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Ge.eralne porzqdki W aakładzie
Maszyny do liczenia w prżyszłym roku
Maszyny do pisania dopiero w 1967 1'.

ozmawiamy ZZ-Cą dyr. d/s techn. inż. J. Łachwą
W Zakładzie trwają generalne porządki i wielka przeprowadzka - takie zdanie słyszy się wśród wielu pracowników. I nie bez racjL Zakład modernizuje się, nabiera estetycznego wyglądu. Postanowiliśmy zatem po
bliższe informacje zwrócić się jak to czynimy zawsze do dyrektora technicznego inż. Jerzego Łachwy.
Panie dyrektorze, zacznijod stereotypowego pytania:
nowego w produkcji? Nowych rzeczy i problejest bardzo dużo, ale nie
stkich można już w tej
mówić.

Najważniejszym

tern jest obecnie przewydziału
TP-7 na
wydziału TP-3. Warto
okazji dodać, że ta olbrzy
przeprowadzka odbywa
bez inwestycji budowlaDokonujemy jedynie nieadaptacji, konieczwzględu na inny chaprodukcji. Wy~onawcą
tyc prac jest Lubelskie Przed
się iorstwo Budowlane Przełu
Ciężkiego.
Ta sama
ytucja przeprowadza robotJ' przy budowie placu i gadla działu transportoweJeżeli mam być szczery,
hwilami odnoszę wrażenie,
przy takim tempie prac
iny uzgodnione między
i i wspomnianą firmą moyć mocno problematyczne.
dyrekcja lubelska zapewnas, że wszystko będzie w
ądku. Zobaczymy. Wróćmy
cze na chwilę do wydziału
7. Otóż według założeń
owite przeniesienie TP-7
owego pomieszczenia prze
iane jest do 30 paździer
br., a uzyskanie pełnej
y przez ten wydział (za
tkiem Lakierni) określa
a 31 grUdnia 1965 r.
mają tego roCel jest jeden: rozszeprodukcji narzędzi i
Zresztą
w
realizujemy
u..~n ,u.-' u, która napoważne zadania
zwiększenia
tej
dla kraju i na

do
jąc

Obecnie pro
wycyfry 742.
dzwonić
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- Panie dyrektorze, coś w
trawie piszczy", że mamy produkować maszyny do liczenia
i pisania. Ile w tym jest praw
dy?
- 100 procent. Przystępuje
my bowiem w najbliższym cza
sie do produkcji maszyn do
liczenia i - w nieco później
szym terminie - maszyn do
pisania. W pierwszym przypad
ku opierać się będziemy na licencji holenderskiej oraz dokumentacji polskiej, w drugim
zaś na licencji angielskiej firmy Remington. W tej chwili
nie mogę jeszcze podać dokład
nych
dat
wyprodukowania
pierwszych partii informacyjnych. W każdym bądź razie
maszyna do pisania ujrzy
światło dzienne w roku 1967,
a maszyna do liczenia w roku
przyszłym.

jak

m

Ciekawi
wygląda
kwartału?

jeszcze
realizacja planu
jesteśmy

Sądzę,
że
nie powinno
być większych trudności. Boję
się jedynie o eksport. "Varimex" do tej pory nie jest
w stanie skrystalizować swoich konkretnych zamówień.
Poza tym nie widzę innych
większych trudności. Plan bę
dzie wykonany, jeżeli - rzecz
jasna - nie zajdą w ostatniej
chwili jakieś nieprzewidziane
okoliczności. Chociaż ja jestem
dobrej myśli.
Na zakończenie prosimy
o parę słów na tem~t t~ch generalnych porządków ...
- To należało już dawno
zrobić, jednak brak było środ
ków finansowych. Obecnie tego problemu nie ma i jak widzimy lubelskie przedsiębior
stwo betonuje nawierzchnię,
nadbudowuje garaże i przepro
wadza prace adaptacyjne na
wydziale TP-3. Zakład nasz
napewno odmodnieje przynajmniej o kilkanacie lat, przy
jednoczesnej trosce wydziałów
o należyty porządek na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
- Dziękujemy i za miesiąc
prosimy o następną, niemniej
ciekawą

rozmowę.

Rozma wiał:

Antoni

Gomółka

Perspektywy naszego eksportu
nasze w br. po raz
wystawiały
swoje
eksponaty na Targach Poznań
ski ch.
Głównym
naszym
eksponatem były nowoczesne
maszyny do szycia kI. 413, 414,
415, 431, maszyny zygzakowe
oraz
maszyny przemysłowe
kI. 421 - maszyny szybkobież
ne.
Zwróciły one uwagę
klientów zagranicznych zarówno
nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, ładną obudową
korpusu główki oraz walorami technicznymL Na początek
sprzedaliśmy 100 szt. tego typu maszyn do NRF jako partię
próbną, 600 szt. do Włoch oraz
600 szt. do Kanady. Klienci rumuńscy zainteresowali się maszyną kl. 82, a bułgarscy maszyną kI. 90. Do Bułgarii wysłaliśmy
tego typu maszyn
7.000.
Ałe nie tylko rynek socjalistyczny jest głównym odbiorcą produkowanych przez nasz
zaklad maszyn. Do NRF wyeksportowaliśmy w
rb. 7.000
sztuk maszyn kI. 91 i 6.000
maszyn ·kl. 76.
Pozornie zdawałoby się, że
są to akcenty nader optymistyczne. Niestety, trudne sę per
Zakłady
dziesiąty

spektywy realizacji eksportu nie
których typów maszyn. Chodzi
tu przede ·wszystkim (} maszyny przemysłowe. W roku bieżącym planowaliśmy wyekspor
tować .5.000 maszyn przemysło
wych typu LZ-3. Jednak Centrala Handlu Zagranicznego do
tej pory zamówiła tylko 539
sztuk tego typu maszyn. Na
skutek braku formalnych zamówień z Centrali Handlu Zagranicznego
przeprowadzono
korektę planu z 5.000 szt. na
2.500 szt. Jak do tej pory
wszystko wskazuje na to, że
i łych 2.500 szt. nie wyeksportujemy w tym roku.
Sytuacja wygląda o wiele
lepiej na odcinku eksportu ma
szyn domowych. W tym roku
przewiduje się dostawę maszyn
domowych różnych klas dla
dla odbiorców zagranicznych w
ilośći 45.000 szt. Najlepszym
klientem jest rynek bułgarski.

zakładach

18.II.1964 r. z inicjatywy KZ
PZPR powstał w naszym zakładzie Interwencyjri'y Zespół
Radny:ch MRN w Radomiu.
POdstawowym zadaniem powołanego
wyzeJ zespołu jest
przyjmowanie interesantów pracowników naszego zakładu
W. r6żneg~ rodz.aju sprawach
i bolączkach. Chodzi tu l? to,
aby pracownicy nie tracili
cen~ego czasu na zwalnianie
się z z-~kłaciu w celu załatwia
nia takich, czy. innych spraw
,w MRN. Wszystkie te s~rawy
n~si

~etenci

mogą

załatwiać

na miejscu poruczając je ~o
interwencji Zakładowemu Zespołowi Radnych. W skład Zespołli wchodzi 9 czł~nków Miej
skiej t Wojewódzkiej Rady'
Narodowej. Zespół przyjmuje
interesantów w ich sprawach
osobistych w każdy wt~rek
od godz. 14 - 16-ej.
Przez okres działalności Zespół przyjął ok. 100 !pteresantó~ ~ spra;ach osobistych i
ogólno-spole~zny~h,
z czego
ok. 70 osobom - udzielono odpo
wiedzi na piśm!e. Zgodnie z
KPA udzielenie
~dpowiedzi
musi nastąpić najpóżniej w
terminie 2· miesięcy. Każdy
pracownik ~rzychodzący do
Zes~ołu jest skrupulatnie wy-

życia

Z

"Waltera"

słuchiwany

przez d~żurująceg~
radnego, notowany na s~ecjal
nym zgłoszeniu do MRN, gdzie
za pokwitowaniem ten egzemp
larz zgłoszenia jest oddaw!in~
do Wydziału O!"ganizacyj.nego.
Najbardziej częste sprawy z
jakimi się Zespół spotyka to
•spr!iwy mieszkani~we. SpraWY,
mieszkaniowe to problem ogólnopolski, a w nasz~m mie~cie
szczególnie drażli,~. Nie ograniczają się one jedynie do przy
działu mieszkań, lecz również
do
zmiany
korz!..stniejszej
~unktacji wniosków mieszkaniowych, !:emonty m~eszkań,
zamiany, spory o łazienkę,
kuchnię itp. Petentów absox:buje jeszcze szere~ innych
spraw, jak: sprawy' podatkowe, służby zdrowia, przedszko
la, sprawy porządkowe ~ wiele
innych. Na przykład do jednego z radnych zwrócili się rodzice dzieci uczęszczających
do przedszkola z postulatem,
aby
skłonić
kierownictwo
przedszkola o zmianę godzin
jego otwarcia. P!:zedszkole t~
było czynne dopiero od g.odz~
ny 7-ej i .rodzice miel~ wiele
trudności z punktualnym przybyciem d~ pracy. Na skutek
Dokończenie
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partii

DOP 16 realizuje wnioski przedzjazdowe
W

dyskusji na tezami IV
PZPR, która bardzo
szeroko rozwinęła się na wydziale TM-'l - czołowe miejsca zajęłp. troska o uruchomie
nie nowych produkcji. M. inn.
wypłynął problem wykonywania aparatów do badania tłocz
liwości
blach
("Erichsena"),
aparatów do badania twardości
materiałów
("Brinella.")
oraz szlifierek do płaszczyzn
typu SPC-20.
Jak przedstawia się realizacja tych zamierzeń? Na to py
tanie
trzeba
odpow iedzieć
krótko: Otóż dzięki wysiłkowi
załogi, kierownictwa oraz peł
nej mobilizacji aktywu partyjnego i związkowego, w
czerwcu br. została wykonana
partia informacyjna apartów
Brinella" w ilości 10 sztuk i
~ tej samej ilości aparatów
typu Erichsena.
Obecnie - na skutek opóź
nionych dostaw materiałowych

Zjażdu

(szczególnie odlewów) - trwa
intensywna praca nad wykonaniem do końca września br.
35 sztuk aparatów Brinella na
kraj i 15 sztuk na eksport.
Podobna sytuacja jest z aparatami Erichsena.
Trzeba bez~zględnie podkreślić
duże
zainteresowanie
się w/w prodUkCją, jakie przejawia grupa partyjna tow. Sta
nisława Erdmana, która zorganizowała szereg narad omawiając

wynikające

trudności

przy wspomnianej produkcji.
Warto też podkreślić, że w
przygotowaniu do
montażu
znajduje się 10 sztuk szlifierek SPC-20, które będą wykonane w końcu IV kwartału
br. Ponadto załoga Remontowego przygotowuje na ten sam
okres 65 sztuk aparatów Brinella , przeznaczonych w cało
ści na eksport.
MIKOŁAJ JAKUBIEC
Sekretarz OOP-16

Nowy rok szkolny

Bułgarzy nmieją się obchodzić

z tymi maszynamL W sklepach, w których je sprzedają
maszyny są na miejscu regulowane, tak, że odbiorca nie
ma żadnych trudności w ich
eksploatacji. Transport również
wpływa na to, że maszyny
Dokończenie

na str. 3
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kok szkolny w naszych szkołach przyza!d~~owych roz~oczął
się I września. Dziś uczniowie ochłonęh JUZ z \VakaCYJ~~h
wraień i sol!dD!e wzięli się do naukL
Fot. A. Gom~ ~
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ZAŁOGI

Modernizacja produkcji w"Walterze"
PRZED

WEJŚCIEM

DO BIURA ZATRZYMUJE NAS PORTIER
SPRAWDZA PRZEPUSTKI. NIE DZIWIMY SIĘ
\łLAŚCIWIE TYM CZYNNOŚCIOM, GDYŻ DZIAŁ W KTORYM
MAMY SIĘ ZNALEŹĆ JEST, BEZ PRZESADY SERCEM ZAKŁADU. TU BOWIEM RODZĄ SIĘ NOWE POMYSŁY, TU Z DE
~~EK KREŚLARSKICH SCHODZĄ RYSUNKI NOWOCZESNYCH
KONSTRUKCJI MASZYN DO SZYCIA.
I

DOKŁADNIE

WIADOMO JUŻ ZATEM, ŻE ODWIEDZI LI ŚMY DZIAŁ Gl.
KONSTRUKTORA ZAKŁADOW METALOWYCH IM. GEN. WAL
TERA. O OSTATNICH NOWOŚCIACH I PLANACH NA NAJi3LI ŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ ROZMAWIAMY Z Gl. KONSTRUKTOREM MGR. INŹ. BOGUSŁAWEM BIAŁCZAKIEM.
-

Panie

in żynierze,

nie jest
maszyny do szycia ze znakiem Łucznik cieszą
~i~ dużym uznaniem zarówno
'. śród odbiorców krajowych,
,; ..lk i zagranicznych. Czym należ y to uzasadni5?
tajemnicą, że

- Istotnie, z produkowanych
przez dwa inne zakłady w kra.' LI maszyny do szycia, nasze wy
roby mają największy popyt.
S ldada się na to wiele czynników. M. in. chyba wieloletnie
ll oświadczenie, właściwy zespół
Lonstruktorów, no i oczywiście
wysokiej klasy fachowcy zatr1ł_

(l niani ' bezpośrednio w produkcji.
- Jakimi nowościami może
d e się pochwalić w chwili obecnej?
- Nowe konstrukcje, które
ju ż weszły do seryjnej produl~cji to maszyny klasy 413,414
i 415 (ta ostatnia z silnikiem
elektrycznym). Są to maszyny
pr ostości egowe o rozwiązaniach
konstrukcyjnych według najnowszych wzorów. Jednak naj większą ich zaletą jest stosunkowo niewięlka waga. Są one
lżejsze przeciętnie 3.5 do 4 kg.
Osiągnęliśmy to dzięki zastosowaniu stopów aluminiowych.
Przy okazji warto dodać, że
maszyny tych klas wysłaliśmy
j uż do Włoch, Stanów Z jednoczonych i Kanady. Poważnym
odbiorcą
tych . maszyn jest
także rynek NRF.
To chyba wszystko o naszych
aktualnych nowościach konstru
kcyjnych.
- Wobec tego interesują nas
plany na najbliższą przyszło ść,
jeżeli nie jcst oczywiście tajemnicą

zawodową.

- Teraz !już nie, ponieważ
prace nad nowymi konstrukcja
mi zostały właściwie zakończo 
ne. W najbliższym czasie, bo
w pierwszej połowie przyszłe
go roku wejdą do produkcji
dwie tzw. zygzakówki kI 431
i 432. Są to maszyny lekkie i
w pełni nowoczesne o modnej

lini

oplywowej (widzieliśmy,
efektowne).

rzeczywiś cie

Dalszym rozwin ię ciom tej ma
szyny jest zygzakówka wycią
gowa kI 440. Może być ona umieszczona w specjalnej walizce lub odpowiedniej estetyczn ej torbie. Można na niej szyć
w każdych okoli cz nościach: na
stol e, oknie itp. Posiada 'przy
tym napęd elektryczny.
D o produkcji w chodzi też ma
szyna przemysłowa kI 420, w
której obroty wynos i ć będą do
5000 na minutę. Jest calkowicie

nowe opracowanie konstrUkCYj_
ne, w przeciwieństwie do p opularnej LZ-3.
No i na zakończenie należy
pochwalić się naszym ostatnim
osiągnięciem . Ot óż zakończone
zostały już prace nad wykonaniem p rototypu maszyny kuś
nierskiej. Maszyna ta została
zaliczona do kI 425 i będzie
pierwszą
tego
produkowaną w

typu maszyną
kraju. Seryjna
produkcja przewidziana jest na
rok 1967.
- Z tego co nam pan pilwie
dział, wynika, że program pro
dukcji Waltera na najbliższe la
ta przedstawia się n iezwykle
bogato i ciekawie.

W związku z rozpoczęciem
nowego roku szkolnego zwróciliśmy się z kilkoma pytaniami do kierownika Ośrodka
Szkolenia Zawodowego przy na
szych zakła d ac h p. Eugeniusza
Da.mentko.
- Jakiego typu szkoły przyzakładowe istnieją przy Zakła
dach "Waltera"?
Przy naszych zakładach
istnieją trzy p odstawowe szkoły
podnoszenia
kwa lifikacji

każdej
szkół?

z wymienionych

Nabór

kandydatów

dość duży. W Szkole
wej uczyć się

uczniów, w
Zawodowej dla d
tej chwili mamy 81
tów, a w Technikum
będzie 136 osób.
- Czy
s1.kofami
kieś inne

-

Bardzo bogato. Wspomniatylko o maszynach
do szycia, a jak wiadomo nie
jest to jedyny nasz asortyment.
Ale o innych produkcjach przy
okazji gdyż obecnie zajęło by
nam to wiele czasu .
- Dz ię kujemy i życzymy suk
cesów na rynkach zagranicznych i krajowych.
Rozm. A.

G omół1ca

Na

któ e na was

A oto nowe pozycje wydawnicze z literatury . n aukowotechnicznej :

szkolenia zawodoweg

łem przecież

Ksi~*ki,
Celem popularyzacji książ
ki i prasy techniczne), dla leJ;:
szego powiązania jej z życiem,
aktualnymi potrżebami kadry
inżynieryjno-technicznej,
wyrobienia nawyku codziennego
posługiwania się literaturą fa chową Komisja Upowszechniania Książki i Prasy Technicznej ogłosiła stały konkus z nagrodami pod hasł em: "Czytelnicy mówią o książce technicz
nej". Nikt lepiej nie określi
potrzeb i wymagań w stosunku
do książki technicznej jak sam
czytelnik, dla którego jest
przeznaczona i z tego założe 
nia wychodzi Komisja, inicjując wspomniany konkurs.
Wydawnictwa Naukowo-Tech
niczne wysoce cenią sobie taki
bezpośredni kontakt z czytelnikami, bowiem jest to jedna
z dróg najbardziej umożliwia 
jąca lepsze przystosowanie te ma tyki książek do -potrzeb
kadr technicznych w zakładz ie
przemysłowym. Konkurs trwa
nieustannie.
-

Nowe formy

czekają

BROTZ WALTER
Podstawy inży nie rii reakcji
chemicznych.
Tłumaczyli
z niemieckiego
Bolesła w Mołdziński, Jerzy Ro

szak. Warszawa 1964, stron 498,
rysunków 67. Z serii "Inży 
nieria Chemiczna", zł 74.Obejmuje całokształt zagad nień związanych z szybkością
przebiegu chemicznych procesów teChnOlogicznych, omawia
wpływ czynników na szybkość
procesów oraz zawiera obszerne materiały z zakresu chemii
fizycznej,
termodynamiki
i
inżynierii chemicznej oraz maszynoznawstwa, niezbędne do
projektowania reaktorów chemicznych.
Przeznaczona dla magistrów
i il\żynierów chemików, zatrud
nionych w przemyśle, biurach
konstrukcyjnych i instytutach
naukowo-badawczych.
Może
być
również
wykorzystana
przez studentów
wydziałów
ChemicznYCh i mechanicznych
poli technik.
Dokończenie
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zdjęciu

Komisja egzaminacyjna przy pracy.

przez naszych pracowników.
A więc, jeŚli chodzi o pierwszą formę jest to Zawodowa
Szkoła Przyzakładowa dla mło
docianych, w - której obecnie
uczy się 341 uczniów. K ształ 
cą się tam przyszli fachowcy
dla wydziału
Narzędziowni.
W tym roku została otwarta
nowa szkoła. Jest to Dwuletnia
Szkoła Zasadnicza dla dorosłych .
Trzecim typem szkoły
jest Technikum Przyzakłado
we o specjalności obróbki skra
wania.
Ilu uczniów w br. szkolnym pobierać będzie naukę w

Nowy rynek zbytu
Maszyny do szycia produkcji
Zakladów "Waltera" pozyskały
nowego odbiorcę zagranicznego. Niedawno zawarta została
umowa na 1500 sztuk maszyn
kI. 414 z przedstawicielami firmy włoskiej.
Pierwsza partia tych maszyn
zost ała już wysłana do Włoch.
Realizacja reszty zamówienia
nastąpi jeszcze w tym roku.
Tak więc zdobyliśmy kolejny
rynek kapitalistyczny.
(tk)
~-----------------_

Takie formy istnieją.
d zi tu przede wszystkim O
szych pracowników
nych. Na terenie naSZE!~O
du poza szkołą i
szkolnymi pobiera naukę
du 164 uczniów, którzy
się
w szkołach 7" ·\X1r,rlr\Ulv e!~
takich, jak :
Zawodowa na
skiego, Szkoła
ul. l-go Maja oraz
Rzemiosł
Budowlanych
ul. Koś ci uszki.
A jak wygląda
na odcinku nzupeł
nia podstawowego
cowników naszego
O ile nam wiadomo
na ten temat Uchwała Nr
Prezesa Rady Ministrów.
- Jest to bardzo ważny
blem dla całego zakładu.
gadnieniem tym żyje nie
Ośrodek, ale również
cja, Komitet
Zakładowa i Rada
Na tym odcinku
wątpliwie
pewne
Re alizują c tę UChwałę
my początkowo 1121

lat 35, którzy
wykształcenia

nie
podstawowego.

Tymczasem
rok szkolny
do stanu 337 prann... ~"." ...
łat 35, którzy nie
wykszta łcenia z zakresu
ły podstawowej. W br.
nym będziemy się starali,
i ta r eszta osób ukońc zyła
łę podstawową.

Jadwiga

Sokołowska

Pracuje w naszych zakła dac?
od 1937 r. do chwili obecne),
w K. T. jako brakarka. J~st
Przewodniczącą Komisji SOCJał
nej i członkiem Plenum Rady

Ob. Sitnicka

Kazimiera Karbownik

Ob. Wojcieszek

Jest znaną i cenioną pracownaszego Zakładu. Bierze
czynny udział w pracach społecznych i w organizacji kobiecej.

Zasłużona pracownica naszego Zakładu, znana w środowi 
sku kobiet jako działaczka spo
łeczna.
Odznaczona
Srebrną

Znana i ceniona aktywistka
wyróżniająca się w
pracy zawodowej i społecznej.
Bierze czynny udział w Lidze
Kobiet.

nicą

Odznaką Związk ową.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Studium
wrześniowa z 1939
jeszcze pozos'tawać
świadomości narodu.
była do tej wojny
ale też który to
Niemcami był do
Polska, choć nie
zrobiła dla swo
jakikolwiek
Wielka ' Bry taa przeznaczały na
czasie pokoju po
procent swego bud'
biednej, zacofanej
Polsce co trzecia
na potrzeby woj
jest, że nie zawte były należylrv~",r'7v,dv'\XT"
i zbyt
trzegano lIłiebez
M9bilizacja polska
na przez Francję
uważały, że nie
Hitlera, ponie' po zęby naj posza armia świata
niemiecka była już w
zmobilizowana
około
Nasza mobilizacja
31 sierpnia miała
około 15 wrześ
jeśli chodzi tylmobilizacji, to
"nń'7'ni,>ni o cały mienaród polski
zdobył się na
mobilizacja wykonana
66 proc., a koncentraproc. Opóźnienia moi koncentracji dały
armii niemieckiej hiczęściami
i tak
polskiej. Nawet w
mobilizacji Niem
druzgocącą prze17 :>rń-mn
li~zebną, jak i

wojna zaskoczyła
bohaterski opór natrwał do 35 dni.
, Belgia i Holandia
korpusem ekspedycyjupadły i ska38 dniach, ma8 miesięcy bezdo dyspozycji
Już to samo
o niezwykłej zacięto
męstwie żołnierza polChociaż Niemcy posia25 procent liczebniejszą
sześciokrotnl} przewagę
ł'''ł'';~'''''"n
i
piętnastokrotną
pancerną, to dla poPolski musieli zużyć
czołgów, samolotów
co w 1940 roku dla
razy liczniejszej

Jednocześnie

niemiecka straciła tyle
le w następnych kamw ciągu kolejnych

!tę,

odsłaniając

światu

grozę

nowego sposobu prowadzenia
wojny. Francja zobowiązana
sojuszem
dobrowolnym
w
piętnastym dniu miała przystąpić do ofensywy na linię
Zygfryda. Układ ten Francja
złamała, zabrakło ,bowiem bojowego
ducha
generałowi
Gamelin. Armia francuska w
tym czasie posia d ała 90 dywizji, 2.500 czołgów, 1.410 samolotów i 10 tys. dział. Naprzeciwko siebie miała tylko 32 dy
wizje pełnowartościowe, reszta to stare roczniki Landdehry
dywizje -niemieckie. (z tego 8
bez przeszkolenia, ponadto na
zachodzie armia niemiecka nie
posiadała broni pancernej i no
woczesnepo lotnictwa). Generał
Gamelin zasklepił się w defen
sywie i ukrywszy się za stalą
i betonem linii Maginota, przy
patrywał
się
obojętnie
jak
dzielny do szaleństwa polski
sojusznik przelewał krew najlepszych swoich synów.
Niestety, dotąd jeszcze w pol
skim społeczeństwie pokutują
dwie wręcz fałszywe legendy,
które odnoszą się do kampanii
wrześniowej. Są nimi szarże
kawalerii z szablami na czołgi
niemieckie i puste niebo bez
polskich samolotów w 1939 roku. Jeśli chodzi o szarże kawalerii na czołgi, to szarże te
były, ale na papierze. Chwalili

interwencyjnym Zespole Radnych
zakładach
Józefa

bardzo
czę-

we

wrześni

dwudziestu miesięcy wojny,
do napaąci na Związek Radziecki.
oto cała naga prawda. Nie
jest winą narodu, że ten bezprzykładny wysiłek nie dał wy
ników.
Na przebiegu kampanii wrze
śniowej zaciążyła fatalnie rów
nież błędna polityka zagraniczna, która dopuściła do rozbioru bratniej Czechosłowacji, a
potem do odseparowania się
od najbliższego potężnego są
siada
Kraju Rad, który
chciał nam przyjść z pomocą.
Ze strategicznego punktu widzenia kompania wrześniowa
została
już
przegrana zanim
zagrzmiały
pierwsze
salwy
28-centymetrowych dział cięż
kich pancernika Schleswig-Hol
stein na Westerplatte. Zad na
w tym czasie armia świata nie
była w stanie obronić kraju
znajdującego się w potężnych
kleszczach
niemieckich
od
Niemna do Karpat.
W beznadziejnych warunkach strategicznego okrążenia,
miażdżącej
przewagi wroga,
prowadziliśmy tę' samotną wal

"Waltera"

Praca radnego to nie tylko
przyjmowanie
interesantów.
Musi on wiele czasu poświęcać
w swoim środowisku, gdzie
zamieszkuje, gdzie został wybrany, w swoim okręgu wyborczym. Uczestniczy w spotkaniach, w rozmowach z ludź
mi poza pracą. Jego podstawo
wym zadaniem to praca w Ko
misji MRN gdzie przynajmniej
raz w miesiącu odbywają się
posiedzenia.
Dobrze się stało, że taki Zespół Radnych powstał w naszych zakładach. Rozmawiałem
z ludźmi, którzy zwracali się
do radnych w różnych swoich
sprawach i bolączkach. W
większości
wypadków zostali
oni załatwieni pozytywnie, lub
otrzymali wyczerpujące wyjaśnienia. A więc radni stoją
na społecznym posterunku i
czekają na wasze sprawy i bolączki.

(ERIOT)

ZAŁOG

Str. 3

Coraz

te szarże i desperack ą
naszych chłopców malowanych - ułanów stratedzy
niemieccy, a to dlatego, że sła 
wiąc zalety i bohaterstwo zwal
czonego nieprzyjacjela powięk
sza się przez to zakres włas
nych sukcesów wojennych. Jak
dotąd jeszcze, historia żadne
go pułku kawalerii z 1939 roku
nie notuje rozkazu bezpośred
niej szarży na czołgi , a 1 wrześ
nia pod Krojantami 2 szwadrony 18 pułku ułanów osła
niając odwrót piechoty zaszarżowały z lasu na niemiecki ba
talion piechoty i w czasie tej
akcji niespodziewanie pojawiły
się na polu walki czołgi niemieckie. Zginął wtedy dowódca pułku płk Masztalerz, 3 oficerów i 25 ułanów, ale polska
piechota ocalała. Nawet najgłupszy dowódca pułku nigdy
by nie wydał rozkazu szarży
na czołgi co się zaś tyczy rzekomego braku polskich samolotów, to suma strąconych 137
samolotów , niemieckich przez
polskich lotników i bombardowania przez polskie bombowce i
zagonów pancernych niemiec-I
kich w rejonie Piotrkowa, Czę
stochowy i Wielunia wykazują
fałsz tzw. pustego polskiego nie
ba.
zresztą
odwagę

pięknieisze ...

;..

Do historii przejdzie również
obrona Warszawy, Modlina, Helu i ostatniej bitwy pod Kockiem, która 5 października 1939
zakończyła regularne działania
wojenne.
Niemcy osłabione najazdem
na ~olskę pr~ez długie miesią
ce hz ały swoJe rany. 8 miesię
cy potrzebował bowiem prze~:ysł ni~miecki, ażeby uzupeł

swoJe straty poniesione w
Polsce przez wojska pancerne
i lotnictwo. Niemcy tracąc 10
~ysięcy zabitych, 217 czołgów
I 400 samolotów przekonały
się, że wojna w Polsce p.ie była zwykłymi ćwiczeniami zakOńczonymi
ostrym strzelaniem.
OlC

Coraz piękniejsze staje się Osiedlc im. XV-lecia. Nowe gmachy i wieżowce wy"astają tu niczym grzyby po deszczu.
Takie tempo jest w pełni uzasadnione, gdyż na nowe mieszkania czeka wielu mieszkańców Radomia, a wśród nich pracownicy naszego Zakładu. Na zdjęciu budowa jednego
z sześciu wieżowców 9-cio piętrowych.
Fot. A. Gomółka

Kilka słów o"Prawie Wynalazczym"
Szczególnie doniosłe znaczenie dla rozwoju techniki w
Polsce miało IV Plenum KC
PZPR, które podjęło odpowied
nie uchwały dotyczące m. inn.
spraw wynalazczości. 31 maja
1962 r. Sejm PRL uchwalił
ustawę
" Prawo Wynalazcze".
W oparciu o tę uchwałę Rada
Ministrów w porozumieniu z
CRZZ uchwaliła zbiór podstawowych przepisów prawnych
dotyczących organizowania, kie
rowania i koordynacji spraw
wynalazczości,
rozpowszechnia
nia projektów wynalazczych
oraz zasad wynagradzania i fi
nansowania w zakresie wynalazczości.

Każdy zgłoszony projekt racjonalizatorski powinien posiadać tzw. arkusz opłacalności
a więc zastosowanie go w pr~
dukcji, wyliczenie efektów i
nakłady na jego realizację. Do
r ealizacj i będą przyjmowane
tylko takie projekty, których
oszczędności w okresie 1 roku
będą wyższe od poniesionych
nakładów
n a ich realizację.
Zgłoszony
projekt powinien
zawierać opis stanu istniejące
go ze wskazaniem zmian oraz
przewidywanycq efektów. Powinien wskazywać propagandowe środki i sposób jego realizacji. Zgło szenie nie może
ograniczać się tylko do wskazania koncepc ji bez podania
jego rozwiąz ania. Zgłoszenie
projektu winno zawierać zrozumiały
opis teChniczny
oraz w razie potrzeby - rysunki, schematy, szkice, oblicze
nia i receptury umożliwiające
poznanie jego istoty.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Jeżeli
względu

twórca projektu ze
na swoje kwalifika-

cje nie może zadość uczynić
!ym wymaganiom, państwowe
Je~nostki organizacyjne oboWIązane są udzielić mu pomocy. Do udzielania pomocy racjonalizatorom w naszym zakładzie powołani są przedstawiciele techniczni oraz koła wy
działowe Klubu T i R. Wszelkie koszty związane z pomocą
techniczną, badź realizacją pro
jektu pokrywa zakład pracy.
Oceny projektów racjonalizatorskich w zakresie przydatności i możliwości ich zastosowania dokonuje dyrektor za-

kł ad u na podstawie materi ałów
zebranych przez komórkę wynalazczości, bądź też Zakłado

wa
Komisja Wynalazczości
Racjonalizator ma prawo ucze
stniczenia w posiedzeniach, na
których omawiane są jego
projekty. O ile twórca projektu nie zgadza się z decyzją
dyrektora lub Komisji Zakła
dowej ma prawo odwołania się
do jednostki nadrzędnej.
Realizacja projektu następu
je po wydaniu decyzji o przyjęciu go do zastosowania, lub
na skutek polecenia przez jed

Perspektywy naszego eksportu
DokończenIe ze str. 1
/

przekazywane na duże odległości powodUją niekiedy rozregulowanie. Niewłaściwe obchodzenie się z opakowaniem
podczas transportu samochodo
wego powoduje często uszkodzenie maszyn.
Poza maszynami eksportujemy z zakładu cały szereg innych asortymentów. Warto tu
wymienić choćby piastę rowerową,

narzędzia

skrawające,

klucze samochodowe, wiatrówki, twardościomierze i wiele
innych. Do tej pory posiadamy
'Ponad 30 odbiorców zagranicznych. To świadczy o tym, że
eoraz lepiej dajemy sobie ra-

dę

w

produkcji

niektórych

arty kułów przemysłowych i że
polska myśl techniczna coraz
hardziej jest na świecie cewona. Trzeba bowiem stwierdzić,
że klienci Sll bardzo wymagająy i żądeją towaru o najlepszej jakości i wysokiej estetyI)f'.

Obecnie jest w trakcie realizacji produkcja nowego typu
maszyny kl. 420, która na Targach Paznańskich cieszyła się
Ilużym powodzeniem. Zaintcre
sowani nią byli przedstawiciele
firm niemieckich, bułgarskich
( rumuńskich.
A więc perspektywy nanego
" eksportu nabierają wyrainlejszych konturów.
(l. r.),

Str.

ł

tYCIE

Książki,
Dokończenie

które na Was czekają

ze str. 2

Przeznaczona dla techników,
mistrzów i wykwalfikowanych
robotników ostrzarzy.

BURNAT LEON
Ostrzenie ostrzarki i narzędzi
Warsza wa 1964, stron 268,
rysunków 217, tablic 48, zł 40,Zawiera wiadomości o materiałach
narzędziowych
i
ściernych, budowie ostrzy narzęd z i skrawających i szlifowalności materiałów

narzędzio

wych. Analizuje chrakterystycz
ne cechy ściernic w,ażne dla
jakości
wyników osiąganych
przy ostrzeniu narzędzi. Omawia rodza je st ę pienia ostrzy
oraz odpowiednie dla danego
rodzaju stępienia prawidłowe
ostrzenie. Po ogólnych zasadach szlifowania poszczególnych materiałów
narzędzio
wych są omówione kierunki
rozw ojowe konstrukc ji ostrzarek, typow e ostrzarki do narzędzi, sposoby ostrzenia poszczególnych narzędzi i krytyczne
porówna nia
różnych
metod. ostrzenia.

Parking w

Dokończenie

nostkę

ze str. 3
Projekty

nadrzędną.

racjonalizatorskie mogą być
rozpowszechniane i wprowadzane do produkcji w innych
zakładach gospodarki uspołecz
nionej, o ile stwierdzono moż
liwość i celowość ich zastosowania. Jedną z korzystnych
form w naszym ustawodawstwie jest to, że wypłacanie
wynagrodzeń dla twórców pro
jektów dokonywane jest po
zastosowaniu projektu do produkcji w ciągu 1 miesiąc~,
ustalonegp
na
podstawIe
oszczędności planowanych, .a
wyrównanie
wynagrodze.ma
ostatecznego dokonywa.ne Jest
po 2 latach stos owa ma projektu, przy czym do obliczenia
faktycznie uzyska~ych oszcz~d
ności przyjmuje SIę 12 . ~oleJ
nych miesięcy, naj~ardz.leJ korzystnych dla racJonahzatora.

Wynalazczym

U

Wynagrodzenie wypłaca twórcy zakład, w którym projekt
po raz pierwszy został zastosowany.
Przy
projektach,
których
oszczędności nie da się _wyliczyć (np. projekty z dziedziny
bhp) ustala się wynagrodzenie
szacunkowo. Wysokie są wynagrodzenia za projekty racjonali
zatorskie, ,które przynoszą poważne efektyekonomiczne.
I - tak - za wynalazek pracowniczy do 500 tys. zł, za
wzór użytkowy lub projekt
racjonalizatorski do 150 tys. zł.
Wynagrodzenie za
projekty
przekraczającę 50 tys. zł. oraz
wynagrodzenie ustalone szacunkowo powy ż ej 20 tys. zł.
zatwierdza
jednostka
nadrzędn~
A więc,

wynika,
bodźce

ja~
z powyższego
stworzono właściwe
dla pracy twórczej.

Pan Patkolo przybył ze Skar
żyska, gdzie opiekował się dru
żyną
piłkarską
"Granat".
Przed tym, jako gracz brał
wielokrotnie udział w reprezen
tacji Węgier. Jest znanym i
cenionym fachowcem w trud nej i
ciekawej dyscypl,inie
sportowej jaką jest właśnie pił

Notatnik kulturalny
Po dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy D,o m ~u,ltu'cy'
"Waltera" wznowił swoją działalność.

1 września odbyła się tam
uroczysta inauguracja nowego
roku szkolnego szkoły przyzakładowej i dziecięcych zespołów artystycznych.

Zawiera teorię badań maszyn
elektrycznych i ich klasyfikację· Omawia dobór przyrzą
dów i aparatów pomiarowych,
badania transformatorów, maszyn prądu stałego oraz maszyn indukcyjnych, synchronicznych i
komutatorowych
prądu przemiennego.

Z przyjemnością odnotowujemy fakt, że po wielu latach
zostały
odnowione
wnętrza
D. K. oraz sala kinowa. Szkoda, że przy tej okazji nie pomyślano o odnowieniu fron towej elewacji budynku, która wygląda nadąl obskurnie i
jest przedmiotem wielu złośli
wych komentarzy. 20 września
odbyła się tu popularna impre
za p. n. "Znani i lubiani"
przeznaczona dla dzieci. Wystąpili telewizyjni goście Jace i Agatka tj. panie: Racibor
ska i w,. Chotomska.
Warto dodać, że dochód z
tych imprez przeznaczony zostal na odbudowę Warszawy.

Przeznaczona dla inżynie
rów konstruktorów i technologów
maszyn
elektrycznych
oraz pracowników inżynieryj
no-technicznych nadzorujących
eksploatację maszyn elektrycznych. Może być również wykorzystana jako pomoc naukowa dla słuchaczy wyższych
specjalności.

.(j. r.)

\

Dziękujemy ...
Wiele dzieci naszych pracow
ników odpoczywało na koloniach w różnych atrakcyjnych
miejscowościach.
Kolonie już
się skończyły, dzieCi przystę
pują do nauki.
Ale nie wszyscy wiemy, że
do tego, aby kolonie rozpoczę
ły się w oznaczonym terminie
i żeby dzieciom nic nie brakowało
,przyczyniło
się
wielu
ofiarnych ludzi.
Na przykład brygada p. Zyg
munta
BOSIAKOWSKIEGO
wykonala w czynie społecznym
rOboty stolarskie, jak: szafki,
krzesła,
stoły,
dzięki
czemu
zapewniła terminowe oddanie
-Dśrodka kolonijnego do użytku.
Społeczne podejście p. Henryka
KIEDRONIA
zapewniło
ośrodkowi
kolonijnemu
silę,
światło i
wszelkie niezbędne
instalacje
elektryczne. Dużą
pomoc okazali również kier.
wydziału blacharskiego p. Jan
lŻYŁOWSKI, oraz (p. Karol
PYT AŚ,
który
doprowadził
wodę
usuwał
wszelkie
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ka nożna. Do nowego
zwrócUiśmy się z prośbą

Jak wiadomo nasza jedenastka piłkarska otrzymała niedawno nowego trenera - W ęg
, ra p. Rudolfa PAT:[{OLO.

LATEK WŁADYSŁAW
Badania maszyn elektrycznych w przemyśle
Warszawa 19-64, stron 624,
rys. 436, tablic 74, zł 95,-

odnośnych

_

111. .... 111 •• L'

o n aszej drużynie piłkarskie

Przeznaczona dla techników
i mzynierów, konstruktorów
maszyn oraz dla studentów.

szkół

..

Now., ' ..eH er p.

WŁODZIMIERZ

nie powinny na nim przebywać. Interweniowaliśmy w tej
sprawie i z zadowoleniem komunikujemy wszystkim posiadaczom motocykli, że komendant Straży Przemysłowej wyd ął 'już polecenie wartownikom, aby nie wpuszczali osób
postronnych na teren parkują
cych motocykli.
W sprawie drugiej poruszonej przez naszego czytelnika,
wyjaśniamy, że pieniądze na
budowę parkingu nigdzie n i e
z g i n ę ł y, lecz znajdują się
w Zakładzie. Trudność z rozpoczęciem budowy ograniczała
się do zakupienia terenu, którego właścicielami - było... 18
osób. Prawne przeprowadzenie
wszystkich formalności wymagało ponad 9 miesięcy pracy
wytrawnego prawnika.
W tej chwili wszystkie te
problemy zostały rozwiązane.
Zakład jest już prawowitym
właścicielem terenu i w roku
przyszłym rozpoczyna budowę
parkingu z prawdziwego zdarzenia. Dokumentacja jest JUZ
przygotowana, a prace ujęte
w konkretny plan.
Tak więc nie denerwujmy
się. Wszystko będzie zrealizowane w określonym terminie.
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Zasady konstruowania maszyn
Warszawa 1964, stron 280,
rysunków 34, tablic 48, zł .45,-:-;
Opisano zasady orgamzacJI
biura konstrukcyjnego i wyma
gania stawiane no,w oczesnej
konstrukcji, omówiono dokład
nie prawidłowy przebieg konstruowania maszyn oraz kształ
towanie części maszyn z punktu widzenia ich technoliczności i ekonomiczności.

roku

(g)

l~_ ~ . ....' " ,,~ł
..

HORWATT

chłonności.

słów

O "Prawie

Przeznaczona dla konstruktorów, technologów i innych pra
cowników
inżynieryjno-tech
nicznych zakładów
budowy
maszyn, instytutów, biur konstrukcyjnych. Może być również wykorzystana przez studentów wyższych szkół technicznych oraz przez nauczycieli.

GORKUN W. B.
Zmniejszanie cię:taru maszyn
Tłuma czyli
z
rosyjskiego
Ka zimierz
Bosiacki, Wiktor
Surowiak.
Warszawa
1964,
stron 276, rysunków 139, tablic 98, zł. 33,Rozpatrzono podstawowe za
gadnienia zmniejszania konst rukcyjnej
metalochłonności
maszyn; analizę
schematów
kinematycznych, zastosowanie
nowych metod obliczeń wy trzy
małościowych, dobór materiałów i kształtów konstrukcyjnych, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych, nowe rozwiąza
nia konstrukcyjne i technologiczne oraz ich porównawczą
analizę, niezawodność eksploatacyjną,
specjalizację
maszyn
zamiast nadmiernej uniwersalizacji i nor malizacyjne przesłanki
zmniejszenia metalo-

przyszłym

Otrzymaliśmy 11st od pracow
nika podpisującego się "Zmotoryzowany Pracownik ZaWa,,du". W liście t:ym autor porusza dwie sprawy: zabezpieczenia motocykli przed dziećmi
i bud'o wy parkingu.
Oto niektóre fragmenty li, stu: "Całe nieszczęście polega
na tym, że w miejscu gdz~e
parkujemy
motocykle
(tzn.
przed wejściem do Zakładu przyp,ol red.) całe gromady dzie
ciarni łażą po motorach, brudzą je, drapią i nierzadko krad
ną części, które łatwo odkrę
cić. A przecież w bramie głów
nej i przy wejściu stoją wartownicy, którzy mogliby zwrócić uwagę na te harce dżiecia
ków. Niestety, przyglądają się
na to wszystko obojętnie".
Nasz "zmotoryzowany pracownik porusza sprawę budowy
parkingu. Pisze on m. inn. "Prze
cleż były pieniądze na budowę
parkinku, co się z nimi stało?
Sytuacja ta z każdym rokiem
staje się coraz gorsza, gdyż pojazdów przybywa... "
Naszemu czytelnikowi odpowiadamy: W zupełności zgadza
my się! że wartownicy w~nni
zwracac uwagę na
stoJące
przed wejściem pOjazd'y' 'Fe:
ren należy do Zakładu I dZIecI

Kilka

Z~ŁOGI

awarie w Słupii Nowej, w Raj
cu i w Kozienicach. Podzięko
wanie należy się również kierownikowi wydz. budowlanego
p.
Romanowi
JĘDRUSIA
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wiad.
Jak

pan

ocenia
i , co

jedenastkę piłkarską

pan (powiedZieć o
szczególnych zawodników?
Na ' wstępie muszę Z<LZ'IL'lt""-,'
że niedawno pracuję z
nikami "Broni" ale '
mojego
zeznania
kiem trzech
jest bardzo W1~r(IW'na'n1J_
spole jest wielu
wodników, którzy
łość rokują wielkie
Uważam, że po dwóch"
latach dobrego -treningu
nastka "Broni" będzie
niejszym przeciwnikiem
go pOdokręgu.
Jak pan ocenia nasze
cięstwo nad "Staretn"
chowice?
Uważam, że nasza ';o/"/o ,nnf'·i7~"
była lepsza
zespołowej jak i w .... ,N.""ił""JIIl1
nych zagraniach.
właściwą

taktykę,

m. inn. na zablokowaniu
groźniejszego napastnika
ru" - Burczyka. Poza _ ~IU'IV"U
ziom naszych
naprawdę
ko miałem
żynę 111 ligową,

by tak efektownie
nie.
- Co może pan
o naszych kibicach
o publiczności na
Wydaje mi się, że
sze] "Broni" bUhby
cjonowani gdyby
nas tka pilka,rska
11 Ligi. To także
marzeniem. Ale nie
pominać o tym, że
drugie błyskotrliwe
przynoszące w
cięstwo na
jest
jeszcze
miernikiem
karskich danej
ce powinni dodawać
wodnikom nie tylko w
tach ofensywnych, lecz
w chwilaoh niepowodzeń.
Dziękujemy i życzymy
owocnych wyników w
naszą

drużyną.
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Kiedy na dachu Zakładów "Walte
zabiJ/śnie

neon? •.

Est:tyka odgrywa
dzisiaj
obskurna tablica
powazne znaczeme na każdym
budynku
kroku naszego życia. Przyzwyzardzewiałymi
czailiśmy się do ładnie otynSądzę, że Dyrekcja
kowanych bloków, efektownie
znajdzie odpowiednie
urządzonych wnętrz lokali, czy ' na wykonanie szyldu z
pomysłowych
różnobarwnych
dziwego zdarzenia.
neonów. Właśnie neonów rekla
mujących różne instytucje.
Radolh należy do tych miast
w Polsce, które w dość szybkim
tempie
wyraźnie
się
"Zycie Załogi" "zneonizowało". Pomijając neorządu RobotnJ~zego
ny na sklepach i lokalach gatalowych Im. Gen. "
RadomIu.
stronomicznych, w Radomiu
Redaguje KolegIum w
neony widnieją na dziesiątkach
Seweryn BanasIk, Antoni
instytucji i zakładów pracy.
(Red.
DariusZ
skl. Ireneusz
Neony świecą na dachach "Ra
Red. Nacz.), Ireneusz
doskóru",
RWP,
ZEOW,
Tadeusz pryglel, Jan
ZWAT T-9 i wielu innych.
(Sekr. Red.).
Nie trzeba chyba nikogo przeWydawca:
konywać o efektach tego roAdres RedakcjI:
dzaju reklamy.
Im. Gen ••Waltera"
pła l, tel. 11-41 w. 501.
Inaczej sprawa ta wygląda
Druk. RadomskIe "'",'uo-- T
w Zakładach "Waltera". NajlIczne, Radom. ul. ~,,"nl'1'151IU"'l
większy zakład w Radomiu o
Nakład 5.000 + 35.
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takim neonie szyldzie zapomniał. Przechodniów i przyjezdnych interesantów straszy

