KZO. Wmurowana została na kamieniu przed wejściem na teren  

Zakładu nr 1 od ulicy Górnej
Fot. 60  Okolicznościowe proporce 

i medal
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 Wyniki obrad Okrągłego Stołu oraz wybory w 1989 roku spowodowały, że do przedsiębiorstw mógł wró-
cić zdelegalizowany poprzednio związek zawodowy „Solidarność”. Komisja Zakładowa tego związku wśród 
pierwszych postulatów stawiała sprawę przywrócenia do pracy osób szykanowanych i zwolnionych z KZO za 

działalność opozycyjną. Z biegiem 
lat Skarb Państwa wypłacił Związ-
kowi odszkodowanie za zagrabione 
w czasie stanu wojennego mienie.
 W styczniu 1990 roku rozwią-
zano PZPR. Komitet Zakładowy 
w KZO został zlikwidowany. W za-
kładach pracy zakazano działalności 
partyjnej (politycznej).
 Przemiany społeczno-politycz-
ne w Polsce i szybkie wprowadza-
nie gospodarki rynkowej zaczęło 
być bardzo uciążliwe dla dużych 
przedsiębiorstw. Państwowe centra-
le zbytu wyrobów upadały, a proces 
dystrybucji został zachwiany – sieć 
sprzedaży została drastycznie ogra-
niczona. W roku 1991 sprzedaż wy-
robów w KZO wyniosła 23 tys. ton 
(zatrudnienie – 1400 osób) i była 
trzy razy mniejsza niż w 1988 roku. 
W kraju szalała wówczas hiperin-
flacja (1989 – 251%, 1990 – 585%, 
1991 – 70%). W zakładzie praktycz-
nie co dwa miesiące zmieniano ceny 
wyrobów i dokonywano regulacji 
płac. Skurczony rynek zbytu oraz 
pojawienie się konkurencji zmusiło 
dyrekcję przedsiębiorstwa do działań 
związanych z ograniczeniem mocy 

produkcyjnych oraz budowę nowej sieci sprzedaży. W sierpniu 
1991 roku zamknięto zakład nr 2 (w następnych kilku latach nie-
ruchomości Zakładu zostały sprzedane). Produkcję i pracowników 
przejęły odlewnie Zakładów nr 1 i nr 3. 
 W tym czasie KZO prowadziło budowę bloku mieszkalnego dla 
pracowników w centrum miasta.
 Z powodu czystych kalkulacji mieszkania postanowiono sprzedać na wolnym rynku. Tylko nielicznym 
pracownikom KZO udało się je nabyć. Transakcji dokonano w 1992 roku.
 W 1994 roku na Zakładzie nr 1 zdemontowany został  wysłużony Disamatic 2011, w miejsce którego 
zakupiono nowy automat formierski Disamatic 2110 z przystawką do rdzeni.
 W rok później w miejsce kraty wstrząsowej do wybijania odlewów zainstalowano bęben wybijająco-chło-
dzący. Dzięki temu zdecydowanie poprawiły się warunki pracy w odlewni.

Fot. 62  Róg ulicy 16 stycznia i Pocztowej – po zburzeniu budynku  
starej poczty widocznej na fotografii wzniesiono budynek mieszkalny  

przedstawiony na fot. 63

Fot. 63  Budynek postawiony przez KZO 
zdecydowanie poprawił wizerunek miasta

Fot. 64  Disamatic 2110 z obsługą
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 W czasie transformacji gospo-
darczej na początku lat dziewięć-
dziesiątych podatek od ponadnor-
matywnych wypłat wynagrodzeń 
był jednym z elementów walki z hi-
perinflacją. Podatek ten obciążał te 
przedsiębiorstwa, które przekraczały 
ustalony w przepisach dopuszczalny 
poziom wzrostu płac. Przedsiębior-
stwa państwowe „bezkarnie” (tzn. 
bez narażenia się na dodatkowe 
obciążenie tym podatkiem), mogły 
zwiększyć swój fundusz płac o kwoty 
wynikające z ustalonego przez rząd 
indeksowania. Każda większa pod-
wyżka funduszu płac obciążona była 
„popiwkiem” równym 200% przy 
przekroczeniu o 0,1–3% wypłaco-
nej ponad limit kwoty. „Popiwek” 
nie obciążał bezpośrednio kieszeni 
zatrudnionych, a zatrudniające ich 
firmy, był skutecznym – ale i wywo-
łującym negatywny wydźwięk oraz 
największe protesty – narzędziem 
antyinflacyjnym. Na tym tle doszło 
w KZO do zadrażnień między za-
łogą, a dyrekcją przedsiębiorstwa. 
Na wiosnę 1993 roku po jedno-
dniowym strajku, związki zawodo-
we działające w zakładzie doszły do 
z dyrekcją do porozumienia w spra-
wie podwyżki wynagrodzeń.
 W 1995 roku tworzony był w kra-
ju rządowy Program Powszechnej 
Prywatyzacji. W ramach jego Skarb 
Państwa wnosił akcje sprywatyzowa-
nych przedsiębiorstw państwowych do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Aby wejść do Funduszu przed-
siębiorstwo państwowe musiało stać się spółką akcyjną Skarbu Państwa, a więc przejść proces prywatyzacji. 
Dyrekcja KZO – wówczas pełna entuzjazmu do prywatyzacji – przeprowadziła referendum ogólnozakładowe. 
W tym celu we wszystkich komórkach organizacyjnych przeprowadzono spotkania wyjaśniające i przepro-
wadzono głosowanie. Wynik referendum był negatywny i proces prywatyzacji musiał zostać odłożony.
 Z powodu coraz mniejszego zapotrzebowania rynku na rury kanalizacyjne na początku lat dziewięć-
dziesiątych na Zakładzie nr 3 zdecydowano o demontażu 5-ciu dwumetrowych maszyn typu Rothfisher do 
odlewania odśrodkowego rur  oraz pieca przelotowego do wyżarzania w I linii technologicznej. W miejscu 
tym urządzono stanowiska do formowania ręcznego. Dzięki temu możliwe było przejęcie pracowników 
i produkcji ze zlikwidowanego Zakładu nr 2.
 W połowie lat dziewięćdziesiątych KZO nawiązało współpracę z niemiecką firmą HGT w sprawie pro-
dukcji kształtek bezkielichowych. Firma początkowo odbierała odlewy (po uprzedniej certyfikacji) w stanie 
surowym. Po uruchomieniu nowej malarni proszkowej w 1997 roku kształtki do Niemiec dostarczane były 
w stanie gotowym. Malarnię, a obok niej oczyszczalnię i szlifiernię kształtek bezkielichowych zlokalizowano 
na Zakładzie nr 1 w budynku poprzedniej lokalizacji wydziału modelowego i remontowo-mechanicznego.

Fot. 65  Malarnia proszkowa – kabina do nanoszenia powłok

Fot. 66  Malarnia proszkowa – suszarnia do wstępnego podgrzania wyrobów
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 Spadająca z roku na rok sprzedaż wyrobów zmuszała dyrekcję do szukania sposobów naprawczych. 
W tym celu w 1995 roku zlecono opracowanie programu naprawczego Instytutowi Badawczo-Doradczemu 
„ZMIANY” S.A. w Warszawie. Po ponadrocznej pracy, w którą zaangażowane były zespoły pracowników 
KZO opracowano program, którego realizacja miała zapewnić sukces.
 Szukano sposobu pozyskiwania nowych klientów, rozważano sposób zagospodarowania pustych hal 
zaniechanej budowy Zakładu nr 4, zastanawiano się co zrobić z przerostem zatrudnienia. Na ostatnim 
podsumowującym spotkaniu szef  IBD „ZMIANY” S.A. dr Paweł Ruszkowski,  uruchomioną w tym czasie 
w KZO produkcję kształtek bezkielichowych zaliczył do sukcesu, który nie byłby możliwy bez wdrożenia 
programu opracowanego przez jego firmę.
 Poniżej zamieszczone wykresy przedstawiają produkcję i zatrudnienie w Koneckich Zakładach Odlew-
niczych w czasach, kiedy były one przedsiębiorstwem państwowym (1948–1998). 

 W okresie przedsiębiorstwa państwowego dyrektorami KZO byli:
1. Władysław Ignacy Cichoń 10.1948–10.1949  7. inż. Franciszek Chruszcz 1.1962–12.1967 
2. Roman Markowiak 11.1949–10.1950  8. mgr. inż. Józef Komorowski 1.1968–9.1968 
3. Stanisław Górniak 11.1950–9.1954  9. inż. Marian Rybicki 10.1968–6.1972 
4. Józef Grudziński. 10.1954–12.1957  10. mgr Józef Duda. 7.1972–9.1979
5. Franciszek Sobczak. 1.1958–12.1959  11. inż. Lech Kiersznowski. 10.1979–8.1991 
6. mgr inż. Zygmunt Skurkiewicz 1.1960–12.1961  12. mgr inż. Władysław Pająk 9.1991–7.2000 

 Daty pełnienia funkcji przez poszczególne osoby mogą się różnić od rzeczywistych z uwagi na fakt, że dane 
powyższe zostały pozyskane z przekazów ustnych bowiem akta osobowe dyrektorów do lat osiemdziesiątych 
były przechowywane w Zjednoczeniu w Radomiu.  
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Koneckie Zakłady Odlewnicze Spółką Akcyjną Skarbu Państwa

 W dniu 1 sierpnia 1998 roku Koneckie Zakłady Odlewnicze zostały przekształcone w Jednoosobową 
Spółkę Skarbu Państwa. Na pierwszą, dwuletnią kadencję powołano Zarząd z dotychczasowej dyrekcji przed-
siębiorstwa w składzie: Władysław Pająk – Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu – Edward Pawłowski 
i Stanisław Walkowicz. 
 Rok 1998 to początek kryzysu ekonomicznego w państwach dawnego bloku wschodniego. Sytuacja spo-
wodowana była kryzysem rosyjskim. Spółkę zaczęła dotykać recesja. Notowano kolejne spadki sprzedaży 
(1997r. – sprzedaż 19 718 ton ; rok 1999 sprzedaż 15 967 ton odlewów). Obniżenie wielkości produkcji nie 
przekładało się jednak na zmniejszenie zatrudnienia, które w tym czasie wynosiło średnio 900 osób i było 
przynajmniej dwukrotnie zawyżone. Systematycznie rosły zobowiązania. Sytuację pogarszała również licznie 
powstająca w okolicy konkurencja, która w wielu przypadkach, stosując prymitywną technologię, posiadała 
wyrób tańszy, cieszący się popytem mimo nieporównywalnej jakości.
 Zbyt duże moce produkcyjne Spółki zmusiły Zarząd do likwidacji drugiej zmiany roboczej. Utrzymanie 
zatem dwóch odlewni (Zakład nr 1 i Zakład nr 3) o podobnych profilach produkcji i niewykorzystanych 
mocach stawało się ekonomicznie nieuzasadnione.
 W lipcu 2000 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała na drugą kadencję Zarząd w składzie: Józef Fiącek 
– Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu: Edward Pawłowski i Zdzisław Grotomirski. Głównymi zada-
niami było dostosowanie wielkości zatrudnienia do wielkości popytu oraz skomasowanie produkcji w jednej 
odlewni. Aby to zrealizować, należało przeprowadzić zwolnienia grupowe i znaleźć fundusze na przeniesienie 
infrastruktury technicznej do jednego zakładu produkcyjnego. 
 Grono specjalistów w zakładzie dokonało analizy techniczno-ekonomicznej, w wyniku której opracowano 
koncepcję lokalizacji produkcji w Zakładzie nr 3. Najpoważniejszym zadaniem było przeniesienie z Zakładu 
nr 1 na Zakład nr 3 automatu formierskiego DISAMATIC 2110 oraz wybudowanie dla jego obsługi nowej 
stacji przerobu mas. 
 Stale pogarszająca się koniunktura powodowała spadek zapotrzebowania na wpusty i włazy oraz rury 
kielichowe. Utrzymywał się natomiast popyt na kształtki bezkielichowe, sprzedawane głównie do Niemiec.
Postanowiono więc zaoferować system bezkielichowy również na rynku krajowym. W tym celu nieodzownym 
stała się poprawa jakości rur tego systemu w zakresie powłok lakierniczych. Konieczne zatem było wybudo-
wanie malarni, która pozwoliłaby na nanoszenie na rury dwuskładnikowych powłok epoksydowych.
 W październiku 2000 roku 117 osób otrzymało wypowiedzenia. Byli to przede wszystkim pracownicy, 
którzy nabyli uprawnienia do wcześniejszych emerytur. Zarząd KZO S.A. na odprawy dla zwalnianych pra-
cowników otrzymał bezzwrotną pożyczkę w formie pomocy publicznej ze środków EFSAL (EFSAL to środki 
budżetowe przydzielane przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów pochodzące z pożyczki zaciągniętej 
w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju).
 W 2001 roku opracowano koncepcję lokalizacji i parametrów gniazda Disamatic wraz z nową stacją 
przerobu mas oraz przeprowadzono konkurs ofert. Na dostawcę stacji wybrano firmę TECHNICAL  
z Nowej Soli. Równolegle prowadzono prace nad malarnią rur bezkielichowych. Po konkursie ofert na dostawcę 
urządzeń malarni i pomp aplikacyjnych wybrano firmę WAGNER z Niemiec, a na dostawcę suszarni rur 
firmę ZUGIL z Wielunia. Zarząd KZO S.A. na powyższe inwestycje otrzymał pożyczkę z Agencji Rozwoju 
Przemysłu w Warszawie w wysokości 3 mln. złotych.
 W połowie 2001 roku rozpoczęto prace nad przenoszeniem infrastruktury z Zakładu nr 1 do Zakładu 
nr 3. Wszystko odbywało się na pełnym ruchu . Pod koniec roku produkcja odbywała się w Zakładzie nr 1 
i sporadyczne (według zapotrzebowania na rury) w Zakładzie nr 3.
Pogłębiający się kryzys ekonomiczny w kraju przekładający się na spadek zapotrzebowania na odlewy, wpły-
wał na zdecydowane pogorszenie wyników finansowych firmy, a tym samym zatory płatnicze. Najboleśniej 
odczuli to pracownicy, którym wypłacono wynagrodzenia po połowie, dwa razy w miesiącu.
Opóźniano wypłatę nagród jubileuszowych. Brak środków obrotowych zmusił Zarząd do posiłkowania się 
środkami pieniężnymi z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Potęgowało to niezadowolenie pracowników, 
którzy czekali na pożyczki z Kasy po kilka miesięcy.
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Przeniesienie produkcji do jednego 
zakładu wymagało opracowania no-
wej organizacji. Zmniejszono prawie 
dwukrotnie ilości stanowisk funk-
cyjnych (kierowniczych). W ramach 
reorganizacji zlikwidowano Dział 
Transportu. Podejmowanie koniecz-
nych, choć niepopularnych wśród 
załogi decyzji oraz pogarszające się 
wyniki ekonomiczne spowodowały, 
że Rada Nadzorcza zmieniła szefa 
firmy. Od stycznia 2002 roku Pre-
zesem Zarządu został Edward Paw-
łowski, a Zarząd został zmniejszony 
do dwóch osób.
 W styczniu 2002 roku oddano 
do eksploatacji nowoczesną malarnię  
rur bezkielichowych o wydajności 
50 szt. rur na godzinę, wyposażoną 

w dwie wysokociśnieniowe 
pompy aplikacyjne do lakierów 
jedno i dwuskładnikowych.
 W marcu 2002 roku urucho-
miono gniazdo technologiczne 
Disamatic wraz z nowoczesną 
stacją przerobu mas. Stacja 
posiadała wydajność 30 ton 
masy na godzinę i zapewniała 
produkcję masy o parametrach 
nadających się zarówno do au-
tomatu Disamatic 2110 jak i do 
formowania ręcznego.

Fot. 67  Zarząd KZO S.A., od lewej: Zdzisław Grotomirski – Członek 
Zarządu i Edward Pawłowski – Prezes Zarządu

Fot. 68  Wnętrze kabiny malarskiej  
produkcji firmy Wagner

Fot. 69  Kabina malarska i fragment suszarni  
rur produkcji ZUGIL

Fot. 70  Stacja przerobu mas SPM 30
produkcji firmy TECHNICAL

Fot. 71  Serce stacji – mieszarka turbinowa
MTI-1000
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 W latach 2002–2003 inżynierowie Biura Technologicznego, wraz z naukowcami z Zakładu Odlewnic-
twa Akademii Górniczo Hutniczej, opracowali projekt chłodziarki wibracyjno-fluidyzacyjnej w linii stacji 
przerobu mas. Projekt został zrealizowany w połowie 2003 roku, a finansowany był przez Komitet Badań 
Naukowych.
 Od marca 2002 roku produkcja odbywała się w jednym zakładzie (nr 3). Z Zakładu nr 1 przenoszono 
pozostałą infrastrukturę techniczną, laboratoria i biura do zaadaptowanych pomieszczeń na Zakładzie nr 3. 
Wymagało to ponoszenia dodatkowych nakładów.
 Okres lat 2001–2002 to poważny kryzys w kraju. Wprowadzenie jednocześnie czterech wielkich reform 
angażujących środki publiczne spowodowało powstanie dziury budżetowej (słynna dziura Bauca – deficyt 
budżetu w 2001 roku wyniósł 5,4% PKB). Miasta i gminy nie otrzymały środków na budowę infrastruktu-
ry. Inwestycje w budownictwie i drogownictwie  pokaźnie zminimalizowano. Przełożyło się to na ponowny 
spadek zapotrzebowania na wyroby kanalizacyjne. W latach 2002 i 2003 w KZO S.A. zanotowano najsłabsze 
wyniki ekonomiczne, a wpływy ze sprzedaży nie pokrywały zobowiązań. Równoczesny kryzys na rynku 
nieruchomości nie sprzyjał znalezieniu nabywców na majątek po opuszczonym Zakładzie nr 1.
 Na początku 2002 roku Agencja Prywatyzacji poinformowała, że w wyniku przetargu wyłoniono pod-
miot, który ma przejąć KZO S.A. na własność. Miał być to I Fundusz „Mistral” z siedzibą w Warszawie. 
Zarówno ten wybór, jak i kwota, za którą Koneckie Zakłady miały być sprzedane budziły wiele kontrowersji. 
Całe przedsiębiorstwo miało być sprzedane za kwotę 3 mln złotych. Tymczasem wartość kupionej w ramach 
restrukturyzacji nowej linii technologicznej (stacja SPM-30) i malarni rur przekraczała 4 mln złotych nie 
licząc wartości pozostałych maszyn, gruntu i budynków. Ostatecznie w dniu 13 grudnia 2002 roku ówczesny 
Minister Skarbu Państwa Wiesław Kaczmarek podjął decyzję o wstrzymaniu prywatyzacji, uznając że firma 
„Mistral” nie gwarantuje dobrego zabezpieczenia finansowego dla KZO S.A. Prywatyzacje okresu rządów 
AWS-u negatywnie kojarzyły się w świadomości Polaków. Sprywatyzowane przedsiębiorstwa popadały w ruinę 
lub je likwidowano. Bezrobocie w kraju przekraczało 3,2 mln osób czynnych zawodowo. Dlatego Związki 
Zawodowe w KZO S.A. zdecydowanie sprzeciwiały się prywatyzacji. Szczególnym zaangażowaniem wyróż-
niał się Zbigniew Kowalczyk – przewodniczący NSZZ Pracowników KZO S.A. Składał w imieniu związku 
protesty do ministerstwa, w prokuraturze złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, wnioskował do 
posłów ziemi koneckiej i świętokrzyskiej o pomoc. Pomyślne zakończenie sprawy dokonało się jednak dzięki 
osobistym działaniom podjętym przez Prezesa Edwarda Pawłowskiego. 
 Zima 2002/2003 była bardzo ciężkim okresem w firmie. Zaległości płatnicze w stosunku do dostawców 
i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rosły, należało regulować odsetki za nieterminowe płatności, brakowało 
środków na produkcję, a popyt na towary był mizerny. W tych warunkach pracowano po dwa, trzy dni w ty-
godniu, a w pozostałe dni ogłaszano postój (wynagrodzenie za postój wypłacane było zgodnie z przyjętymi 
zasadami). W lutym 2003 roku stanowisko Prezesa objął na okres przejściowy przewodniczący Rady Nad-
zorczej – Wojciech Młodawski. Rada Nadzorcza ogłosiła konkurs na Prezesa KZO S.A. a właściwie konkurs 
na najlepszy program naprawczy dla Spółki. W kwietniu 2003 roku Prezesem KZO S.A. wybrano Barbarę 
Kołodziej.
 Nowa Prezes opracowała Program Restrukturyzacji Spółki na lata 2003–2004 i przystąpiła do jego reali-
zacji. Główne działania dotyczyły: redukcji zatrudnienia (z 540 osób na 440 do końca 2003 roku), zawarcia 
układu sądowego z wierzycielami, z ZUS-em oraz Burmistrzem Miasta i Gminy, sprzedaży zbędnego majątku 
jak również restrukturyzacji produktów. W lipcu 2003 roku przystąpiono do zwolnień grupowych. Do końca 
2003 roku ostatecznie zwolniono z zakładu 36 osób, a  zatrudnienie na poziomie  440 osób unormowało się 
dopiero w 2005 roku. W październiku 2003 roku skierowano do sądu wniosek o układ z wierzycielami na 
kwotę 2,46 mln zł. Wierzycieli spłacono z 40% umorzeniem, a układ zakończono w lutym 2008 roku. 
 Od września 2003 roku Zarząd firmy wynegocjował ze Związkami Zawodowymi i zatwierdził nowy Układ 
Zbiorowy Pracy. W stosunku do poprzedniego znosił on nagrodę z tytułu Karty Hutnika oraz pokaźnie 
obniżał świadczenia jubileuszowe za staż pracy.
 Od sierpnia 2003 roku działał Zarząd trzeciej kadencji w składzie: Barbara Kołodziej – Prezes i Stanisław 
Walkowicz – Członek Zarządu. W spółkach Skarbu Państwa liczących powyżej 500 osób istniało prawo 
wyboru Członka Zarządu przez pracowników ze swojego grona. W KZO S.A. na swojego przedstawiciela 
w Zarządzie załoga wybrała Stanisława Lisa.
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 Pod koniec 2003 roku zanotowano w kraju długo oczekiwane ożywienie gospodarcze. Związane to było 
z akcesją Polski do Unii Europejskiej oraz sporym dopływem kapitału zagranicznego na inwestycje.
 Prezes Barbara Kołodziej od początku swego urzędowania postawiła na poprawę jakości wyrobów i rozwój 
marketingu. Finalizacji doczekała się certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością. Prace nad systemem roz-
poczęły się w KZO S.A. już w 1993 roku. Przeszkolono wtedy grupę specjalistów w zakresie poszczególnych 
elementów systemu, dziesięciu pracowników uzyskało uprawnienia do prowadzenia auditów wewnętrznych, 
opracowano dokumenty systemu, a proces wdrożenia konsultowano z ośrodkiem ZETOM w Warszawie.  
Następnie przeszkolono całą załogę (wówczas ponad 800 pracowników). System był wdrożony – zabrakło 
jednak determinacji by go certyfikować. W 2003 roku Zarząd podjął decyzję o certyfikacji systemu w ciągu 
sześciu miesięcy i wydał takie polecenie  Pełnomocnikowi. Norma ISO 9001 przybrała w tym czasie cha-
rakter procesowy i wszystkie dokumenty należało opracować na nowo i wdrożyć. Audit certyfikujący odbył 
się w lutym 2004 roku, a certyfikat KZO S.A. otrzymało z TÜV Management Service w miesiąc później. 
W czerwcu 2004 roku w Muzeum Techniki w Sielpi KZO S.A. zorganizowało uroczystość wręczenia certy-
fikatu. Zaproszone na nie władze miasta i powiatu, przedstawicieli Ministerstwa Skarbu, Agencji Rozwoju 
Przemysłu, Banków, odbiorców wyrobów oraz wyróżnionych pracowników KZO S.A.

 Po części oficjalnej zaproszeni gości zwiedzili zabytkowy Zespół 
Walcowni i Gwoździarni w Maleńcy oraz młot kuzienny napędzany 
kołem wodnym w Starej Kuźnicy.
 W 2004 roku osiągnięto sprzedaż 17 tys. ton wyrobów, co stanowiło o 24% wynik lepszy od uzyskanego 
w roku 2003. Poprawę zanotowano na rynku nieruchomości. KZO S.A. rozpoczęło restrukturyzację majątkową. 
Sprzedano hale przemysłowe po byłym Zakładzie nr 1 (odlewnię, oczyszczalnię, magazyny, halę głównego 
energomechanika), place z biurowcem i zbytecznymi magazynami w Zakładzie nr 3. Nabywcą terenów po 
Zakładzie nr 1 był przemysł ceramiczny, który zaadaptował obiekty na dwie fabryki płytek łazienkowych 
i biskwitu. Środki ze sprzedaży poprawiły płynność finansową Spółki. Wynagrodzenia dla pracowników 
zaczęto wypłacać terminowo i w całości. Skrócił się czas oczekiwania na wypłaty nagród jubileuszowych. 
Władze lokalne doceniły wysiłek Zarządu i pracowników KZO S.A. w przezwyciężaniu kryzysu i osiągnięć 
na polu jakości, przyznając Spółce tytuł „Marki Koneckiej”.

Fot. 72  Dr Ryszard Musiał – dyrektor TÜV Management Service Polska 
wręcza Zarządowi KZO S.A. certyfikat na wdrożony System Zarządzania 

Jakością wg ISO 9001, od lewej: Stanisław Lis, Barbara Kołodziej,  
Stanisław Walkowicz i Ryszard Musiał
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 Rok 2004 to okres dynamicznej promocji rur i kształtek bezkielichowych. Ukoronowaniem podjętych 
działań było uzyskanie statuetki EUROPRODUKT za wysoki poziom jakości tych wyrobów w prestiżowym 
konkursie pod patronatem Premiera RP. Nadanie tytułu oraz wręczenie statuetki i certyfikatu odbyło się  
6 stycznia 2005 r. w hotelu Jan III Sobieski w Warszawie.
 Poprawa kondycji finansowej pozwoliła w listopadzie 2005 roku na wprowadzenie długo oczekiwanej 
podwyżki płac dla pracowników. Zadbano również o wizerunek firmy – wykonano nową elewację na biu-
rowcu administracyjnym. Wybudowano także nową kotłownię gazową, by zrezygnować z drogiego zakupu 
ciepła z Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich. 

Fot. 73  Wicestarosta Bogdan Soboń przedstawił zgromadzonym gościom 
historię techniki i przemysłu na ziemi koneckiej
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 Wdrożony w 2003 roku program restrukturyzacyjny przynosił efekty, ale Spółkę czekały kolejne ważne 
i bardzo trudne zadania. Polska po przyjęciu do Unii Europejskiej, musiała dostosować swoje instalacje do 
prawa unijnego, co w przypadku KZO S.A. oznaczało respektowanie norm ochrony środowiska. Odlewnie, 
które wytwarzały ponad 20 ton płynnego żelaza na dobę musiały uzyskać pozwolenie zintegrowane na ko-
rzystanie ze środowiska.

 Złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego poprzedzały ponadroczne przygotowania 
polegające na wykonaniu przeglądu ekologicznego, wytypowaniu emitorów nadzorowanych, wyznaczeniu 
dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz uporządkowaniu spraw gospodarki odpadami. Wniosek 
został opracowany wspólnie z firmą EKOLOGUS z Bielska Białej. Zbyt późno podjęte działania Zarządu 
w sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego sprawiały, że spełnienie wszystkich parametrów, wymaga-
nych prawem w terminie granicznym jakim był 31 października 2007 stało się niemożliwe. Postanowiono 
więc podjąć starania o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w oparciu o program dostosowawczy. Mogło 
to przedłużyć realizację zadań do końca października 2010 roku, ale po uprzednich negocjacjach Spółki 
z urzędami wojewody i marszałka.
 W 2006 roku nastąpiła zmiana Zarządu. Od września do listopada funkcję Prezesa Zarządu pełnił Janusz 
Owczarek jako delegat Rady Nadzorczej, a od listopada działał wybrany w konkursie nowy Zarząd. Prezesem 
został Tadeusz Gałwiaczek, a członkiem Zarządu – Janusz Owczarek. Na główne zadania Zarząd wyznaczył: 
uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, zorganizowanie środków finansowych na inwestycje proekologiczne, 
zwiększenie wydajności pracy oraz poprawę w gospodarowaniu majątkiem Spółki.

Fot. 74  Biurowiec administracji KZO – rok 1970 Fot. 75  Nowa elewacja biurowca wykonana w 2005 roku

Fot. 76  Eksploatowana żeliwiarnia w Zakładzie nr 3 emituje do środowiska głównie pył (17,5–78 kg/h),  
tlenek węgla (33 kg/h) ditlenek siarki (7 kg/h) i ditlenek azotu (2 kg/h)
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 W sierpniu 2007 roku po kilku 
rundach negocjacyjnych przedstawi-
cieli KZO S.A. z komisją powołaną 
przez Wojewodę Świętokrzyskiego 
ustalono program dostosowawczy. 
Wojewoda wydał decyzję o udzie-
leni pozwolenia zintegrowanego  
dla Koneckich Zakładów Odlewni-
czych S.A. 
 Należało teraz rozpocząć inwe-
stycję, którą wynegocjowano w pro-
gramie dostosowawczym. Termin 
zakończenia programu ustalony zo-
stał przez Wojewodę na 30 września 
2009 roku. Głównym jego zadaniem 
inwestycyjnym jest budowa nowej 
topialni żeliwiakowej. Zmechanizo-
wana i zautomatyzowana topialnia 
ma zdecydowanie ograniczyć emi-
sję pyłu, tlenku węgla i dwutlenku 
siarki do atmosfery. Inwestycja wpisuje się w założenia Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) dla branży 
odlewniczej opracowanych w UE i przyjętych do stosowania przez Rząd RP (Ministerstwo Środowiska). 
Budowę topialni planowano w miejscu zaniechanej inwestycji w latach dziewięćdziesiątych. 
 W 2007 roku ogłoszono nową transzę pomocy unijnej dla Polski. na lata 2007-2013. KZO S.A. liczyło 
na dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, gdyż jedno z jego zadań zakładało dofi-

nansowanie dla przedsiębiorstw, realizujących inwestycję z zakresu 
Najlepszych Dostępnych Technik. Czyniono w tym kierunku stara-
nia. Zatrudniono firmę consultingową i przeszkolono pracowników 
w zakresie pomocy unijnej. Niestety, opieszałość urzędników sprawiła, 
że dopiero w marcu 2008 roku ukazały się rozporządzenia, na podsta-
wie których określono zasady przyznawania środków pomocowych. 
Wówczas okazało się, że projekt KZO S.A. może nie uzyskać  kwa-
lifikacji. Wstępny wniosek o dotację, złożony w pierwszym terminie 
naboru czyli w lipcu 2008 roku do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej został rozpatrzony negatywnie. 
Przyczyną odrzucenia było to, że dla przedsiębiorstw, które realizują 
programy dostosowawcze w świetle rozumienia ustawy Prawo ochro-
ny środowiska, dotacje nie należą się. Tak więc brak finansowania 
uniemożliwił rozpoczęcie inwestycji. Starania o fundusze zaczęto od 
nowa – postanowiono uzyskać kredyt. W międzyczasie zakładowa 
komisja przetargowa po przeprowadzeniu konkursu ofert wybrała 
wykonawcę inwestycji. Niezłe wyniki finansowe Spółki były mocnym 
atutem Zarządu KZO S.A. w negocjacjach z bankiem. Ostatecznie 
kredytu udzielił Bank Gospodarki Krajowej, a inwestycję rozpoczęto 
w styczniu 2009 roku. 
 W latach 2007–2008 zwiększono na odlewni wydajność pracy. 
Osiągnięto to za sprawą zakordowania dużej części robót wykonywa-
nych do tej pory w systemie dniówkowym. Stworzona została w ten 
sposób motywacja do wydajniejszej pracy. W tym okresie pracownicy 
otrzymali dwie podwyżki wynagrodzeń.

Fot. 77  Zarząd KZO S.A. Od lewej Tadeusz Gałwiaczek –Prezes Zarządu 
i Janusz Owczarek – Członek Zarządu

Fot. 78  Fragment zaniechanej  
inwestycji w latach dziewięćdziesiątych, 
na jej miejscu ma powstać nowoczesna,  

zautomatyzowana topialnia żeliwiakowa
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 Najlepszych odbiorców oraz naj-
większych dostawców Zarząd KZO 
S.A. zapraszał na coroczne spotkania 
integracyjne mające na celu kształto-
wanie  partnerskich relacji. Były dy-
plomy, wręczano puchary dla liderów 
przodujących w sprzedaży wyrobów 
KZO, dzielono się wiedzą na temat 
produktu, jego funkcjonalnościąi po-
zycją na rynku, omawiano warunki 
sprzedaży, które pozwoliłyby wzajem-
nie rozwijać swoje firmy.
 W 2007 i w 2008 roku przedstawi-
ciele KZO S.A. brali udział w misjach 
gospodarczych do Jordanii, Arabii 
Saudyjskiej i Kataru oraz Algierii. Mi-
sje organizowała Krajowa Izba Gospo-
darcza w połączeniu z oficjalnymi wi-
zytami Marszałka Senatu RP w tych 
krajach. W czasie misji prowadzono 
rozmowy biznesowe, prezentowano 
wyroby KZO S.A., a także spotykano 
się z lokalnymi ekspertami i agentami 
na temat prowadzenia działalności  
gospodarczej.
 W 2008 roku Koneckie Zakłady 
Odlewnicze przystąpiły do regional-
nego konkursu (Świętokrzyska Na-
groda Jakości) dla podmiotów go-
spodarczych stosujących zarządzanie 
poprzez jakość (TQM). Liczyła się 
przede wszystkim siła przywódcza 
liderów firm, sposób zarządzania za-
sobami ludzkimi, satysfakcja klien-
tów, satysfakcja pracowników, sposób 
zarządzania procesami wytwórczymi, 
wpływ przedsiębiorstwa na otoczenie 
oraz finanse firmy. We wrześniu odbył 
się w Spółce audyt ekspertów i oce-
na każdej z wymienionych kategorii.  
W listopadzie kapituła Świętokrzyskiej 
Nagrody Jakości  przyznała dla KZO 
S.A. wyróżnienie w kategorii dużych 
przedsiębiorstw produkcyjnych. 
 Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach w dniu 2 grudnia 
2008 roku. Koneckie Zakłady Od-
lewnicze S.A. reprezentowało szerokie 
kierownictwo firmy oraz wyróżnieni 
pracownicy.

Fot. 81  Spotkanie po oficjalnej uroczystości wręczenia nagród, od lewej: 
przedstawiciele KZO S.A. – Zdzisław Grotomirski, Tadeusz Gałwiaczek 
i Janusz Owczarek oraz Barbara Mańko audytor ŚNJ – prezentująca na 

uroczystości dorobek KZO S.A. i Zdzisław Wrzałka – Wicemarszałek 
Województwa Świętokrzyskiego – przewodniczący kapituły Świętokrzyskiej 

Nagrody Jakości  

Fot. 80  Stoisko promocyjne Koneckich Zakła-
dów Odlewniczych S.A. w Ammanie (Jordania) 

Fot. 79  Zarząd KZO S.A. wręcza dyplom i puchar za zwycięstwo 
 w rankingu na najlepszego odbiorcę wyrobów KZO w 2007 roku

 prezesowi firmy RUREX z Opacza k/Warszawy
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W 2008 roku zanotowano niższą tonażowo sprzedaż niż w latach poprzednich, choć wynik finansowy był dobry 
z uwagi na korzystne ceny wyrobów i materiałów do produkcji oraz wyższy w porównaniu do lat ubiegłych 
kurs euro. Nadciągał jednak światowy kryzys. Rok 2009 rozpoczął się ponad 60-cio procentowym spadkiem 
zamówień eksportowych. (Do tej pory zimowy okres zastoju w budownictwie krajowym rekompensowany był 
dostatecznym eksportem). Z uwagi na to, do końca kwietnia 2009 roku praca odbywała się na jedną zmianę 
przez trzy dni w tygodniu.  
 Zwiększona wydajność oraz mniejszy popyt spowodowały zapełnienie  się magazynów wyrobami. Nadmierne 
zapasy  posłużyły do zachowania ciągłości sprzedaży w okresie letniej przerwy remontowej w 2008 roku i przerw 
postojowych w I kw. 2009.

 W styczniu 2009 roku KZO S.A. wystartowało w XIX edycji Konkursu TERAZ POLSKA. Do 
konkursu przystąpiło 125 podmiotów. Z liczby tej 52 zgłoszenia dotyczyły gmin, a pozostałe 73 pro-

duktów, usług oraz innowacji. Wnioski opiniowały Branżowe 
Komisje Ekspertów. Spośród wszystkich pozytywnie zaopi-
niowanych zgłoszeń Kolegium Ekspertów wyłoniło grupę 31 
produktów, 26 usług i 30 gmin nominowanych do Polskiego 
Godła Promocyjnego. KZO S.A. za zgłoszony do konkursu 
System Odwodnień Mostowych DKM otrzymało 950 pkt.  
(na 1000) w ocenie jakości i 98,7% w ocenie handlowej. W dniu 
23 kwietnia 2009 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 
odbyła się wystawa firm i gmin nominowanych do nagrody.  
Po zakończeniu wystawy członkowie Kapituły na nadzwyczaj-
nym posiedzeniu w drodze głosowania wybrali 34 Laureatów 

Konkursu. Wśród nich zna-
lazły się Koneckie Zakłady  
Odlewnicze S.A.

Fot. 82  Plac magazynu wyrobów gotowych

Fot. 83  Stoisko KZO S.A. w PKiN z Systemem 
Odwodnień Mostowych odwiedził prof. Michał 

Kleiber Przewodniczący Kapituły Polskiego 
Godła Promocyjnego. Gościa podejmował  

Jan Grzegorczyk.  Fot. 84  Elementy Systemu 
Odwodnień Mostowych DKM
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 W dniu 1 czerwca 2009 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie 
Prezes Zarządu KZO S.A. otrzymał  z okazji zwycięstwa w Konkursie 
list gratulacyjny  Prezydenta RP, a następnie na Koncercie Galowym 
w Teatrze Wielkim przyjął statuetkę TERAZ POLSKA z rąk Michała 
Kleibera Przewodniczącego Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego. 
Na koncercie galowym Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. reprezen-
towała 14 osobowa grupa pracowników.

 W dniu 30 czerwca 2009 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło wybrany przez Radę 
Nadzorczą w drodze konkursu nowy zarząd Spółki. Prezesem Zarządu został Ryszard Jańczyk, a Członkiem 
Zarządu Janusz Owczarek. 
 Nowy zarząd nakreślił nową wizję i cele strategiczne firmy. Do zadań długofalowych (okres 2-5 lat) zali-
czono inwestycje w nowe, innowacyjne ciągi produkcyjne. Chodzi tu głównie o zmechanizowane i zautoma-
tyzowane linie do formowania średnich oraz dużych odlewów. Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności 
wyrobów m.in. poprzez poprawę estetyki wizualnej jak i zwiększenie dokładności odlewów.

Zadania krótkoterminowe (w ciągu jednego roku) to:
– dokończenie inwestycji nowej topialni żeliwiakowej, 
– określenie technologii malowania odlewów, pozyskanie środków i budowa nowej malarni odlewów,
– dbałość o dobrą kondycję finansów Spółki z możliwością poczynienia oszczędności na konieczne  

inwestycje, 
– utrzymanie i rozwój sieci sprzedaży,
– przegląd stanowisk pod kątem zwiększenia efektywności etatów.

 Od 1 sierpnia 2009 roku Zarząd KZO S.A. podwyższył płace wszystkim pracownikom Spółki. Mogło 
to nastąpić dzięki przemyślanym i wyważonym decyzjom w sferze finansów oraz sprzedaży i produkcji. 
 Od początku swego urzędowania Zarząd zmierzył się z problemem terminowego ukończenia inwestycji 
nowej topialni żeliwiakowej. Początkowo okres realizacji wynosił półtora roku. Ostatecznie wykonawca zo-
bowiązał się, że wykona ją w ciągu 9 miesięcy. Tak drastyczne skrócenie czasu budowy od początku wiązało 
się z narastaniem napięć na każdym etapie realizacyjnym. Stałe konsultacje i negocjacje pozwoliły łagodzić 
spory i zmniejszyć do minimum okres opóźnienia. Nowa topialnia żeliwiakowa składa się z dwóch żeliwia-
ków Ø900 z rekuperatorami kominowymi i instalacją odpylającą gazy żeliwiakowe. Instalacja ta zapewni, 
że emisja pyłów nie przekroczy 20 mg/Nm3. Ponadto żeliwiaki zaopatrzone są w instalację dopalania tlenku 
węgla oraz instalację tlenową do intensyfikacji procesu wytapiania żeliwa. 

Fot. 86  Do fotografii z grupą pracowników KZO S.A. pozują: Krzysztof 
Przybył (pierwszy od lewej) Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Pro-

mocyjnego oraz Edward Szustka (w okularach) – członek Kapituły 

Fot. 85  Statuetka „Teraz Polska”

Fot. 87  Prezes Zarządu KZO S.A. 
– inż. Ryszard Jańczyk
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 Instalacja odpylania, chłodzenia spalin i dopalania tlenku węgla pracują w systemie automatycznym. 
Namiarowanie wsadów jest w pełni zmechanizowane i po części zautomatyzowane. Wsad metalowy  
(złom żeliwny, złom stalowy, złom obiegowy i surówka odlewnicza) podawany jest z zasobników na podajniki 
wibracyjne, które kierują go do przejezdnego dozownika  wagowego. Koks, kamień wapienny i żelazokrzem 
mieszczą się w trzech kolejnych zasobnikach i również za pomocą podajników wibracyjnych trafiają do do-
zownika. Następnie dozownik podjeżdża pod skośny wyciąg załadowczy żeliwiaka i dozuje namiar wsadu.

Fot. 88  
Nowa topialnia żeliwiakowa

Fot. 89  
Hala namiarowania wsadu.  
Widoczne zasobniki na wsad 

metalowy i koks
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Ochotnicza Straż Pożarna w Koneckich Zakładach Odlewniczych

 Ochotnicza Straż Pożarna  została założona w maju 1922 roku w fabryce „Słowianin”. Właściciel fabryki 
Mojżesz Hochberg był inicjatorem i fundatorem jednostki, jak również jej pierwszym prezesem. Wyposaże-
nie Fabrycznej Ochotniczej Straży Pożarnej „Słowianin” stanowiły wówczas: mundury, hełmy, pasy bojowe, 
toporki, sikawka ręczna z wyposażeniem przystosowana do zaprzęgu konnego,  4 sztuki beczkowozów 
konnych, drabina francuska, drabiny lekkie  i ciężkie, bosaki i pochodnie naftowe. Wszystkie uroczystości 
państwowe i strażackie odbywały się  z udziałem tej jednostki. Z okazji trzeciej rocznicy powołania oraz 
w celu podniesienia jej rangi przed społeczeństwem Końskich w 1925 roku żona Hochberga ufundowała 
sztandar dla jednostki, który został uroczyście poświęcony i wręczony w dniu 4 maja 1925 roku w święto 

patrona strażaków – św. Floriana.
 W 1924 roku powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w fabryce „Neptun”. Założycielem i pierwszym prezesem 
jednostki był współwłaściciel odlewni Jojne Rajchman.
 Za przykładem „Słowianina” i „Neptuna” w 1926 roku Szaja Kronenblum zorganizował w swojej fabryce 
Ochotniczą Straż Pożarną. Prezesem OSP został syn właściciela Josek Kronenblum. Jednostka liczyła 31 
członków co stanowiło jeden pluton podzielony na trzy sekcje bojowe i wyposażona była w sprzęt jak w fa-
bryce Hochberga.
 Przy każdej z wymienionych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych równocześnie tworzone były 

zespoły orkiestry dętej.

Fot. 90  Jednostka OSP „Słowianin” podczas przemarszu 
ulicami Końskich (ob. ul. Łazienna) – 1927 r.

Fot. 91  Jednostka OSP Neptun podczas przemarszu  
ulicami miasta (ob. ul. ks. Józefa Granata) – 1927 r.

Fot. 92  
Fabryczna Straż Pożarna i orkiestra 
S. Kronenblum – 1926 r., w środku 
(bez nakrycia głowy) założyciel straży 
Szaja Kronenblum
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 Lata 1926–1939 to okres in-
tensywnego szkolenia tak kadry 
jednostek OSP jak i wszystkich 
strażaków Częste parady i zawody, 
organizowane z okazji świąt naro-
dowych i strażackich były okazją do  
rywalizacji pomiędzy poszczególny-
mi jednostkami. 
 Pierwsi oficerowie jednostek OSP 
zostali przeszkoleni na Oficerskim 
Kursie Pożarniczym Ochotniczych 
Straży Pożarnych zorganizowanym w 
Końskich w dniach 15–22.05.1927 r. 
Drugi kurs oficerski odbył się w ma-
ju 1930 roku.
 W latach 1938–1939 rozpoczęto 
intensywne szkolenie w jednostkach, 
a  sprawdzianem ich gotowości bo-
jowej były licznie imprezy strażackie 
i zawody pożarnicze organizowane 
przez ówczesny Zarząd Powiatowy 
OSP w Końskich.
 Okres okupacji stworzył nowe wa-
runki dla działalności Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Przestały istnieć 
Zarządy OSP. Okupant wprowadził 
system komisaryczny. Nadzór nad 
jednostkami OSP przejął komisarz 
mianowany przez władze okupacyj-
ne. Nie organizowano wówczas za-
wodów, a uroczystości odbywały się 
wyłącznie wewnątrz strażnic. Mimo 
terroru, jaki stosował okupant wobec 
ludności polskiej działalność straży 
jako jednej z nielicznych organizacji, 
była jawna, a legitymacja strażacka 
do pewnego stopnia dawała swobodę 
poruszania się i względnie spokojnej 
pracy.
Nie do wszystkich pożarów wolno 
było wyjeżdżać strażom pożarnym. 
Były takie pożary, jak w Królewcu, 
Miedzierzy, Skłobach i wielu innych 
wioskach, gdzie Niemcy, przepro-
wadzając pacyfikację, podpalali 
i niszczyli całe wioski w odwet za 
działalność partyzancką. Do tych 
właśnie pożarów nie wolno było wy-
jeżdżać strażom. Do pożarów wznie-
conych przez ruch oporu w punk-
tach strategicznych i gospodarczych  

Fot. 95  Raport jednostek podczas zawodów pożarniczych  
na boisku PW i WF (1930 r.)  

Fot. 94  Zbiórka jednostki „Słowianin” na boisku PW i WF  
podczas zawodów pożarniczych

Fot. 93  Uczestnicy pierwszego kursu oficerskiego Ochotniczych Straży  
Pożarnych w Końskich – 1927 r.
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dla Niemców straże musiały wyjeż-
dżać pod przymusem. Przykładem 
przymusowych wyjazdów do po-
żarów były akcje gaśnicze w miej-
scowościach podpalonych przez 
partyzantów, jak: majątek Browary, 
majątek Modliszewice oraz podpa-
lony transport niemiecki na stacji 
w Wąsoszy.
 W 1942 roku, po połączeniu 
fabryk „Neptuna” i Kronenbluma 
utworzono jedną jednostkę Ochot-
niczej Straży Pożarnej w tych fabry-
kach. Naczelnikiem połączonych 
OSP został Treuhander  Paweł 
Sztwiertnia. Jednostka ta, oprócz 
podstawowego sprzętu została wy-
posażona w czterocylindrową moto-
pompę na podwoziu ogumowanym 
produkcji czeskiej.
 Po wyzwoleniu pierwsze wal-
ne zebranie przy fabryce Herzfeld 
&Victorius  odbyło się w listopadzie 
1945 roku. Wybrano na nim Zarząd 
oraz rozpoczęto werbunek członków. 
Prezesem został inż. Stefan Knowi-
kowski – dyrektor fabryki.

Fot. 98  Ćwiczenia jednostki „Neptun” z sikawką „Hascerka” – 1941 r. 

Fot. 97  Jednostka „Neptun” na zbiórce – 1941 r.

Fot. 96  Przemarsz jednostki „Słowianina” 
ulicami miasta Końskich (1930 r.) 

Fot. 99  Jednostka „Neptun” 
podczas ćwiczeń  
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 W pierwszych dniach wyzwo-
lenia naczelnik OSP przy fabryce 
„Neptun” Paweł Sztwiertnia został 
aresztowany przez władze sowieckie. 
Funkcję naczelnika przejął Franciszek 
Barański, który pełnił ją do chwili 
połączenia zakładów w 1948 roku.  
W 1947 roku funkcję Prezesa prze-
jął Wacław Wrocławski ówczesny 
dyrektor fabryki.
 7 października 1948 roku po 
połączeniu obu fabryk i powstaniu 
Koneckich Zakładów Odlewniczych 
odbyło się walne zebranie dwóch 
straży, na którym powołano jedno 
OSP i Prezesem wybrano Ignacego 
Cichonia dyrektora przedsiębior-
stwa. Walne zebranie wyznaczyło 
następujące kierunki działania: bu-
dowa remizy strażackiej i wspinalni, 
szkolenie, uzupełnienie wyposażenia 
i rekrutacja ochotników do liczby 50 
osób.
 W 1949 roku na stanowisko Pre-
zesa został wybrany dyrektor Roman 
Markowiak, a w roku 1950 Prezesem 
został dyrektor Stanisław Górniak. 
W 1951 roku rozwiązano Zarząd, 
a powołano stanowisko służbowe 
Komendanta Straży. Został nim 
wówczas Wiktor Głowiński, któ-
ry funkcję tę pełnił do 1958 roku. 
W 1956 roku reaktywowano Zarzą-
dy OSP na I Walnym Zjeździe OSP 
w Warszawie. 
 Kolejnymi Prezesami OSP wy-
bierani byli ówcześni dyrektorzy 
przedsiębiorstwa: Józef Grudziń-
ski, Franciszek Sobczak, Zygmunt 
Skurkiewicz, Franciszek Chruszcz 
i Marian Rybicki. W 1963 roku OSP 
otrzymało nowy wóz bojowy.
 Na ówczesne wyposażenie OSP 
składało się: wóz bojowy SBM 
z wyposażeniem, trzy motopompy  
M-800, motopompa M-400, agre-
gaty pianowy i śniegowy, 100 gaśnic 
śniegowych, tetrowych proszkowych 
i pianowych, 100 mb węży tłocz-
nych, 36 kpl. uzbrojenia osobistego, Fot. 102  Motopompa „Hanka” – 1949 r.   

Fot. 101  Jednostkę prowadzi druh Franciszek Barański – 1949 r.

Fot. 100  Raport odbiera Prezes Roman Markowiak – 1949 r.
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34 kpl. mundurów wyjściowych, wór 
ratunkowy (20 mb), 40 szt. koców 
azbestowych oraz zbiornik brezen-
towy na 3000 l wody.
 W 1972 roku obchodzono w KZO 
pięćdziesiątą rocznicę powstania 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
 Na pamiątkę tego wydarzenia 
założono kronikę zakładowej OSP.
W roku 1998 obchodzono uroczy-
stości 75-lecia OSP w przedsiębior-
stwie. Zorganizowano ogólnozakła-
dowy piknik, połączony z zawodami 
strzeleckimi i sportowymi, oraz kon-
kursem wiedzy o bezpieczeństwie 
pożarowym.

 Obecnie (rok 2009) Ochotnicza 
Straż Pożarna zrzesza 32 druhów 
ochotników. Posiada na wyposaże-
niu wóz bojowy „Star”, motopompy, 
agregat prądotwórczy, piłę motorową 
i wszelkie niezbędne wyposażenie 
i umundurowanie. W skład OSP 
wchodzi drużyna sportowa, która 
regularnie bierze udział w zawo-
dach pożarniczych i sportowych or-
ganizowanych przez Zarząd Miej-
sko-Gminny OSP w Końskich, 
wielokrotnie wygrywając turnieje. 
Jednostka posiada sztandar, który 
wystawiany jest przez poczet pod-
czas oficjalnych uroczystości.Fot. 105  Jednostka OSP w KZO S.A. – 2009 r. 

Fot. 104  Jednostka OSP na tle nowego wozu bojowego 
typu SBM – 1963 r.

Fot. 103  Pierwszy samochód pożarniczy przerobiony z amerykańskiego 
Studebackera – 1949 r.
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LEGENDA
1. Dom mieszkalny 
2. Cieplarnia
3. Smołownia 
4. Magazyn
5. Magazyn piętrowy 
6. Szopa
7. Emaliernia 
8. Węglarnia
9. Magazyn drewniany 
10. Szopa drewniana 
11. Komin emalierni murowany 
12. Magazyn murowany 
13. Suszarnia (magazyn) murowana
14. Wozownia murowana 
15. Stajnia murowana16.Biuro
17. Szopa strażacka 
18. Szkoła orkiestry 
19. Magazyn 
20. Ustępy 
21. Wieża strażacka
22. Szopa drewniana 
23. Szlifiernia 
24. Laboratorium 25.Szmelcak 
26. Polernia 
27. Bębny 
28. Młynki
29. Warsztaty 
30. Maszynownia
31. Szlifiernia 
32. Studnia 
33. Kotłownia murowana
34. Komin żelazny
35. Pochylnia do gichty z torem kolejki dla wózków 

z koksem i rudą 
36. Pucernia murowana
37. Wentylatory (dmuchownia)
38. Kuźnia murowana 
39. Oficyna
40. Kopulaki 
41. Gisernia dł. 56m, szer. 22m, wys. 5m
42. Gisernia dł. 24m, szer. 15m, wys. 5m  
43. Szopa drewniana
44. Dom mieszkalny murowany
45. Ustępy 
46. Dom (szwajcernia waga i brama)
47. Szopa drewniana 
48. Wykańczalnia drewniana
49. Magazyn drewniany
50. Altana ośmiokątna drewniana
51. Studnia murowana
52. Piwnica murowana sklepiona
53. Altana drewniana
54. Skład węgla
55. Dom murowany – mieszkanie stróża
56. Budynekdrewniany i komórki
57. Kolejka wąskotorowa dł. 54m
58. Tory kolejki do smołowni dł. 28m
59. Kolejka do wyładowani do magazynu 
  i na gichtę dł. 200m 
60. Tor szeroki kolejowy dł. 85m
61. Parkan murowany
62. Parkan drewniany
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Katalog Fabryki Odlewów Żelaznych Kronenbluma
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Katalog Fabryki Odlewów Żelaznych Mintza z 1934 roku
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Katalog Artykułów Sanitarno-Kanalizacyjnych Zakładów Przemysłowych NEPTUN – J. Mintz i S-ka
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