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W
YBORY do rad narodowych zbiegają się z re-

formą organizacji i zasad funkcjonowania te-

renowych organów władzy państwowej szczebla
powiatowego i wojewódzkiego. Jest to kolejny (rok
temu nastąpiła reforma w gminach) krok w procesie
usprawnienia i unowocześnienia systemu społeczno-po-
litycznego. „ Rozwój instytucji naszego socjalistycznego
państwa — czytamy w referacie Biura Politycznego
na VI Zjeździe PZPR — i doskonalenie ich funkcjono-
wania powinny zmierzać do umocnienia władzy ludo-
wej i podniesienia sprawności jej działania. Właściwe
i sprawne działanie wymaga jednoznacznego określe-
nia kompetencji każdego ogniwa administracji pań-
stwowej i ną tej podstawie jego odpowiedzialności
przed organami przedstawicielskimi i przed społeczeń-
stwem".

Szczególnie ważnym zadaniem jest wniesienie tych
zasad do sfery działania rad narodowych. Są one struk-

turą niezwykle złożoną: obejmują ogół obywateli da-

nego terenu, zajmują się produkcją, usługami, miesz-

kalnictwem', oświatą, ochroną zdrowia, wypoczynkiem,
przestrzennym zagospodarowaniem itp. Jednocześnie

podstawowym zadaniem rad narodowych jest tworze-

nie ludziom pracy coraz lepszych warunków dla udziału
w kształtowaniu polityki państwa oraz świadomej re-

alizacji zadań wynikających z tej polityki.
Dotychczas rady narodowe łączyły w swojej działal-

ności dwojakiego rodzaju funkcje: 1) przedstawicielską
i spoleczno-samorządową oraz 2) wykonawczą i admi-
nistracyjno-fachową. Funkcja pierwsza ma charakter
stanowiący; znajduje oparcie w powszechnym prawie
ludzi pracy do współrządzenia i wpływania na bieg
spraw publicznych. Druga zaś funkcja jest wykonaw-
cza; realizuje Się w ramach organizacji, której rygory
wynikają z konieczności racjonalnego wykorzystania
posiadanych środków i całej wiedzy o gospodarce i spo-
łeczeństwie.

O rzeczywistym rozwoju instytucji demokracji so-

cjalistycznej, wśród których rady narodowe zajmują
poczesne miejsce, decyduj'e Skuteczność i efektywność
ich działania w warunkach, które stale się zmieniają
tak w układzie regionalnym, jak i ogólnopańśtwowym.
Z tego powodu warunki dla pożądanego społecznie
i odpowiadającego współczesnym potrzebom rozwoju
funkcji stanowiącej i wykonawczej rad narodowych,
jak również ich właściwe kojarzenie urosło z czasem

do problemu, który stał się przedmiotem dokonanej
reformy.

W
ZAŁOŻENIACH przyświecających reformie
zwraca się przede wszystkim uwagę na stosunki,
jakie zachodziły między stanowiącą i wykonaw-

czą /unkcjq rad narodowych. W obowiązującej do nie-
dnwna strukturze obydwie wymienione funkcje sku-
piały się w radach narodowych i ich prezydiach. W u-

nowocześniającej się gospodarce zadania administracyj-
ne rozszerzają się i komplikują. To m.in. powodowało, •

że w działalności rad narodowych zaczęły dominować
funkcje administracyjne.

„Rady i ich komisje — stwierdził, w debacie sejmo-
wej premier Piotr Jaroszewicz — w niedostatecznym •

stopniu realizowały funkcje inspirujące i kontrolne w

stosunku do aparatu administracyjnego rad. Spełniane
w jednym organie — prezydium rady narodowej —

funkcje stanowiące i wykonawcze prowadziły niejed-
nokrotnie do ograniczenia pierwszych na rzecz drugich.
Często sprawy wykonawcze nadmiernie ciążyły na pra-

cy organów przedstawicielskich". Były to więc sytu-
acje, w których nie tylko zacierała się swoistość sta-

nowiącej i wykonawczej funkcji rad narodowych, ale
następowało również odwrócenie'stosunku między nimi
na niekorzyść funkcji stanowiącej. Znowelizowana u-

stawa o radach narodowych dokonuje rozdziału orga-
nów przedstawicielskich i organów wykonawczych rad
narodowych na szczeblu miasta, powiatu i wojewódz-
twa, przy jednoczesnym umocnieniu i podniesieniu• au-

torytetu obydwu tych organów. Rćforma ta (uwzględ-
niając wcześniejsze zmiany w gminach) ujednolica całą
strukturę władz.

Rady Narodowe, uwolnione od funkcji wykonaw-
czych będą mogły sprawować skuteczną kontrolę nad
działalnością administracji terenowej. Umocni się ich
wewnętrzna organizacja, powołane zostaną stale pre-
zydia rad, które będą kierować i koordynować prace
komisji, przygotowywać sesje. Rady będą się mogły
koncentrować na węzłowych problemach swego terenu

działania, co jest warunkiem dojrzałego spełniania
przez nie funkcji stanowiących.

Umacnia się materialna i prawna podstawa działania
rad. Rozszerzone zostają kompetencje rad w zakresie
ustalania regionalnych planów rozwoju społeczno-go-

spodarczego, także w odniesieniu do jednostek gospo-
darczych nie podporządkowanych danej radzie narodo-
wej. Pogłębia to zakres działań koordynacyjnych, które
są i pozostaną jednym z najważniejszych zadań rad
narodowych. Ponadto, rady zostaną wyposażone w szer-

sze niż dotąd prerogatywy, które umożliwią im bar-
dziej racjonalną organizację współdziałania między
wszystkimi jednostkami gospodarczymi i organizacja-
mi społecznymi, niezależnie od tego, komu te jednostki
są podporządkowane i z jakich źródeł są finansowane.
Ulepszony zostanie system finansowania, wzrasta sa-

modzielność finansowa rad i zakres dochodów własnych
oraz stabilizują się źródła ich dochodów.

Wynikiem tych rozstrzygnięć jest to, że pojęcie rady
narodowej jako gospodarza terenu znajduje pełniejsze
uzasadnienie. Powstają warunki, aby rady narodowe

stawały się rzeczywiście organami samorządnymi. Łącz-
nie z innymi uprawnieniami otwiera to możliwość prze-
kształcania się rad narodowych w podstawowe ogniwo
samorządu Społecznego. Rady reprezentują bowiem ca-

łą ludność danego terenu, dysponują uprawnieniami
do wpływania i organizacji współdziałania między in-

nymi instytucjami samorządu robotniczego, chłopskie-
go, spółdzielczego oraz związkami zawodowymi. Udo-
skonalenie więzi w tej dziedzinie już obecnie ma po-
ważne znaczenie, ich dalszy postęp powinien umożli-
wić przekazywanie radom dalszych uprawnień i przez
to wzbogaci ich działalność o nowe, ważne dla socjaliz-
mu treści społeczne.

DRUGIM, zasadniczym elementem reformy jest u-

nowocześnienie — oddzielonych od instytucji
przedstawicielskich — organów administracji

państwowej. Jept to rozwiązanie równoległe i komple-
mentarne w stosunku do zmian w zakresie funkcjono-
wania organów przedstawicielskich. Przyświeca mu te-
za zawarta w Deklaracji o radach narodowych I Krajo-
wej Konferencji Partyjnej, że „Polsce potrzebna jest
sprawna i efektywna w działaniu administracja", zdol-
na do skutecznej realizacji zadań ogólnopaństwowych
i rozwiązywania problemów regionalnych, zdolna do
wypełniania rosnących organizatorskich funkcji pań-
stwa socjalistycznego".

Powołani zostają terenowi kierownicy administracji
państwowej: w województwach — wojewodowie, w po-
wiatach — naczelnicy, w miastach — naczelnicy lub
prezydenci. Kierownik administracji terenowej danego
szczebla spełniać będzie dwie role: organu wykonaw-
czego i zarządzającego rady narodowej oraz terenowe-

go organu administracji państwowej. W pierwszym
przypadku kierownicy administracji podporządkowani
są radom narodowym, realizują uchwały i zadania usta-
lone przez rady. W drugiej roli kierownicy administra-
cji są podporządkowani organom administracji wyższe-
go stopnia. I tak np. wojewoda lub prezydent miasta'
wyłączonego z województwa jest przedstawicielem
rządu i wykonuje zadania zlecone przez rząd lub Pre-
zesa Rady Ministrów.

Wojewodowie, naczelnicy powiatów, dzielnic, miast,-
przejmują wszystkie kompetencje organów administra- .

cyjnych, które dotąd należały do prezydiów i prze-
wodniczących rad ' narodowych oraz wydziałów pre-
zydium. Aparatem pracy kierowników administracji
stają się urzędy wojewódzkie, powiatowe i miejskie,
w których wydziały pozbawione zostają uprawnień or-

ganów administracyjnych.
Reforma tworzy konsekwentną, hierarchicznie zbu-

dowaną strukturę organów państwa, podbudowuje pro-
cesy integracji w działaniu terenowego aparatu pań-
stwowego oraz posuwa naprzód proces decentralizacji.
Przewiduje się dalsze przekazywanie uprawnień or-

ganom niższych szczebli tak. aby moces decyzyjny w

sprawach obywateli mógł, jeśli wystąpią odwołania, za-

mykać się fozstrzygnięciami wojewody. Dotychczas'
„droga Urzędowa" nader często prowadziła ,aż do. cen-

trali. Ograniczony zostaje funkcjonalizm w stosunkach:
ministerstwa — wydziały szczebla wojewódzkiego i po- .

wiatowego, który sprzyjał dezintegracji działań.

NOWE usytuowanie organów przedstawicielskich
i, viykonawczych, wewnętrzne udoskonaleniaich'
struktury oraz zasad funkcjonowania ttioorzą łączn

nie lepsze możliwości dla realizacji ogółu społecznych
i gospodarczych zadań terenowych organów władzy
państwowej. Ale jak to stwierdził Edward Gierek w

swoim referacie' na I Krajowej Konferencji Partyjnej
— „reforma struktury władz stworzy jedynie warunki
dla podniesienia poziomu zarządzania i kierowania oraz

dla pogłębienia demokracji socjalistycznej. O rzeczywi-
stym postępie zadecyduje praca nowo powołanych

PRZYSPIESZAJMY
ŻNIWO!

SKUTECZNOŚĆ społeczna i eko-
nomiczna polityki inwestycyjnej
zależy m. in. od stopnia jej ofen-

sywności i elastyczności.' W ubiegłym
trzyleciu spełniała ona oba warun-

ki. Wyniki tego okresu przeszły
wszelkie oczekiwania. Nigdy jeszcze
w tak krótkim okresie nie uzyskali-
śmy tak wiele. Znaczne przyśpiesze-
nie inwestycyjne nie tylko nie przy-
niosło uszczerbku równowadze roz-

woju i stopie życiowej, lecz prze-
ciwnie — wysokiej dynamice rozwo-

ju towarzyszył bardzo szybki, wźrost
spożycia.

To nie notowane w naszej" historii
zjawisko było . rezultatem - fkuladpla-
nowego przyrostu dochodu narodo-
wego, poprawy struktury inwestycji

WŁADYSŁAW DUDZIŃSKI

oraz poziomu technicznego i spraw-
ności procesów inwestycyjnych. W
roku 1872 po raz pierwszy ad wielu
lat wykonaliśmy plan oddawania do
eksploatacji obiektów szczególnie
ważnych dla gospodarki narodowej.
Warto dla przykładu wspomnieć, że
w roku ubiegłym przeciętny rzeczy-
wisty cykl realizacji inwestycji był
o pół roku krótszy niż w 1970 r.

Cykl ten był w r. 1972 krótśzy od
cyklu dyrektywnego o ok. 3,7 proc.,
a w pierwszym półroczu br. o 4
proc. W poprzednim dziesięciole-
ciu cykle dyrektywne były z reguły
przekraczane, np. w roku 1970' ó
prawie 15 proc., ponadto cykle dy-
rektywne były wówczas dłuższe niż
obecnie obowiązujące.

Jednakże właściwością wysokiej
dynamiki inwestycyjnej i szerokie-
go frontu inwestycji są także pow-
stające w różnych punktach napięcia
i kolizje. Znacznie wzrosło zamro-

żenie, a zwłaszcza zaangażowanie in-

westycyjne (do ok. 480 mld pod ko-
niec br.) W stosunku do samej rea-

lizacji inwestycji zbyt mały postęp
poczyniliśmy w skracaniu okresów
osiągania projektowych zdolności
produkcyjnych. W ogólnych nakła-
dach wciąż niedostateczny jest li-
dżiał inwestycji modernizacyjnych —

z reguły o, znaczni? krótszym cyklu,

DOKOŃCZENIE NA STJ?, 4
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Oby tak było na wszystkich budowach, „bywilan", fabryka dywanów zostanie oddana szybciej, a i produkcja

będzie większa niż przewidywano w założeniach. Patrz artykuł ERNESTA SIUULSKIEGO (str. 3). Na zdjęciu: jeden
z budowniczych, EUGENIUSZ LIPSKI, brygadzista. Fot. MACIEJ KŁOS



PRASA O PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

Jednym z najważniejszych ndifl, Jakie stoją obec-
nie przed naszą gospodarką, Jest zwiększenie pro-
dskcjl rynkowej. Można powiedzieć, te nie Jest to
sadanle nowe — mówimy o nim systematycznie od
S lat przy okazji omawiania planów rocznych,
okresowych analiz koniunkturalnych Itp. Jednak
obecnie zadanie to nabiera nowego wymiaru. Wyni-
ka to z szybkiego wzrostu dochodów, powodującego
nie tylko Ilościowy wzrost popytu, ale również za*
sadnicze zmiany Jakościowe w zapotrzebowaniu kon-
sumentów.

Równowaga rynkowa nie mofte być w tych warun-

kach pojmowana Jako zgodność globalnej wielkości
dostaw z globalnym popytem. Musi to być również
•godność asortymentu, jakości, wzorów z wymaga-
niami klientów. Tak zwana równowaga globalna Jest
pojęciem statystycznym — o poziomie zaspokojenia
potrzeb społecznych decydują równowagi odcinko-
we — I to na coraz węższych odcinkach. Tymczasem
w wielu wypadkach, choć formalnie towary są —

to klienci szukają w danych grupach wyrobów o In-

nych wzorach, Innych cechach Jakościowych Itp. Dla-
czego tak się dzieje?

Próbę rnaleclenla jednej • walnych przyczyn pod-
jęła TERESA KUCZYŃSKA w artykule pt. „PRO-
JEKTANCI I ŻYCIE" opublikowanym w „KULTU-
RZE".

Polska była krajem, w którym stosunkowo bardzo
wcześnie zaczęto przywiązywać wagę do wzornictwa
przemysłowego. Powstał odpowiedni instytut, uczelnie
plastyczne rozpoczęty kształcenie fachowców, nad ca-

łością problematyki czuwała Rada Wzornictwa i Es-
tetyki. Ponoć nawet z Francji przyjeżdżano do nas,
aby uezyć się na polskich doświadczeniach.

Jednak postęp, widoczny w nowych wyrobach, był
nieznaczny. Projektanci narzekali na przemysł, że nie
kwapi się z wykorzystywaniem ich kwalifikacji I moż-
liwości. Przemysł narzekał na handel — że jest kon-
serwatywny. boi się nowych, śmiałych form I roz-

wiązań. Prócz tego brak było często możliwości tech-
nicznych I technologicznych, pozwalających wprowa-
dzić do seryjnej produkcji nowe wzory i rozwiązania
formalne.

Obecnie Jednak sytuacja się zmieniła — przynaj-
mniej pod tym ostatnim względem. Przemysł dostał

potęfay zastrzyk nowych InwestycJL A tymczasem
na nowoczesnych maszynach robi się często stare
wzory I modele, podczas gdy klienci biegają po skle-
pach w poszukiwaniu eksportowych odrzutów.

Teresa Kuczyńska uważa. że pokaźną częścią winy
za ten stan rzeczy należy obciążyć projektantów. Nie
są oni bowiem dostatecznie przygotowani od strony
technicznej do wypełniania swych zadań. Najlepsze
plastyczne rozwiązania np. nowej odzieży nie przy-
niosą wiosny — przy starej konstrukcji, przy nieu-
miejętności rozwiązania podstawowych spraw tech-
nologicznych. Ta nieumiejętność jest również — zda-
niem autorki — przyczyną, że produkując ogromną
Ilość „typo-wymiarów" nie możemy równocześnie do-
brać na siebie odpowiedniej wielkości odzieży czy
obuwia. Na świecie produkuje się „typo-wymlarów"
mniej — za to. Uk skonstruowanych, że pasują „na
każdego".

A co na to Instytut Wzornictwa Przemysłowego
oraz Rada Wzornictwa I Estetyki? Instytut zajmuje
się badaniami naukowymi, a autorka uważa, że wie-
le z tych badań Jest niepotrzebnych — bo na świecie
już dawno te problemy zostały rozwiązane. Nato-

miast gorzej Jest • praktyczną realizacją, sal Radl
Wzornictwa 1 Estetyki nie może nie powiedzieć, po-
nieważ w międzyczasie umarła śmiercią cichą i ła-
godną. Specjalnie wiele osób tej śmierci nie zauwa-

żvło. poza zazdroszczącymi nam swego czasn zagra-
nicznymi projektantom! form plastycznych wyrobów
użytkowych.

Z pozostałej prasy chcemy zwrócić uwagę na ar-

tykuł ANDRZEJA BŁACHOWSKIEGO pt. „LEKCJA
PORZĄDKU" w „PRAWIE I ŻYCIU". Materiał ten

oparty Jest o wyniki kontroli, przeprowadzonej przez
prokuraturę rzeszowską w zakładach pracy. Kontro-
la ta wykazała, że ciągle Jeszcze zabezpieczenie mie-
nia społecznego w bardzo wielu przedsiębiorstwach
jest — łagodnie mówiąc — Iluzoryczne. Zarówno Je-
żeli chodzi o zabezpieczenie przed kradzieżą, jak
I przed zniszczeniem w wyniku wpływów atmosfe-
rycznych. złej konserwacji Itp. W warunkach, kiedy
oszczędność surowców I materiałów Jest Jednym
z kluezowyeh problemów, decydujących o wykona-
niu zadań gospodarczych — rzeszowski przykład nie
napawa optymizmem. S. C.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

• RADA MINISTRÓW rozpatrzy-
ła projekt kodeksu pracy przygoto-

wany przez rząd i Centralną Radę
Związków Zawódowyćh. Projekt
kodeksu zostanie w najbliższym cza-

sie przesłany do Sejmu. Natomiast

PREZYDIUM RZĄDU rozpatrzyło
sprawy związane z rozwojem pro-

diikcji środków transportu dla rol-

nictwa, zwiększeniem dostaw sprzętu
i środków transportowych dla komu-

nikacji. oraz problemy rozwoju pro-

dukcji pasz.

£ VI PLENUM CRZZ wiele uwa-

gi" poświęciło potrzebie rozwoju,
współzawodnictwa pracy, aktywniej-
szego działania na polu racjonalnego
wykorzystania i doskonalenia kadr,

przyspieszenia procesów adaptacji
młodzieży w zakładach, stabilizacji
załóg, pobudzania wydajnej pracy

przez odpowiedni system wyróżnień
oraz politykę płac i awansów. CBZZ

—przyjęła projekt kodeksu pracy.

O W kopalniach, zjednoczeniach
i przedsiębiorstwach górniczych pod-i
cfas obchodów „Barbórki" dokonano

bilansu całorocznej, ofiarnej - pracy,.

iSórej rezultatem będzie przeszło

156,5 min ton węgla. W' listopadzie
br. załogi kopąlń węgla kamiennego
wydobyły dodatkowo około 80tys.
ton węglaj zwiększając tymi samym

ponadplanową, produkcję uzyskaną
od początku br. do 616 tys. ton-. Naj-
lepsze rezultaty osiągnęli górnicy ż

kopctlń „Jastrzębie", „Jankowice",
„Zabrze", „Makoszowy", „Brzesz-
cze" i „Janina". Również w listopa-
dzie górnicy przekroczyli zadania w

zakresie wydajności pracy. CEN-

TRALNE UROCZYSTOŚCI „BAR-
BÓRKI" z udziałem I Sekretarza

KC PZPR EDWARDA GIERKA i

przedstawicieli najwyższych władz

politycznych i państwowych odbyły
się w Zabrzu.

• NAPŁYWAJĄ DALSZE MEL-

DUNKI O PRZEDTERMINOWYM

WYKONANIU TEGOROCZNYCH

ZADAŃ przez przedsiębiorstwa bu-

dowlane i zakłady przemysłowe. Oz-

nacza to, że do końca br. gospodar-
ka narodowa otrzyma dodatkowo

obiekty i wyroby wartości dziesią-
tków i setek milionów złotych. Mię-
dzy in. załoga Fabryki Samochodów

Ciężarowych w Lublinie 30 listopa-
da wykonała w 100 prąc. ręczny plari,
.produkęji, jprzy

:

ćzym oszczędności
•materiałowe wyniosły 17 triln. 2l.

Przyrost produkcji w 98 proc. uzy-
skana dzięki zwiększonej wydajno-
ści pracy. Załoga FSC w Lublinie

postanowiła w 1974 r. osiągnąć po-
ziom założony na rok 1975.

# W SEJMIE TRWA DEBATA
" NAD'PLANEM I BUDŻETEM. 22 ko-

misje sejmowe rozpatrzą poszczegól-
ne części projektu planu społeczno-

• gospodarczego rozwoju kraju w 1974

r. oraz ustawy budżetowej na rok

przys?ly.

# 1 grudnia zetknęły się nad nur-

tem Wisły przęsła mostu Łazienko-

wskiego. „ MOSTOSTALOWCY" po-

stawili na stałym miejscu I200-T0-

NOWĄ KONSTRUKCJĘ, tmontowa-

• ną uprzednio nad ziemią.

• NOWA TRADYCJA rodzi się w

stolicy dolnośląskiego zagłębia wę-

glowego w Wałbrzychu. Górnicy oraz

pracownicy resortu górnictwa wstę-

pują w związki małżeńskie w dniu

swego święta — na „Barbórkę".

• W KOPALNI „KATOWICE"

odbyła się konferencja techniczna na

temat eksploatacji filarów ochron-

nych. Spotkanie to zapoczątkowało
.obchody* 150-lecia istnienia tej zasłu-

1
kniej "dla polskiegó' 0dmiqtii?a, Mggtor

,, taęgó kopalni.

ZA GRANICĄ
• LEONID BREŻNIEW, sekretarz

generalny KC KPZR, przebywał z

wizytą przyjaźni w Indiach. Z oświa-
dczenia radziecko-indyjskiego na

temat współpracy gospodarczej:
„Strony wyraziły zdecydowaną wolę
dalszego rozwijania tej współpracy
w drodze rozbudowy niektórych zbu-
dowanych wcześniej przy pomocy
ZSRR obiektów oraz budowy no-

wych przedsiębiorstw przemysło-
wych i innych obiektów, w tym w

dziedzinie hutnictwa żelaza i metali
nieżelaznych, poszukiwań geologicz-
nych, wydobycia i przetwórstwa ro-

py naftowej, gazu ziemnego i in-
nych kopalin, w energetyce, w prze-
myśle naftowym i• innych gałęziach
przemysłu, w rolnictwie oraz w dzie-
dzinie kształcenia narodowych kadr
technicznych".

Radziecko-indyjska wymiana to-
warowa ma wzrosnąć do 1980 r. 1,5—2
razy.

Q Bieżąca pięciolatka — stwier-
dził w wywiadzie udzielonym tele-
wizji czechnsłowackiei minister fi-
nansów CSRS RUDOLF ROHL1-
CZEK — przebiega nad wyraz pomy-
ślnie. Nie tylko bowiem wzrasta

produkcja, ale także polepsza się efe-
ktywność gospodarowania. Np. w br.
planowano rentownoSć na poziomie
14,05 proc., a już dziś wiadomo, że
wskaźnik ten przekroczy 15 procent•

# Dwie firmy jugosłowiańskie —

jak podaje agencja Reutera — pod-'
pisały kontrakt z amerykańską fir-
mą „Westinghouse" na budowę ele-
ktroimi atomowej. Będzie ona miała
•moc 600 megawatów. Koszt inwesty-
cji — 300 min dnłarńw. Obiekt ma

być oddany do użytku z końcem

1978 roku. „Westinghouse" dostarczyć
ma reaktor atomowy i inne urządze-

• nia, a takie pierwszą partię paliwa.

# Eksperci EWG przewidują, ie
ograniczenia w dostawach ropy z kra-

jów arabskich, jeśli zostaną utrzy-
mane, mogą doprowadzić w przy-
szłym roku do spadku dochodu na-

rodowego brutto krajów EWG o 2 do
3 procent, zamiast przewidywanego w

1974 r. 4,5 proc. wzrostu. Bezrobocie
wyniosłoby wówczas 4 — 5 proc.,
a wzrost ren u-ynikający jedynie
z kryzysu naftowego — 1 — 1,5 proc.

0 W przyszłym roku w USA war-

tość produktu narodowego brutto
oraz wartość rynkowa towarów
i usług będzie o 2 proc. niższa niż
przewidyu-ano dotychczas — tak
ocenia wpływ embarga fjeśli ono zo-

stanie utrzymane) krajów arabskich
na gospodarkę USA HERBERT STE-
IN, doradca ekonomiczny R. Niro-
va. Bezrobocie osiągnie fi proc. zatru-

dnienia, wobec 4,5 proc. obecnie.
Pracę straci więc około miliona osób.
Według innych ekspertów skutki
kryzysu naftowego będą znaczniej-
sze. Mówi się nawet o 8 proc. bezro-
bociu.

£ W związku z kryzysem nafto-
wym i jego reperkusjami w przemy-
śle, NRF i Dania wydały okresowy
zakaz zatrudniania nowych robot-
ników cudzoziemskich z krajów
spoza EWG.

# W NRF mówi się o konieczno-
ści rozpoczęcia produkcji. synte*ycz-
nej benzyny w oparciu o wegiel ka-
mienny. Eksperci szacują, że inwe-
stując 1 do 3 mld marek — można
zbudować fabrykę produkującą oko-
ło 4 min ton benzyzy rocznie, a wiec
ponad jedną czwartą obecnego zuży-

cia w NRF. Koszt produkcji byłby
jednak ponad dwa — trzy razy wyż-
szy od benzyny rafinowanej z impor-
towanej ropy naftowej. Fabryka
mogłaby rozpocząć produkcję już za

cztery lata. „Rząd NRF nie zamierza
popierać badań i rozwoju produkcji
w dziedzinie przekształcania węgla
w benzyne" — oświadczył sekre-
tarz stanu ROHWEDDER.

0 W październiku ceny detaliczne
wzrosły we Francji o 1,1 pror., ni
tym artykułów żywnościowych —

o 1,4 proc., a przemysłowych — 0,7
proc. Jest to nie notowany od co naj-
mniej czterech lat wysoki miesię-
czny wzrost cen. Zdaniem eksper-
tów, jeśli do końca roku ceny będą
wzrastać w zbliżonym tempie, to w

br. koszty utrzymania podwyższa się
o 10 proc. u- stosunku do 1972 r.

Przeciwko postępującej inflacji wy-
stępują centrale związkotce i lewica
francuska.

# Organy 'n-ukonawcze EWG wy-
sunęły propozycje w sprawie roz-

winięcia w Europie już w najbliż-
szym czasie przemysłu komputero-
wego do tego stopnia, aby mógł on.

konkurować z wutwórcami amery-
kańskimi, kontrolującymi około ftO
proc. europejskiego rynku w dziedzi-
nie informatyki.

# Norwegia zamierza poszerzyć
przybrzeżną strefę połowów ryb do
50 mil. Dyskutuje się także poszerze-
nie jej aż do 200 mil.

0 Włoska „FATA", największa w

Europie firma wyspecjalizowana w

projektowaniu i w dostawach urzą-
dzeń przemysłowych do transportu
wewnętrznego, podpisała z przemy-
słem radzieckim kontrakt na dosta-
wę transporterów dla fabryki nad
Kama.

-ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIKI

Papierowe naciynia
W Stanach Zjednoczonych papierowe

naczynie stołowe do jednorazowego u-

tytkii stało się ostatnio coraz modniej-
sze. Na papierowych talerzach, używając
sztućców z tworzyw sztucznych, Jada
około 30 min Amerykanów. W Europie
tempo wprowadzania takich naczyń na

razie W zakładach zbiorowego żywienia
Jest wolniejsze. Obliczono bowiem, te
stosowanie Ich jest dwukrotnie droższe
od mycia tradycyjnych naczyń za po-
mocą automatów. (Interpress)

Gil gwiżdże piosenki
Po „kursie śpiewu" w Instytucie Fizjo-

logii Zachowawczej Maxa-Plancka w See-
wiesen (Niemiecka Republika Federalna)
nuci sobie gil zupełnie bezbłędnie, nie-
miecką piosenkę. Ażeby przekonał się.
Jak ptaki mogą uczył się metodą aku-
styczną, dr Jilrgen .Nicolai udziela! lek-
cji Śpiewu wyhodowanym przez siebie
gilom. Około sześć miesięcy ćwiczy ze

swymi upierzonymi uczniami, by mogli
uchwycić melodię, rytm i barwę dźwię-
ku i potem czysto zagwizdać. Jeśli zdarzy
się gilom utknąć w trudniejszym miejscu,
zachowują się Jak małe dzieci, kiedy
nie bardzo wiedzą Jak dalej — zaczyna-
ją gwizdać piosenkę od początku. A Jeże-
li dr Nicolai przerwie uczniowi jego wy-
stęp i sam podejmie następną frazę, gil
słucha uważnie i w tym miejscu konty-
nuuje, gdzie nauczyciel przestaje. Tak
wice po raz pierwszy odbywa się „Śpie-
wna rozmowa" człowieka z ptakiem.

(Dad)

„Klub wzbogaconego uranu"

Główne towarzystwa energetyczne
NRF, Belgii, Hiszpanii, Francji I Szwaj-
carii postanowiły połączyć swe wysiłki
i fundusze Przeznaczone na badania pro-
blemu — skąd wziąć wzbogacony uran.
Powołano komitet, którego zadaniem Jest
szukanie rozwiązania w skali całej Euro-
py zachodniej. Obecna inicjatywa jest
pierwszym krokiem podjętym przez bez-
pośrednich producentów energii elektry-
cznej. Sojusz energetyków Jest nowym
elementem w konflikcie między zwolen>
nlkaml budowy . zakładów wzbogacania
opartych na nienowoczesnej, lecz wy-
próbowanej technice dyfuzyjnej t zwo-

lennikami oddzielania uranu 235 zs po-
mocą superwlrówek. (PAP)

Wylqcznik dla majsterkowiczów
Wyprodukowany przez angielską firmę

wyłącznik elektryczny można zamonto-
wać wraz z przewodem w ciągu 30 mi-
nut bez naruszenia ścian. W dowolnym
miejscu przykleja się do ściany (na za-

sadzie podciśnienia) mały wyłącznik
przyciskowy, a do niego prowadzi się
na powierzchni ściany dwużylowy, bar-
dzo cienki przewód, którego drugi ko-
niec należy podłączyć do istniejącego sy-
stemu elektrycznego. Przewód z łatwo-
ścią można zamaskować tapetą lub dwo-
ma warstwami farby. (NEWSWEEK)

Pieczeń po kilku minutach

Nowością na rynku w NRF są piekar-
nie mikrofalowe do użytku domowego.
Do pierzenia używa się tylko naczyń
ze szkła, kamionki i porcel.my. Mięso
piecze się bez użycia wody I tłuszczu —

nie przypala się ono i nie brunatnieje.
Jest delikatniejsze w smaku, bardziej
soczyste i ma większą zawartość witamin.
Gotowe danie. np. soczystą pieczeń, uzy-
skuje się Już po kilku minutach. W p'e-
karnlku doskonale można rozmrażać
mrożonki I podgrzewać dania uprzeduio
przygotowane. (WitT)

Meble na szynach
We Włoszech zaprojektowano zestaw

mebli używanych zarówno „nocą" jak
I „dniem", poruszających się na szynach.
Całość ma formę rozczłonowanego bloku
I zawiera łóżko, szafę, bibliotekę, miejsce
do spożywania posiłków, bar... wszystko
na szynach przytwierdzonych do podło-
gi. Poszczególne zestawy mogą być prze-
suwane w kierunku dwóch przeciwleg-
łych ścian, zależnie, czy używana jest
część nocna — czy dzienna. (Interpress)

Wzbogacanie uranu

Itrugle co do wielkości złoża uranu na

świecie znajdują się w Afryce Połudrilo-
wej. Opracowuje się tu nowy proces
wzbogacania uranu. Koszt Inwestycyjny
nowej technologii wzbogacania ma hyć
tańszy o 30 proc. od amerykańskiej meto-

dy gazowo-dyfuzyjnej. Instalacje urzą-
dzeń wznoszone są w miejscowości Va-
llndaba od dwóch lat. W roku bieżącym
ma nastąpić zakończenie budowy. Roczna
produkcja ma wynieść 7 tys. t. Koszt
budowy 925 min dolarów. Dla porównania
urządzenie zbudowane wg europejskiej
metody wirówkowej kosztuje prawie
1.3 mld dolarów. Metoda afrykańska ma

Jeszcze tą zaletę, że pozwala na zmniej-
szenie liczby faz przejściowych w po-
równaniu z metodą europejską oraz u-

możliwla osiągnięcie wyższego współ-
czynnika wzbogacania uranu. (Frank-
furter Allgemeine Zeitung 200/ 73 — wg
PT)

Zdrowe zęby
W Australii stwierdzono, że o wiele

lepszym niż fluor środkiem przeciwdzia-
łającym psuciu się zębów jest mieszanina
wapnia z fosforanem sacharozy. Mie-
szanina ta. nie posiadając żadnego smaku,
w żaden sposób nie działająca na prze-
wód pokarmowy i zupełnie nieszkodliwa
dla organizmu — okazała się bardzo przy-
datna, szczególnie dla dzieci i młodzieży.
Często bowiem zdarza się, że młode po-
kolenie żyje w niezgodzie ze szczotką do
zębów. Oczywiście, skutki tego są na

ogól opłakane. Stwierdzono natomiast,
że niewielki dodatek do pokarmów, zwła-
szcza słodkich, wspomnianej mieszanki,
w dużym stopniu chroni bezmyślnych
przeciwników czyszczenia zębów przed
dotkliwymi skutkami. (PAP)

Zamek bez klucza

Firma .Tin Enterprises of Freeport wy-
puściła na rynek zamek do drzwi, do
którego otwarcia nie używa się klucza.
Aby otworzyć drzwi należy specjalną
magnetyczną sztablcę przyłożyć do wy-
drążonego w tym celu rowka na obudo-
wie zamka. Duplikat sztabkl może spo-
rządzić tylko producent, przy czym na

tej samej sztabce nie można zmienić ko-
du. (NEWSWEEK)

Wyższego I Techniki pod koniec trzecie-
go kwartału ubiegłego roku — zaś robo-
czą działalność rozwinął on z początkiem
roku bieżącego. Zakład Wdrożeń OPT
jest swego rodzaju zawodowym pośre-
dnikiem —

.. ajentem" w kontaktach mię-
dzy sektorem nauki i techniki a gospo-
darką. Ma pełnić rolę akceleratora po-
stępu technicznego, przyśpieszając 1 skra-
cając drogę do praktyki dla nowych roz-

wiązań naukowych I organizacyjnych.
Jego zakres działania zbliżony jest do
działających w krajach wysoko uprze-
mysłowionych przedsiębiorstw inżynier-
skich, doradczo-konsultacyjnycb. (Inter-
press)

Renesans ziół

W roku 1960 zarejestrowano Jeszcze w

skali światowej 80 do S0 nowych leków,
a<e Już dz'ewięć lat później lirzba ta spa-
dla do 80-ciu. Według czasopisma le-
karskiego ..Euromed" tendencja ta u-

trzymuje się. a farmakolog, prof. Harry
Anterhoff z Tflbingen stwierdził niedaw-
no na kongresie farmaceutycznym, że
„epoka spontanicznych odkryć nowych
leków należy już do przeszłości". Istnie-
je jeszcze wiele nie «> korzystanyrh moż-
liwości leczniczych w przyrodzie, a zwła-
szcza w egzotycznych lasach I na dnie
morza. Nawet możliwości uznanych Już
ziół leczniczych nie zostały jeszcze do
końca zbadane. Jest na przykład wielce
prawdopodobne, że rumianek, waleriana
I chinina posłużą jeszcze Jako surowce

do nowych leków. (DaD)

Przeciwko insektom

W amerykańskiej firmie Pestollte wy-
naleziono urządzenie do usuwania z po-
mieszczeń latających insektów. W pokoju
montuje się urządzenie emitujące nie-
szkodliwe i niewidzialne dla człowieka
promienie ultrafioletowe, które zwabiają
wszystkie latające owady. Mały wiatrak
kieruje je do zbiornika z wodą. (NEW-
SWEEK)

„Ajenci" postępu technicznego Centrum stomatologiczne
W Ośrodku Postępu Technicznego w

Katowicach działa Zakład Wdrażania
Postępu Technicznego 1 Organizacyjne-
go. formalnie został on ustanowiony za-

rządzeniem Ministra Nauki Szkolnictwa

W wyniku reorganizacji placówek le-
cznictwa otwartego, związanej z tworze-
niem Zespołu Opieki Zdrowotnej, w bo-
lesławieckim zagłębiu ceramlczno-mle-
dzlowym powstało centrom stomatolo-

giczne. Nejrennlejszym nabytkiem jest
super nowoczesna aparatura do wyrobu
koronek i mostków ze stopu srebra i
palladu o nazwie „Pallag" — zachodnio-
niemieckiej firmy DeguSsa. Tak cennym
sprzętem medycznym na Dolnym Śląsku
dysponuje tylko wojewódzka przychodnia
stomatologiczna we Wrocławiu. Zainsta-
lowano tu także 3 szybkoobrotowe wier-
tarki typu „Unit" do bezbolesnego le-
czenia zębów. (PAP)

Zamiast hałd — cenne surowce

Przy pomocy naukowców z Instytutu
Ceramicznych Materiałów Budowlanych
AGH„rozebrano na części'* popiół z Ele-
ktrowni Turów, ustalając Jego składniki:
S0 proc. tlenku krzemu, ok. 3S proc. tle-
nku glinu, t proc. tlenku żelaza, 2,3 proc.
tlenku tytanu Itp. Opracowano również
metody wykorzystania popiołów w prze-
myśle ceramicznym (m. In. do wytwa-
rzania kamionki). Następnie popioły lot-
ne zaczęły służyć wytwórczości betonów
komórkowych i elementów betonowych.
Najciekawsze zaś i najkorzystniejsze za-

stosowanie znalazły popioły turowshle
przy wytwarzaniu tlenku glinu (metody
profesorów Grzymka i BretscnaJdera),
stanowiącego wyjściowy surowiec do
produkcji aluminium. Również obiecują-
ce sa próby zastosowania popiołów w

produkcji ceramicznych materiałów wła-
żących. (Interpress)

Ren ma być xzysty
Prrewduje się, że malowniczy Ren

nazwany „największą kloaką Europy" bę-
dzie za 10 lat dostępny dla miłośników
kąpieli. „ Kuratorium Gospodarki Wod-
nej" postawiło sobie za cel całkowite
i gruntowne oczyszczenie rzeki, co prze-
widuje się na rok 2000. Do tego czasu za-

potrzebowanie na wodę w Niemieckiej
Republire Federalnej podwoi się. Obecnie
wynosi ono rocznie 4,5 miliarda m

a wody
pitnej i 12,7 miliarda m' wody dla prze-
mysłu. (DaD)

Pasze treściwe z surowców

krajowych
Interesujące wyniki w tej dziedzinie

mają krakowsey naukowcy z Instytutu
Zootechniki oraz Akademii Rolniczej.

Opracowanie sknterznej metody odgory-
czania śruty rzepakowej, dzięki czemu
można stosować ją Jako pasze, pozwoliło
ograniczyć import analogicznych surow-

ców zastępczych o wartości ok. 5 min
dolarów rocznie. Inne surowce importo-
wane, jak soja. makuchy, kukurydza,
zastąpiono suszem lucerny, ziemniaków
1 buraków culcrowych. syntetycznymi
aminokwasami I związkami tłuszczowy-
mi. a także bobikiem i Innymi surowcami
krajowymi, ł ączna oszczędność w skali
rocznej wyniosła dalszych kilkanaście
milionów dolarów, które trzeba by wy-
datkować na łtnnort coraz droższych pasz
trełciwych. (PAP)

Problem zużytych opon

„P-iSS -SOl" pod taką liczbą 1'rząd Pa-
tentowy PRI. zarejestrował ostatnio cie-
kawy wynalazek polskiego naukowca,
który potrafił rozwiązać Jeden z trud-
nych problemów od dawna Jui trapią-
cych zmotoryzowany świat. Chodzi o

zużycie oponv. Autor wynalazku — a test
nim mgr inż. Franciszek Król z Mini-
sterstwa Nauki, Szkolnictwa wyższego
i Techniki — w proponowanym przez
siebie rozwiązaniu o«ls-j podwójny po-
żytek: nie tylko bowiem małym ko-
sztem I w sposób nie zagracający środo-
wisku człowieka likwiduje stare opony,
ale pozostawia z nich prawie 80 proc.
kauczuku, który da się następnie zużyt-
kować Jako surowiec «••> wwrvrh proce-
sów produkcyjnych. (Interpress)

Eutyfronika
Po raz pierwszy założenia eutyfronlkl

przedstawiono w książre doc. dr hab.
Józefa Bańki pt. „Technika a środowisko
psychiczne człowieka", (Warszawa 1973).
Autor jest kierownikiem Zakłada Tu-
rystyki i Ochrony Środowiska przy Ko-
szalińskim Ośrodku Naukowo-Badaw-
czym. Istnieje, Jego zdaniem, analogia
miedzy niszczeniem środowiska biologicz-
nego w toku produkcji dóbr material-
nych a niszczeniem psychiki ludzkiej.
Eutyfronlkę interesuje ten drugi problem.
W przeciwieństwie do katastroficznych
konkluzji uczonych kapitalistycznych,
autor podkreśla możliwość takiego typu
roawojn społeczeństwa socjalistycznego,
który zapewni równowagę między po-
trzebami psychiki ludzkiej ą służącą
przecie* człowiekowi techniką. (NIT)
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O Ogłoszenie w „Głosie Koszaliń-
skim": „Wojewódzkie Przedsiębior-
stwo Handlu Artykułami Papierni-
czymi i Sportowymi w Słupsku wy-
najmie stodołę do składowania pa-
pieru toaletowego". Nareszcie będzie
więc jakaś sprawiedliwość. Papier
toaletowy zdobędą ci, którzy chodzą
za stodoię, zaś ci którzy są rozpiesz-
czani posiadaniem "WC mieć będą do
dyspozycji stronice gazet zadruko-
wane ogłoszeniami.

Q Plakat przedstawiający gdań-
skie p:ecioraczki grające na pianinie
będzie reklamował legnickie pianina
na ryn'.a ch zagranicznych. Za to fa-
bryka d2la pięcioraczkom jedno pia-
nino z pięcioosobowym siedzeniem,
tak aby wszystkie pięcioraczki mogły
grać równocześnie.

# Ogłoszenie, jakiego jeszcze nie
widzieliśmy, dało do „Gazety Pomor-
skiej" tamtejsze Wydawnictwo Pra-
sowe RS W „Prasa-Książka-Ruch".
Zawiadamia ono. że zatrudni natych-
miast absolwenta szkoły wyższej i
kropka. Teolog, mechanik, astronom

czy aktor — wszystko jedno. Widać
prestiż firmy wymaga posiadania ja-
kiegoś magistra.

# Zakłady Przemysłu Dziewiar-
skiego „Trawena" wypuściły na ry-
nek ciekawe kalesony męskie. Metka
zawiera informację: Art. Kalesony
męskie SYMBOL 20—C002, SURO-
WIEC: bawełna + wełna zgrzebna —

0 proc. Oto więc i lekarstwo na kło-
poty surowcowe: potrafimy robić coś
z niczego?

% „Życie Warszawy" prowadzi
Bank Wymiany Doświadczeń mię-
dzy miastami, którego skarbiec pra-
gniemy wzbogacić. Niejedno miasto
pragnie mieć bibliotekę, albo coś w

tym rodzaju, tylko brakuje pienię-
dzy, zgody czynników nadrzędnych
limitu budowlanego, albo mocy prze-
robowych. Miasto Ropczyce na Rze-
szowszczyźnie dorobiło się biblioteki
w sposób następujący: zapadła decy-
zja o budowie dworca PKS. Władze
miejskie zatwierdziły lokalizację, do-
kumentację. projekt i dworzec wy-
budowano. Wtedy ktoś spostrzegaw-
czy zauważył, że dworzec tak jest
ulokowany, iż nie tylko żaden au-

tobus. ale nawet pojedyncze auto o-

sobowe podeń nie podjedzie. Wobec
tego, że wyburzenie okolicznych do-
mów nie poprawiłoby sytuacji, zna-

leziono fundusze na burzenie kas,
bufetu itd. i dworzec przerobiono na

bibliotekę — instytucję, do której
można chodzić pieszo.

#Wzwiązkuztym.żewkra-
kowskiej restauracji „Ermitaż" poda-
wano cuchnącą sarninę, kierownik
togo zakładu ogłosił oświadczenie, że
sarnina jest daniem dla ludzi o wraż-
liwym podniebieniu lecz zarazem

niewrażliwym żołedku, i że jeśli nie-
świeża — popijać ją i\pleży herba-
tą

# „Gazeta Robotnicza" wydruko-
wała artykuł, w którym krytykuje
spółdzielnię szewską jej zdaniem
marnie łatającą obuwie. W redakcji,
po opublikowaniu tego artykułu zja-
wił się obywatel i przyniósł but zre-

perowany mu w tej spółdzielni. Na-
szyta nań była łata sporządzona z

kawałka artykułu krytycznego w

„Gazecie Robotniczej".

9 Propozycja „Dziennika Bałtyc-
kiego": występy artystyczne w noc-

nych lokalach są deficytowe. Ama-
torzy strip-teasu nie są w stanie o-

płacić kolosalnych kosztów, których
wymaga rozebranie się jednej pani
z odzienia. Knajpom nie kalkulują
się występy artystyczne i przez to nie
można ich postawić na odpowiednim
poziomie. „Dziennik" proponuje
więc, aby opłaty za występy pobie-
rać we wszystkich lokalach gastro-
nomicznych i gromadzić w ten spo-
sób fundusze na opłacanie występów
w tych niektórych lokalach, gdzie się
one odbywają. Jeśli pan X. — bywa-

lec baru mlecznego ma płacić za to,
że pan Y. pójdzie do „Grand Hote-
lu" na strip-tease, to proponujemy
kolegom z „Dziennika", żeby jeździ-
li rowerami, a zaoszczędzone dzięki
temu pieniądze przysłali nam na ku-
pienie sobie samochodów.

# Dzięki zarządzeniu szefa jedne-
go z resortów, zakazującego kupowa-
nia za pieniądze państwowe wymie-
nionych w dokumencie rzeczy, do-
wiedzieliśmy się, co wszystko podle-
głe mu biura dotychczas nabywały:
telewizory, firanki koronkowe, futra,
pralki automatyczne, rowery składa-
ne, lisie skóry, nakrycia stołowe. Za-
kaz kupowania srebrnych lisów na

potrzeby biurowe może być anulo-
wany, ale tylko w drodze wyjątku 1
za zgodą ob. ministra.
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DOBRZE,
ŻE AŻ WSTYD

— Nie, nie mam żadnych inte-
resów do prasy. Nikogo z dostawców
nie trzeba ponaglać. Wszystko idzie
jak trzeba — stwierdza dyrektor
ADAM JUNKA — Wiem, że do inwe-
stycji pasują kłopoty, dramatyczne
trudności, ale u nas ich nie ma. Aż
trochę wstyd, że nam tak dobrze
idzie, podczas, gdy inni się muszą
z czym tam borykać.

DYWANOWA RZECZYWISTOSC

Nie istnieje statystyczny wskaźnik
utiywanienia kraju, bo zasoby dy-
wanów gromadzą sit; pokoleniami.
Wiadomo jednak, że w Polsce musi
ich być niewiele. Nie było u nas

zbyt wielu rodzin, które sobie mo-

gły pozwolić na dywan, a zawsze

był to towar nietani. Sporo starych
persów popaliło się przy okazji
dziejowych wydarzeń, a co najważ-
niejsze — przemysł, główny dziś do-
stawca dywanów, skromnie ścieli je
nam ood stopy.

Dane dotyczące produkcji są pre-
cyzyjne i mało optymistyczne. W
roku 1970, służącym za punkt wyj-
ściowy podejmowanych decyzji in-
westycyjnych, na jednego mieszkań-
ca kraju produkowano rocznie 0,18
metra kwadratowego dywanu, czyli
kwadracik o boku nieco tylko więk-
szym od 40 centymetrów. Dla porów-
nania: na jednego Szweda wypadało
wówczas tej produkcji 1,3 metra, na

mieszkańca NRF — 1,63, na Angli-
ka — 1,93, a na Holendra— 2,5
metra kwadratowego.

Do tej skromnej puli łódzki „Dy-
wilan" wchodzi produkcją 700 tys.
metrów kwadratowych, ale — jak
daje dyr. Junka — 80 procent z tego
idzie na eksport. A więc na przy-
krycie naszych podłóg z PCW zo-

staje z — i tak skromnej produkcji
— niewiele.

Dywan z „Dywilanu" kosztuje ok.
tysiąca złotych za metr kwadratowy
— kilkanaście tysięcy za sztukę o

przeciętnym wymiarze. Mimo to idą
one jak woda, a nawet, im który
droższy, tym więcej nań amatorów.
Taki dywan bowiem, to solidna in-
westycja na całe życie. Same natu-
ralne składniki: wełna, bawełna, len.
praktycznie niezniszczalne przez
wiele dziesiątków lat. Projektuje
się je na bieżąco, lecz na ogół wzo-

ry mają tradycyjne, orientalne, sto-
sowane od setek lat, więc wiado-
mo, że się już nie opatrzą. Jest to

artykuł luksusowy pierwszej potrze-
by, taki. który nadaje mieszkaniu
atmosferę przytulności i wykończe-
nia.

Nie tylko u nas. W innych krajach
zapotrzebowanie jest też bardzo
wielkie i stąd olerta eksportowa,
której nie jesteśmy w stanie spro-
stać. Dywany idą do krajów socja-
listycznych i kapitalistycznych, uzy-
skują dobrą cenę w dobrym pienią-
dzu. Najwięcej chcą kupować Ku-
wejt i Arabia Saudyjska, kraje,
gdzie dywan jest podstawowym me-

blem, a mały modlitewny dywanik
artykułem pierwszej potrzeby. Co
prawda dywany wywodzą się z tam-

tych okolic, ale wraz z zamiłowa-
niem do nich nie rozwinął się tam

stosowny przemysł i stąd obecna sy-.
tuacja na światowym rynku tego
produktu.

Przesłanek do zwiększenia pro-
dukcji było więc dość. Zapadły de-
cyzje. podjęto odpowiednie posunię-
cia. W roku 1975 będzie się produ-
kowało 0,40 metra kwadratowego
dywanu na głowę, a właściwie na

parę nóg mieszkańca, a w roku 1980
— 1,41. Będzie to już wielkość po-
równywalna z dzisiejszą czołówką
w tej branży. W tej sytuacji „Dy-
wilan" rozpoczął nowy etap swej
prawie wiekowej kariery.

„ŁÓDZKA MANUFAKTURA
PLUSZOWA"

Od roku 1891 po rok 1905, pro-
dukowano tutaj mniej więcej to
samo i to w dużym stopniu na tych
samych maszynach. Poza figurują-
cymi w nazwie pluszami, fabryka
wyspecjalizowała się w tkaninach
obiciowych: excelsiorach i epinglo-
wych oraz w produkcji dywanów
szenilowych. Była to najstarsza
konstrukcja dywanu maszynowego,
pracochłonna i mało wydajna w

produkcji.
W roku 1965 pojawiły się nowe

maszyny i niektóre nowe produkty,
a wśród nich dywany wiltonowe,
robiące obecnie karierę. Te 700 tys.
metrów kwadratowych produkowa-
nych obecnie to dużo w porówna-
niu z dawnymi latami, ale to już
absolutnie szczyt możliwości zakła-
du. Zajmowana przezeń posesja przj
Kilińskiego 102 to 1,9 hektara. 8S
procent powierzchni znajduje się
pod starą wielopiętrową zabudową.
Wolne 17 procent to podwóreczko,
na którym z trudem obróci cięża-
rówka. Dalsza modernizacja parku
maszynowego jest wykluczona, bo
krosna dywanowe są coraz większe
i cięższe. Maszyna taka może ważyć
do 30 ton, a tego twórcy „Łódzkiej
Manufaktury Pluszowej" nie prze-
widzieli przy planowaniu stropów.
Wskaźnik zmianowości wynosi już
w zakładzie — 2,98 i więcej z ma-

szyn wycisnąć się nie da.

W tych warunkach, chcąc zwięk-
szyć i to wydatnie produkcję dy-
wanów, trzeba było postawić zupeł-
nie nowy obiekt. Lokalizację uzy-
skał on na przedmieściu Dąbrowa,
gdzie buduje się jednocześnie kilka
łódzkich zakładów. Będzie to jed-
nak ten sam „Dywilan". Liczy się
bowiem stara marka, doświadczenie
załogi oraz maszyny, które częścio-
wo zostaną przewiezione z Kiliń-
skiego. Tam w starej części zostaną
tylko tkaniny obiciowe, a dywany
becią robione wyłącznie na Dąbro-
wie.

W myśl pierwotnych założeń, od-
nowiony „Dywilan" miał produko-
wać 1,5 min metrów kwadratowych
dywanów w ciągu roku, a więc po-
rad dwa razy więcej niż obecnie.
Teraz wiadomo, że produkcja wy-
niesie 2 miliony metrów kw. i że
pełna moc zostanie osiągnięta o 15
miesięcy wcześniej niż początkowo
zakładano.

HALA NA DĄBROWIE

Budynek produkcyjny na Dąbro-
wie jest już w stanie surowym go-
tów. Zajmuje on 5,2 hektara po-
wierzchni. Z daleka błyszczą się jego
ściany o długości setek metrów. O -

kazuje się, że to aluminiowa wykła-
dzina. Ile się trzeba nachodzić i na-

starać, by uzyskać zgodę na kawa-
łek elewacji z aluminium! Ale tu-

taj nie było potrzeby. Całą halę,
zmontowaną na lekkiej stalowej
konstrukcji zakupiono w całości w

ZDZISŁAW DERAK
elektromonter

JERZY MAKOWSKI

główny technolog

WACŁAW BRYLIKOWSKI
kierownik montażu

EUGENIUSZ KOBRYŚ
brygadzista

NRD, za godziwą ale i przystępną
cenę. Okazuje się, że aluminium nie

jest takim luksusem, nawet w bu-
downictwie przemysłowym.

W jednej części hali trwają jesz-
cze prace budowlane, pod gotowym
dachem grzebią się w rozkopanej
ziemi maszyny, a w drugiej już się
montuje pierwsze krosna i stoją
stendy ze szpulami różnokolorowej
przędzy. W grudniu wstępny roz-

ruch, a w lutym jeszcze w trakcie

budowy — opuszczą zakład pierw-
sze dywany.

Założenie techniczno-ekonomiczne

inwestycji, zatwierdzone przez Mi-

nisterstwo Przemysłu Lekkiego
przewidywało 43-miesięczny cykl
budowy. W lipcu 1971 roku posta-
nowiono skrócić go do 36 miesięcy
i zaniknąć w okresie od 1 kwietnia
1972 do 31 marca 1975. Przewidziano
też rok na dojście do pełnej mocy
produkcyjnej. W listopadzie uchwała
257/72 Rady Ministrów mówiła już
o 33-miesięcznym okresie budowy.
Pierwszego kwietnia zeszłego roku,
gdy wykonawca — Łódzkie Przed-

siębiorstwo Budownictwa Przemy-
słowego — wszedł na plac budowy w

porozumieniu z inwestorem postano-
wiono skrócić budowę jeszcze o trzy
miesiące. Z pierwotnych 43 zrobiło

się w końcu trzydzieści, a „Dywi-
lan" dodatkowo postanowił zmniej-
szyć okres osiągania pełnej wydaj-
ności z roku do 10 miesięcy.

Szybciej, w tym przypadku nie

znaczy drożej. Koszt inwestycji na-

dal zamyka się sumą 1,2 miliarda

złotych, tyle tylko, że pieniądze te

zostaną szybciej przerobione.
Z tej sumy „w mury", czyli na

prace budowlano-montażowe idzie

tylko 409 milionów. Jest to więc
proporcja korzystna na tle przecięt-
nej polskiej inwestycji przemysło-
wej, gdzie większość nakładów

przeznacza się z reguły na wzno-

szenie budynków. Z tych pieniędzy
do końca tego roku przerobi się po-
nad 260 milionów, więc większość.
Trzeba jeszcze wykończyć halę i

zbudować od podstaw biurowiec.
Inwestor pilnie Siedzi budowę i —

jak się rzekło — nie ma żadnych

ZBIGNIEW SZYMBORSKI
kierownik budowy

powodów do obaw. Inwestycja po-
wstaje w. systemie „wektor" korzy-
sta więc ze znacznych ułatwień. Raz
zabrakło kabla, oraz rur żeliwnych,
ale wystarczył jeden telefon, aby
po paru dniach było wszystko co

trzeba. Nie ma już wątpliwości, że
na koniec września przyszłego roku,
a może i trochę wcześniej — budo-
wa będzie skończona.

MASZYNY I LUDZIE

To co przeniesie się na Dąbrowę
z Kilińskiego to tylko niewielka

część parku maszynowego w nowym
obiekcie. Większość trzeba zamówić
i sprowadzić. Na maszyny i urzą-
dzenia przeznaczono 416 milionów

złotych, z czego tylko 30 procent
stanowić ma zakup krajowy. Z kra-

jów RWPG głównym dostawcą ma-

szyn jest NRD, z krajów zachodnich
— Anglia. „Dywilan" uzyskał kre-

dyt dewizowy na poczet przyszłego
eksportu. Część dostaw z Anglii ma

być zresztą spłacona bezpośrednio
dywanami, w nieokreślonej jeszcze
ilości. Znana jest tylko suma zobo-

wiązania. Ponieważ ceny surowców

naturalnych i produktów z nich idą
w górę, więc dywanów na spłaty bę-
dzie potrzeba raczej mniej niż by
wypadło w momencie zawierania

transakcji.

Maszyny są w większości przezna-
czone tylko do tej produkcji i nie
robi się ich bez zamówienia. „Dy-
wilan" zaczął je więc zamawiać od-

powiednio wcześniej. Gdy postano-
wiono skrócić cykl inwestycyjny,
zwrócił się do dostawców o przy-
śpieszenie dostaw. W NRD udało się
to tylko częściowo, postanowiono
więc zakupić dodatkowe krosna w

Anglii. One to w najkrótszym ter-

minie pozwolą uzyskać planowane
1,5 miliona " metrów kwadratowych
dywanów. A gdy wkrótce potem
nadejdą maszyny NRD-owskie, moc

produkcyjna wzrośnie do dwóch
milionów.

Na ogół typowe maszyny włókien-
nicze montują wyspecjalizowane
przedsiębiorstwa, ale branża dywa-
nowa sama jest na tyle wyspecjali-
zowana, że „Dywilan" musi monto-

wać wszystko własnymi siłami przy

udziale monterów dostawcy. Pro-

dukcja dywanów różni się bowiem»
dośo istotnie od całości włókiennic-
twa. Widać to choćby po krosnach,
które są o wiele większe, cięższe i

bardziej skomplikowane niż w weł-
nie i bawełnie.

Tkaczami są tu mężczyźni. Obsłu-'

ga takiego krosna wymaga bowiem

siły i gimnastyki. Praca jest cięż-
sza. ale ciekawsza i lepiej płatna,
niż w wełnie czy bawełnie, a wy-
kwalifikowany tkacz przechodząc do

dywanów musi się dodatkowo uczyć
co najmniej cztery miesiące.

Będziemy jednak — mówi dyr.
Junka — przyjmować do pracy ko-

biety. W tej chwili „Dywilan" zatrud-
nia 1200 osób. W nowym zakładzie
trzeba będzie 2200. w starym zosta-

nie 750. Takiego wzrostu zc trudnie-
nia nie da się osiągnąć przy
pomocy samych mężczyzn. Tkactwo

dywanów to wprawdzie robota tra-

dycyjnie męska, ale w NRD w po-
łowie wykonują ją kobiety, a w

Związku Radzieckim nawet w ca-

łości, Za tradycyjnie męskie zaję-
cie uchodziło też tkanie obiciówek,
kiedy jednak postawiliśmy prty
maszynach pierwsze kobiety, okaza-
ło się, że pracują one lepiej od męż-
czyzn. W szkole zakładowej, gdzie
szkolimy pracowników już na Dą-
browę, na 150 uczniów jest 30

dziewcząt, co w tej branży stanowi
udział dość spory.

Z zatrudnieniem w Łodzi są po-
ważne kłopoty, ale „Dywilan" ma

zapewnionych pracowników aż <3o
roku 1975. Liczne stare zakłady włó-
kiennicze przechodzą modernizację
i ograniczają zatrudnienie. Na każ-
dego fachowca czekają już inne
przedsiębiorstwa, a wśród nich ma

swoją pulę „Dywilan". Ci, którzy do
niego trafią będą musieli się doszko-
lić, ale dostaną pracę nieco bardziej
atrakcyjną od przeciętnej we włó-
kiennictwie. Okazuje się więc. is
zakład nie ma problemów ani ae

środkami na inwestycje, ani z jej
budową, ani ze sprzętem, ani nsfr-
wet z personelem. Wszystkie ponie-
sione nakłady zwrócą się w rok i
osiem miesięcy.

I jakby się nie śpieszyć z budową,
to i taik zwrot kosztów nastąpi W'

krótszym od niej okresie.

Fot. MACIEJ KŁOS

NA
INNYCH

BUDOWACH
(OPINIE

WYKONAWCÓW)

ZAKŁAD ODZIEŻOWY W OZOR-
KOWIE. Budowę zakładu rozpo-
częto w maju 1972 roku, jego uru-

chomienie ma nastąpić w grudniu
1&74 r. W tym roku według ustaleń
planu miały być wykonane roboty o

wartości 55,8 min zł, jednak w tra-
kcie roku plan ten został podwyż-
szony o kilkanaście milionów zło-
tych. Wykonanie zadań wartościo-
wych za 10 miesięcy wynosi 54 min
zł. Stan robót rzeczowych pod ko-
niec listopada przedstawiał się na-

stępująco: hala produkcyjna znajdo-
wała się w trakcie realizacji — naj-
większy problem stanowi dach, któ-
rego stalowa konstrukcja dostarczo-
na została z poważnym opóźnieniem.
Według rozeznania przeprowadzane-
go 26 listopada br. przez wykonaw-
cę istnieje możliwość przekazania
hali ekipom montującym maszyny w

końcu grudnia. Budynek administra-
cyjny w stanie surowym ma być
zamknięty do 10 grudnia. Dla za-

gwarantowania terminowego wyko-
nania tegorocznych zadań na budo-
wę skierowane zostały dodatkowo
trzy przedsiębiorstwa.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU BA-
WEŁNIANEGO W ŁOMŻY. Inwe-
stycja rozpoczęta została w 1969 ro-

ku. Termin zakończenia — listopad
1973 r. Sytuacja w Łomży wygląda
następująco:

Oddziały produkcyjne znajdują się
w rozruchu mechanicznym. Do roz-

ruchu podczyszczalni ścieków przy-
stąpiono 29 października. Oczysz-
czalnia główna przygotowuje się do
przyjęcia ścieków.

Do rozpoczęcia rozruchu technolo-
gicznego niezbędne jest:
— Zakończenie przez INSTAL ro-

bót na kanale ciepłowniczym,
podłączenie pary do maszyn na

oddziale bielnika i farbiami, za-

kończenie robót węzła ciepłowni-
czego oraz wykonanie prac izo-
lacyjnych na oddziale apretury.

— HYDROCENTRUM ma do zakoń-
czenia roboty przy rurociągu tło-
cznym podczyszczalni oraz za-

montowanie tam zbiornika, co

nie limituje jednak rozruchu i
eksploatacji.

— ENERGOMONTAŻ musi wyko-
nać stację redukcyjną, a PRK-15
zakończyć roboty na placu.

Załogi wykonawców zobowiązały się
dołożyć maksimum wysiłku, żeby jak
najbardziej ograniczyć przekroczony
termin realizacji tej budowy.

ZAKŁADY DZIEWIARSKIE
„TRAWENA" w Trawnikach. Nakła-
dem 47 min zł, obok istniejącego za-

kładu, zbudowana została piękna
nowoczesna hala, wyposażona w ja-
pońskie maszyny, których zdolność
produkcyjna wynosi 8 min sztuk
odzieży rocznie. Oddział ten miał być
uruchomiony we wrześniu br. Kot-
ły do kotłowni nadeszły 28 wrze-

śnia, dokumenty a lokalizacji oczy-
szczalni — również tego dnia. W dal-
szym ciągu nie ma załogi, która by
stanęła przy importowanych maszy-
nach. Nowy termin uruchomienia
produkcji w pachnącej kolorową far-
bą hali wyznaczony został na koniec
tego roku. Inwestycją tą zajmiemy

się w najbliższym czasie bardziej
szczegółowo.

ZAKŁADY TKANIN" POWLEKA-
NYCH w Przemyślu. Wykonawcą
tego obiektu jest Rzeszowskie Przed-
siębiorstwo Budownictwa Przemy-
słowego. Po uruchomieniu zaikład ma

dostarczać 8,8 min m
2

tkanin powle-
kanych rocznie. Budowę rozpoczęto
w kwietniu 1972 roku, jej zakończe-
nie przewidziane jest w grudniu 1974
roku. Całkowita wartość inwestycji
ok. 540 min zł.

Plan wartościowy na 1973 r. wy-
nosił 98 min zł. W ciągu 10 miesię-
cy br. zrealizowane zostały roboty
za sumę 80 min zł. Postęp robót jest
zgodny z harmonogramami. Niemniej
jednak w przyszłym roku roboty wy-
kończeniowe wymagały będą pełnej
mobilizacji, zwłaszcza przedsię-
biorstw specjalistycznych. Wartość
robót planowana • na przyszły r ok
wynosi 80 min zł.

TURKOWSKIE ZAKŁADY
PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO
w Turku. Po oddaniu do użytku za-

kład ma dostarczać 44 min m
2

pod-
szewek. Obiekt realizuje Poznańskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego Nr 1 (jako główny
wykonawca). Prace rozpoczęte zosta-

ły w lipcu 1972 roku, mają być za-

kończone w grudniu 1974 roku. War-
tość obiektu — niewiele ponad 1 mld
zł. Limit roku bieżącego — 200 min
zł. W ciągu 10 miesięcy „przerobio-
no" 140 min zł.

Do czerwca br. miesięcznie wyko-
nywano prace wartości 6—8 min zł,
obecnie 20—22 min zł. Procentuje
dobre przygotowanie

1
robót i fakt. że

rozpoczął się montaż maszyn, które
„ważą w przerobie". Jest jednak
również faktem, że konstrukcje nie
dotarły w terminie, a nie ma także
jeszcze kompletnej dokumentacji ro-

bót na przyszły rok. (Projektanci z

biura projektów przemysłu lekkiego
w Łodzi obiecują, że do 15 grudnia
pełpa dokumentacja będzie gotowa,
tłumacząc opóźnienie zmianami te-

chnologicznymi w projekcie). W
przyszłym roku należy się liczyć ze

spiętrzeniem /'robót budowlano-
-montażowych i specjalistycznych.

Śląskie Zakłady Przemysłu Lniai--
skiego „Lentex" w Lublińcu — BU-
DOWA WYTWÓRNI WŁÓKIEN
SZTYWNIKOWYCH I WYKŁA-
DZIN PODŁOGOWYCH. Inwestycja
rozpoczęta została w sierpniu 1972
roku, a jej zakończenie ma nastąpić
w listopadzie 1974 r. Plan warto-

ściowy robót określony jest sumą
165 min zł. Plan 10 miesięcy wyko-
nany został w 96.9 procenta, a za-

dania miesiąca października w 69,2
proc. Nie najlepiej spisują się pod-
wykonawcy poszczególnych robót,
zwłaszcza tacy jak „INSTAL" z

Częstochowy i PRZEDSIĘBIOR-
STWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
w Tychach.

Zaawansowanie rzeczowe niektó-
rych obiektów przedstawiało się po
10 miesiącach następująco:

Wydział Włókien Sztywnikowych.
Kontynuowane były roboty budow-
lane przy kanałach elektrycznych
i klimatycznych, a także roboty mon-

tażowe konstrukcji nośnej wiaty
i rampy. Elektromontaż instalował
oświetlenie i sieć odgromową.

Wydział Wykładzin Podłogowych.
Trwały roboty murarskie i tynkar-
skie przy zasobnikach surowca, do-
konywano zbrojenia fundąmentów
pod zgrzeblarki, montowane były
stropy prefabrykowane w kanałach
klimatyzacyjnych oraz słupy nośne
pod wiatę.

Oczyszczalnia ścieków. Hydrobu-
dowa kontynuowała roboty w prze-
pompowalni ścieków na osadniku
pionowym i osadniku pionowym
wtórnym. Rozpoczęto roboty ziemne
przy komorze krait.

J.D.
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ANDRZEJ NAŁĘCZ-JAWECKI

WAŻKA GIEŁDA
PRZEMYSŁU LEKKIEGO

NAPRAWDĘ wypłaciłem już
JANUSZOWI KITLNEROWI
50 000 złotych — mówi dy-

rektor „WALIMIA". MIECZYSŁAW
KARCZ — za jego projekt zmiany
technologii warzenia tkanin lnia-
nych.. Zastosowanie tego pomysłu
tylko w 1972 r. przyniosło zakłado-

wi oszczędności 2065 tys. złotych.
W 1973 roku zakład zaoszczędzi dal-
sze 3,5 min zł...

— Warto płacić — wtrąca II se-

kretarz KW PZPR we Wrocławiu,
ZYGMUNT BARTOSIK — ludziom
wyróżniającym się pomysłowością
i inwencją!

— Wynalazcy i racjonalizatorzy —

mówi minister przemysłu lekkiego
TADEUSZ KUNICKI — 2 zakładów
resortu przysporzyli gospodarce na-

rodowej w ubiegłym roku około 500
min złotych...

ROZMOWA miała miejsce 19
listopada 1973 roku we wroc-

ławskim Domu Technika NOT,
tuż po przecięciu wstęgi i otworze-

niu, tydzień trwającej, I Giełdy My-
śli Twórczej Przemysłu Lekkiego.
Oficjalni goście poszli dalej — zo-

staję przy „stoisku" Zakładów Prze-
mysłu Lniarskiego „WALIM" z Wa-
limia.

Kierownik oddziału wykańczalni,
technik J. Kitlner oferuje na sprze-
daż projekt: „Wprowadzenie do pro-
cesów warzenia tkanin lnianych
i bawełnianych środka krajowego
pn. LA WON MC w połączeniu z fo-
sforanem trójrodowymi i pirosiar-
czynem sodu".

Ten nowy proces technologiczny
polegający na wprowadzeniu no-

wych składników chemicznych
(skład procentowy, rzecz jasna, sta-
nowi tajemnicę wynalazcy i zakładu)

pozwala przede wszystkim znacznie
skrócić czas bielenia tkanin: z 114
do 28 godzin.

Każdemu chyba nasunie się pyta-
nie: czy jakość nie ucierpiała? Za-
równo Instytut Włókiennictwa w

Łodzi, jak i Centralne Laboratorium
w Żyrardowie projekt przebadały
i wydały bardzo dobre opinie o ja-
kości i parametrach (wytrzymałość,
próby tarcia, prania) tkanin bielo-
nych tą technologią. Uzyskano w

, ,'WALIMIU" najwyższy stopień bieli.
— W zasadzie rozwiązany jest w

zakładzie — mówi M. KARCZ —

problem bielenia tkanin z przędz su-

rowych, co ma ważne znaczenie dla
podniesienia zdolności produkcyjnej.
Jest deficyt bielników. Tylko... pro-
jekt dotyczy technologii, a stare

urządzenia pozostały.
Wyjątkowo sympatyczna prezen-

terka „WALIMIA", sekretarz KTiR,
'mgr inż. HELENA SŁUPSKA doda-
je: „Janusz pracuje nadal nad ulep-
szeniem procesu bielenia i dalszym
skróceniu czasu bielenia z 28 do 14
godzin. W zakładach pracuje już 20
lat i ma na koncie szereg uspraw-
nień. Chyba dzięki swojej inwencji
twórczej został kierownikiem, jedne-
go z najważniejszych oddziałów
i kierownikiem klubu techniki i ra-

cjonalizacji."
Obecnie pracuje również nad pro-

jektem modelu barwiarki zwrotnej.
Jest to skomplikowany agregat —

sprowadzany dotychczas ze strefy
dolarowej. Po co? Dogadano się z

„Dofaną" z Kamiennej Góry — pro-
totyp agregatu do bielenia mają do-
starczyć do Walimia pod koniec listo-
pada b.r. Jeśli agregat zda egzamin
eksploatacyjny — a wszystko wska-
zuje, że tak będzie — to „Dofama"
podejmie produkcję seryjną.

Trzecie zagadnienie — nad któ-
rym głowi się Janusz KITLNER —

to powtórne wykorzystanie wody
technologicznej i odpadów. Dotych-
czas zanieczyszczone HjO wypusz-
czano do ścieków. Przeprowadzono
analizę i okazało się, że tony „odpa-
dów" (po odparowaniu wody) można
z powodzeniem wykorzystać do pro-
dukcji nawozów fosforowych. Warto
się więc zastanowić nad tym jak:
zaoszczędzić coraz cenniejszą wodę,
zmniejszyć uciążliwość dla otoczenia,
a do tego jeszcze wykorzystać odpa-
dy.

Dlaczego projekt J. KITLNERA
trafił na Giełdę MPL? Wystarczają-
cym co prawda powodem byłaby
chęć pochwalenia się projektem,
dzięki któremu tak wydatnie skró-
cono czas ważnej operacji technolo-
gicznej, uzyskano znaczne oszczęd-
ności energii elektrycznej i cieplnej
oraz zmniejszono zużycie wody. Ale
trafił na Giełdę po prostu dlatego,
że nową technologię bielenia można
zastosować nie tylko w zakładach
Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego,
ale też z powodzeniem wykorzystać
do bfelenia bawełny: :

"

POMYSŁ zorganizowania „Gieł-
dy" zrodził się w 1971 r. w Za-
kładach Przemysłu Bawełniane-

go im. Modzelewskiego w Częstocho-
wie. W 1972 roku „zakładowe giełdy
projektów wynalazczych" zorganizo-
wano w 56 fabrykach. Do połowy
września urządzono już 164 giełdy w

124 przedsiębiorstwach, a do końca
1973 roku ok. 65 proc. wszystkich
przedsiębiorstw MPL objętych zosta-
nie tą akcją.

— Trzeba sobie zdawać sprawę
—

mówi mi wiceminister, dr inż. WŁA-
DYSŁAW JABŁOŃSKI — że w

zwiększeniu stopnia wykorzystania
sprawdzonych już w praktyce pro-
jektów drogą rozpowszechnienia ich
u> jak największej liczbie przedsię-
biorstw, kryje się poważne źródło
efektów ekonomicznych mierzonych
miliardami złotych. I dlategc resort

przemysłu lekkiego zainicjował or-

ganizowanie branżowych giełd pro-
jektów wynalazczych, które mają za

zadanie rozpowszechnienie projektów
między przedsiębiorstwami jednej
branży, oraz „resortowej giełdy",
która ma jeszcze szerszy zasięg.

Wydawać by się mogło, że powi-
nien występować naturalny pęd do
wykorzystywania pomysłów opraco-
wanych i sprawdzonych w jakie.iś
fabryce. Niestety, pędu takiego nie
ma. W ubiegłym roku zaledwie 2.7
proc. zastosowanych wynalazków
rozpowszechniono w skali kraju. W
przemyśle lekkim ilość zastosowa-

nych projektów w wyniku rozpow-
szechnienia do ogólnej ilości zasto-

sowanych wynosiła 4 procent. A więc
znacznie wyżej od średniej krajowej,
ale powiedzmy sobie szczerze, jest
to mało!

Odnotujmy jeszcze kilka porów-
nań: w 1972 roku w całym kraju
ilość projektów zgłoszonych wzrosła
o 4,2 proc. — w MPL o 16,4 proc.
Ilość projektów zastosowanych wzro-

sła o 8,2 proc. — w resorcie przemy-
słu lekkiego o 16,7 proc. Ilość pro-
jektów rozpowszechnionych w kraju
wzrosła w porównaniu z 1971 rokiem
o13proc. — wMPLo30,6proc.

Jak więc z tych porównań wyni-
ka, w przemyśle lekkim kilkakrot-
nie więcej (od średniej krajowej)
zgłasza się, wdraża i rozpowszech-
nia pomysłów. Ponad Jt50 najlep-
szych z nich'i'hajtJSMaej',,uniwer-

salnych" zaprezentowano na GMT
we Wrocławiu. Z dziedziny przędzal-
nictwa zgłoszono 141 projektów,
tkactwa — 110, wykończalnlctwa —

100, dziewiarstwa — 36, odzieżowni-
ctwa — 64, przemysłu skórzanego —

27, problematyki ogólnotechnicznej
— 244 oraz z zaplecza naukowo-ba-
dawczego — 46.

Cel giełdy to: rozpowszechnić pro-
jekty w jak największej ilości za-

kładów. Powołany sekretariat Gieł-
dy dysponował pełną dokumentacją
techniczną projektów i udzielał po-
mocy (zaangażowano radców praw-
nych i rzeczników patentowych) w

zawieraniu umów. Ustalono też, że

przy przenoszeniu pomysłów wyna-
lazczych na teren jakiegoś zakładu
pozostawiona jest swoboda udziela-
nia zleceń wykonawstwa. Zgłoszo-
ne projekty wynalazcze stanowiły
wiążącą ofertę ich rozpowszechnie-
nia odpłatnego lub nieodpłatnego.
Umowa o zakupie projektu była z

kolei traktowana jako zobowiązanie
do jego stosowania Ustalono też do-
datkowe zachęty do czynienia zaku-
pów — wyznaczono nagrody za roz-

wiązanie najliczniej rozpowszechnio-
no na giełdzie i za największą ilość
i efektywność projektów zakupio-
nych przez jedno przedsiębiorstwo.
Regulamin giełdy, § 6 głosił: „Pod-
kreśla się, ze osobom, które przy-
czyniają się do rozpowszechnienia
projektów mogą być przyznawane
nagrody".

— Licząc się z tym, że w wyniku
zawartych umów o rozpowszechnie-
nie — stwierdził min. TADEUSZ
KUNICKI — może wystąpić .duże
spiętrzenie prac wdrożeniowych, za-

prosiliśmy do udziału w giełdzie, po-
wołane przez Ministerstwo Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki,
Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upow-
szechniania Postępu Technicznego
i Organizacyjnego „Posteor", które
na giełdzie będzie oferowało naszym

przedsiębiorstwom zakupującym in-

nowacje swoje usługi wykonawcze.
Znaczenie gospodarcze i społeczne
giełdy resortowej znalazło pełne zro-

zumienie nie tylko w naszym kie-
rownictwie, lecz również w kierow-
nictwie MNSzWiT, co znalazło swój
icyraz w umteszczęniu GMT w pro-
gramie imprez związanych z obcho-
dami Roku Nauki Polskiej.

BYŁEM
na GMT we Wrocławiu

trzy dni. Zawarto w tym czasie
600 transakcji, których przed-

miotem Jest 328 projektów wyna-
lazczych.

Największe zainteresowanie — za-

kupiło je ponad 60 przedsiębiorstw!
— wywołała fupa tkacka do pomiaru
gęstości tkanin. Opracowano ją w

WZPB im. II Armii Wojska Polskie-
go. Ponad 25 przedsiębiorstw zaku-
piło aparat do szybkiego oznaczania
zawartości tłuszczu — opracowany w

„Polmerino".
Z pomocą fachowców wybieram

ciekawsze projekty. Jednym z naj-
większych sukcesów jest opatento-
wane (10 patentów) „przędzenie bez-
wrzecionowe za pomocą wiru stacjo-
narnego". Dzięki przędzeniu bez-
wrzecionowemu za pomocą ukształ-
towanego strumienia powietrza w

komorze nie posiadającej elementów
obrotowych uzyskuje się obniżkę
kosztów przędzenia o około 40 pro-
cent!

Instytut Włókiennictwa (właściciel
pracy) przy współpracy z Central-
nym Biurem Technicznym Przemy-
słu Maszyn Włókienniczych oraz In-

stytutami Politechniki Łódzkiej
i Warszawskiej zbudował prototyp
przędzarki będącej osiągnięciem w

skali światowej. Twórcy: R. JÓ2-
WICKI, H. KUBICA. W. ANKUDO-
WICZ, T , JĘDRYKA, I . ROSZEW-
SKA, R. ŚWIĘTOSŁAWSKI, S . KU-
RZYNIEC, F . OLCZYK.

Przędzenie sposobem wiru stacjo-
narnego przewyższa znane dotych-
czas sposoby przędzenia i jest nie-
jako drugą generacją maszyn bez-
wrzecionowego przędzenia. Prototyp
przędzarki pneumatycznej wzbudził
duże zainteresowanie na Targach
Poznańskich w br. Seryjną produk-
cję tych maszyn podejmuje Zjedno-
czenie Przemysłu Maszyn Włókien-
niczych „Polmatex".

Drugi przykład — również z In-

stytutu Włókiennictwa — to „tech-
nologia woskowania osnów w pro-
cesie snucia i klejenia". Metoda ta
również została opatentowana. Twór-

cy: T. JANUSZ, D. NOWAK, L. AN-
KUDOWICZ. L. KORYCKI, P . KA-
MAŃCZYK. R. TOMASZEWSKI. J .

ZAWADZKI i H. KRZESZOWSKI.
Technologią naposzenianą psnp-

wę warstwy wosku pozwala na

zmniejszenie tarcia nitek osnowy o

elementy krosna i ułatwia proces
tkania. Pozwala na osiągnięcie wzro-

stu wydajności pracy o 3—8 procent.
Technologię tę wdrożono w trzech

zakładach: „E. Plater". „Andrycho-
wie" i „Stradomiu" — przyniosły
tam efekty ekonomiczne rzędu 3 mi-
lionów złotych rocznie. Oszacowano,
że gdyby ta technologia upowszech-
niona została w całym przemyśle,
uzyskano by wtedy efekty ekonomi-
czne — 400 min zł rocznie.

Ale ciekawe projekty nie tylko
„urodziły" się w zapleczu naukowo-

-badawczym — również w fabry-
kach. Przykładem może być opaten-
towane (B. KALKA , J. ZIMNOCH,
K. PIECUL) „urządzenie do badania

przędzy promieniami nadfioletowy-
mi rodem z białostockich „FAST".
Efekt: ponad milion złotych rocz-

nie.
Wśród kilkuset wniosków racjo-

nalizatorskich było sporo z dziedzi-
ny bhp. J. USIK z „BIALTEXU"
opracował (patent) urządzenie odpy-
lające zerzeblarki. W. SZLACHET-
KO z wrocławskiego „WEL-TEX-u"
opracował „zmniejszenie zapylenia
na oddziale czesalni turbostaplero-
wej"...

Interesującym technicznie jest
zgłoszona przez zespół częstochow-
skiego „Wełnopolu" nowa technolo-
gia „mgiełkowego nanoszenia prepa-
racji na włókno" — efekt ok. 5,5 m!n
złotych. W bielawskich ZPB im „II
Armii Wojska Polskiego" opracowa-
no „Bielstram" — tkaninę powleczo-
ną poliuretamf i doskonale imitują-
cą skórę. Wartość ekonomiczna
projektu — 11 min złotych.

WYNOTOWUJĄC sobie na

wrocławskiej GMT ciekaw-
sze projekty do późniejszego,

odrębnego zaprezentowania, przysłu-
chując sie konkretnym „handlowym"
rozmowom i obserwując, że rzeczy-
wiście wielu przedstawicieli zakła-
dów MPL nie wiedziało co dokonano
„u sąsiadów" — obu rękami podpi-
suję się za rozpowszechnieniem po-
mysłu organizowania tego typu giełd.
Pomysł przemysłu lekkiego okazał
się świetny i na pewno warto go

przenieść na teren innych resortów.

PRZYSPIESZAJMY
ŻNIWO!
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angażujących mniejsze ilości mate-
riałów budowlanych i zdolności
przerobowych przedsiębiorstw bu-
dowlano-montażowych. Stosunkowo
niskie jest tempo realizacji inwesty-
cji drobnych, zwłaszcza w planie te-

renowym — obiektów socjalnych,
oświatowych, usługowych. Poziomu
rozwiązań techniczno-ekonomicz-
nych, szczególnie w zakresie techno-
logii eksploatacyjnej nowych obiek-
tów — również w wielu przypadkach
nie można uznać za odpowiadający
potrzebom współczesnym. Jak nie wy-
zbyliśmy się jeszcze do końca skłon-
ności do powielania w naszych o-

biektach starej techniki, tak wciąż
silne jest dążenie do rozwiązywania
problemów drogą nadmiernego roz-

szerzania frontu inwestycyjnego,
m. in. starym sposobem „zaczepiania
się o piań". Wszystkie te zjawiska
obniżają ogólną efektywność gospo-
darowania i przy wysokim tempie
przyrostu dochodu narodowego —

zwiększają koszty tego przyrostu.
Tak wiec zmniejszają społeczną efe-
ktywność naszej gospodarki.

NA I Krajowej Konferencji
PZPR z całą mocą podkreślano
konieczność' wszechstronnego

umacniania' gospodarności, zdecydo-
wanego podniesienia na wyższy po-
ziom efektywności gosppdąrowania
we wszystkich dziedzinach. R.zecz ja-
sna, zadanie to dotyczy w całej roz-

ciągłości sfery inwestycji, która w

cyklu reprodukcji społecznej pełni
rolę inicjującą. „Troska o racjonal-
ność i sprawność procesu inwesto-
wania powinna być dominującą wy-
tyczną nasiej polityki" — mówił na

konferencji tow. E. Gierek. W inwe-
stycjach — w tempie i sprawności
ich realizacji, w poziomie rozwiązań

technologicznych 1 organizacyjnych,
w szybkości osiągania założoriych
zdolności produkcyjnych — tkwią
zalążki sprawnej lub. niesprawnej
działalności eksploatacyjnej obiektu.

Co to znaczy? Musimy wyrównać
front postępu w działalności inwe-
stycyjnej, aby z jednostki'''nakładów
uzyskać jak najwyższe wyniki eko-
nomiczne i społeczne.

Nie rezygnując więc 7. dużej dyna-
miki inwestowania kładziemy zdecy-
dowany nacisk na efektywność tego
procesu. Jest to zadanie dominujące
obecnie w naszej działalności, a je£o
ciężar gatunkowy nie ma dotychczas
równego sobie. „Rozpoczynamy —

zapowiedział na konferencji premier
P. Jaroszewicz — ofensywę jakościo-
wych zmian w pracy na wszystkich
szczeblach. To jej przebieg zapewni
wykonanie zadań ogólnogospodar-
czych lat 1974—1975 i przesądzi o

wynikach całego pięciolecia".
W dziedzinie inwestycji sprowadzą

się ona głównie do skrócenia fron-
tu, do koncentracji wysiłku na inwe-
stycjach kontynuowanych, przyśpie-
szenia ich budowy, a przede wszyst-
kim osiągania pełnej zdolności pro-
dukcyjnej. Zasadą jest, że w danym
resorcie, branży, kombinacie nowe

inwestycje nie mogą być podejmo-
wane, jeżeli opóźni to realizację o-

biektów w budowie. Ponadto nowe

inwestycje rozpoczynane w roku
1974 muszą ściśle odpowiadać okre-
ślonym kryteriom; m. in. muszą się
legitymować: krótkim, najwyżej
dwuletnim cyklem realizacji, pełnym
przygotowaniem dokumentacyjnym i
materiałowo-technicznym, odpowie-
dnim poziomem rozwiązań technolo-
gicznych. Pierwszeństwo mają tu in-
westycje z przeznaczeniem produkcji
na rynek lub eksport. W roku 1974

nakłady inwestycyjne mają wzrosnąć
do 416 mld złotych, a w roku 1975 —

do 465 mld złotych. Liczby te trak-
tuje się jako górną, nieprzekraczalną
granicę.

Tempo inwestowania trzeba uznać
nadal za bardzo wysokie. Podczas
gdy plan 5-let.ni zakładał średnio-
roczną stopę przyrostu inwestycji
ponad 8 proc., w pierwszym trzyle-
ciu faktycznie osiągnięto średnio-
roczne tempo ok. 17.5 proc. W przy-
szłym roku inwestować będziemy o

100 mld złotych więcej niż przewi-
dywał plan 5-letni na rok 1974.
Zwiększone nakłady w roku przy-
szłym w stosunku do bieżącego spra-
wią, że udział inwestycji netto w

dochodzie narodowym wzroście z 25,6
proc! W roku bieżącym do 26.3 proc.
w roku 1974. Jest to bardzo wysoki
udział inwestycji w dochodzie naro-

dowym.

OKREŚLENIA górnej granicy
nakładów inwestycyjnych w ro-

ku przyszłym nie można w ża-
dnym przypadku nazwać odwrotem
od ofensywności. Przyjęto zasadę
bezwględnego przestrzegania okreś-
lonego pułapu inwestycyjnego, ale
po to, aby przyśpieszyć uzyskanie
zdolności produkcyjnych z dotych-
czasowych nakładów. Jakościowe
zmiany, w naszej dynamice rozwo-

jowej polegają przede wszystkim na

uzyskiwaniu szybkich] maksymal-
nych efektów w postaci przyrostu
dochodu narodowego. Nie jest bo-
wiem cnotą inwestowanie „w ogóle",
lecz inwestowanie właśnie sprawne
i racjonalne, bo tylko takie inwesto-
wanie jest społecznie i ekonomicznie
korzystne.

„W podejmowaniu decyzji inwe-
stycyjnych musimy coraz konsek-
wentniej stosować rachunek ekono-
miczny i kierować się szeroko Ro-
zumianym interesem społecznym —

stwierdził na Konferencji tow.
E. Gierek. — Te względy muszą de-
cydować o wyborze programów in-
westycyjnych oraz o sposobie i cza-

sie ich realizacji. Dlatego w każdym
wieloletnim programie inwestycyj-
nym niezbędne jest zachowanie od-
powiedniej elastyczności oraz re-

zerw umożliwiających przyśpieszenie
inwestycji kontynuowanych i podej-
mowanie inwestycji nowych, konie-
cznych dla dynamizowania rozwoju
gospodarki".

Tempo wzrostu inwestycji mierzyć
musimy przede wszystkim nie dyna-
miką nakładów, lecz zdolnością pro-
dukcyjną i poziomem technicznym
oddawanych do użytku obiektów. W
roku przyszłym wartość kosztoryso-
wa obiektów oddanych do eksploa-
tacji będzie o jedną trzecią wyższa
niż w roku 1973. Przyrost zdolności
produkcyjnych z inwestycji w prze-
myśle ma wynieść 150 mld zł. Jest
to trzy czwarte całego przyrostu
produkcji przemysłowej w roku
1974. Te-Jiczby dowodzą, jak wielkie
znaczenie ma terminowe wznoszenie
i uruchamianie wznoszonych zakła-
dów. szybkie osiąganie planowanych
zdolności produkcyjnych. Chodzi
nam nie o rekordy budowlane, o

szybkie „przecięcie wstęgi", lecz o

efekty rzeczowe, o jak najszybsze
włączenie obiektu do źródeł zasila-
jących dochód narodowy, o uzyska-
nie w możliwie najkrótszym czasie
produkcji co najmniej tak wielkiej
i takiej jakości, jak projektowano.

Tylko w ten sposób można także
otworzyć możliwość .podejmowania
inwestycji nowych, niezbędnych dla
dalszej poprawy struktury i poziomu
nowoczesności gospodarki, dających
wartościową produkcję rynkową i
na eksport. Jest to w istocie zwrot
w kierunku wyższej sprawności i
racjonalności nadal dynamicznego
procesu inwestowania. Im mocniej
i głębiej praktyka realizacyjna przy-
swoi sobie te zasady, tym większe
efekty uzyska społeczeństwo, tym
bardziej przyspieszy się rozwój spo-
łeczno-gospodarczy w warunkach
wszechstronnej równowagi. Nie trze-
ba dowodzić, że stawia to przed ca-

łym aparatem wykonawczym bez po-
równania wyższe wymagania niż do-
tychczas.

W NASZEJ praktyce rozwojo-
wej trzeba znacznie większy
nacisk położyć na inwestycje

modernizacyjne, o małym udziale ro-

bót budowlano-montażowych i krót-
kim cyklu. Modernizacja parku ma-

szynowego, technologii stanowi naj-
lepszą metodę ominięcia niektórych
barier inwestycyjnych i zarazem

skuteczny sposób podniesienia efek-
tywności inwestycji i ogólnej efek-

tywności gospodarowania. Postęp na

tym polu, jak również w zakresie
projektowania, determinującego
przyszły poziom technologiczny i pa-
rametry ekonomiczne obiektu —

wy-
maga dalszej poprawy warunków
planistycznych, technicznych, finan-
sowych i innych, co zapowiedziano
na Krajowej Konferencji PZPR.

Istotny dla gospodarki i społeczeń-
stwa jest cały cykl realizacji inwe-

stycji — od symbolicznej, pierwszej
kreski na desce. projektanta do 0-

statniej partii towaru spłacającej
dług społeczny w postaci kosztów

danego obiektu. Od inwestorów i

wykonawców oczekujemy więc spra-
wności organizacyjnej, skupienia
wysiłków na inwestycjach kontynuo-
wanych. Trzeba tam kierować dosta-

teczną liczbę najlepszej kadry, .odpo-
wiedni sprzęt, materiały i maszyny.

Niezbędny jest precyzyjnie opraco-
wany i ściśle przestrzegany harmo-

nogram dostaw kooperacyjnych i za-

opatrzeniowych. Wreszcie — przy-
gotowanie technicznych i organiza-
cyjnych warunków podjęcia pełnej
produkcji. Każde opóźnienie w roz-

poczęciu eksploatacji obiektu, to czas

bezpowrotnie utracony, ograniczenie
możliwości zwiększenia w danym
momencie podaży rynkowej, produk-
cji eksportowej, bądź na zaopatrze-
nie gospodarki. Dlatego inwestor
musi dbać nie tylko o sprawne pro-
wadzenie budowy, ale — „zanim ru-

szą maszyny" — o
' solidny grunt

dla osiągnięcia pełnej zdolności pro-

dukcyjnej. Nasz cykl pod tym ty-
tułem daje także świadectwo, że w

całym cyklu inwestycyjnym przygo-
towanie organizacji pracy oraz załogi
o odpowiednich kwalifikacjach na-

leży do pierwszoplanowych czynni-
ków płynnego przejścia od budowy
do eksploatacji.

Nasza aktywna polityka inwesty-
cyjna w zasadzie wyklucza ze swego
arsenału narzędzi tzw. cięcia Inwe-

stycyjne. Tym większej wagi nabie-
ra troska właśnie o koncentrację na

inwestycjach kontynuowanych. Dla

tego też w przyśpieszeniu, inwestycji
kontynuowanych, w możliwie naj-
szybszym uzyskiwaniu z nici» efek-
tów produkcyjnych upatrywać, nale-

ży także szanse dalszej poprawy o-

gólnej struktury inwestycji.

SZCZEGÓLNIE ważną rolę peł-
nią inwestycje w przemyśle rol-
no-spożywczym oraz inwestycje

służące poprawie obsługi rolnictwa.
Tempo dostaw artykułów żywnościo-
wych na rynek jest uwarunkowane
dynamiką produkcji rolnej, ale w

coraz większym stopniu zależy od
poziomu przetwórstwa. Mimo nieby-
wale wysokiego tempa wzrostu in-
westycji w tym przemyśle (ok. 40
proc. średniorocznie) nadal nie jest
on w stanie w wielu grupach i na

licznych terenach przetworzyć i na-

dać odpowiednio wysoką wartość
wszystkiin dostarczanym przez rol-
nictwo płodom.

Nie podlega wątpliwości, że podo-
bne znaczenie ma produkcja przemy-
słowych artykułów konsumpcyjnych,
na które popyt rośnie szybko. Inwe-

stycje rynkowe i eksportowe wyma-
• gają terminowej realizacji we

wszystkich dziedzinach i układach

resortowych, branżowych, tereno-

wych. Te ostatnie zwłaszcza potrze-
bują wzmożonej troski, ponieważ
jako przeważnie niewielkie, są czę-
sto mniej dogodne dla wykonawców,

a przecież wcale nie są mniej ważne

dla gospodarki niż wielkie, kluczo-
we obiekty.

Potrzeby inwestycyjne są nadal o-

gromne i nie sposób wszystkim spro-
stać na raz. Rozwiązywanie nowych
potrzeb inwestycyjnych jest uzależ-
nione od sprawności przede wszyst-
kim w inwestycjach kontynuowa-
nych, gdzie liczy się każdy dzień.

Społeczeństwo oczekuje najwięk-
szych i najszybszych efektów od tych
inwestorów, którzy w trzyleciu o-

trzymali najwięcej środków, w tym
także „ na import licencji i technolo-

gii. Oni, głównie powinni przyśpie-
szać żniwo z ziarna, które zasiano
obhcie. Ich sprawność realizacyjna
w rozwijaniu produkcji rynkowej,
eksportowej warunkuje dalszą dyna-
mikę rozwoju społeczno-gospodar-
czego. Wysoka stopa inwestycji i ich

szybkie tempo wzrostu są bowiem
wówczas czynnikiem wysokiego tem-

pa wzrostu spożycia, jeśli nakłady —

przy odpowiedniej strukturze — po-
trafimy odpowiednio sprawnie i

szybko przeistaczać w przyrost do-
chodu narodowego.

WŁADYSŁAW DUDZIŃSKI
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BRZOZÓW zaskakuje przybysza
nowoczesnym dwupiętrowym
hotelem, ładnie i dobrze urzą-

dzonymi Gospodarze pobudowali go
przewidująco tut przy trakcie biesz-
czadzkim, u wylotu szosy ze śród-
mieścia w kierunku na Sanok, choć
prawdę mówiąc, jako realiści, bar-
dziej wtedy myśleli o wygodzie gości
ma delegacji, niż turystów. „Gość na

delegacji" to przeważnie persona
ważna; gdy już zawadzi o miasto,
dobrze jest zatrzymać go na dłużej,
usposobić życzliwie dając wygodne
łóżko w hotelu i smaczny obiad w

przyzwoitej restauracji. Kiedy się ma'
budżet skromny, a potrzeby ogrom-
ne, dobry jest każdy sposób pozyski-
wania względów władz nadrzędnych.
Komitet 600-lecia Miasta Brzozowa
w wydanej z tej okazji w 1859 roku
pamiątkowej księdze jasno wyłożył
tę „ideologię": „hotel miejski; 10 po-
koi hotelowych, lokal ha zakład zbio-
rowego żywienia, mała kawiarnia i
sala teatralna są warunkiem nre-

omijania Brzozowa, szczególnie zi-
mową porą, przez delegowanych w

ten teren przedstawicieli władz i in-
stytucji państwowych i spółdziel-
czych". i

Jest więc hotel, większy nawet
miż planowano, a do pierwotnych
funkcji przybyła mu jeszcze jedna,
nip wkalkulowana w początkowe ra-

chuby. Kiedy ważny gość, z przy-
jemnością rozejrzawszy się po po-
koju, bieży do łazienki,, by się umyć
po podróży i zamiast miłego dla ucha
szumu ciepłej wody słyszy odgłos
charakterystyczny dla pustych gra-
nów — jest od razu wprowadzony
w główny problem, miasta. Tylko
czy coś 7. tego wynika dla jego mie-
szkańców?

W okresie od 1969 do 1973 roku
Brzozów „zarobił" 9.300 tys. zł nag-
ród w konkursach na „Mistrza Go-
spodarności", r. czego ok. 5 milio-
nów wydał na poszukiwanie wody.
Gospodarność, zapobiegliwość, oby-
watelska postawa mieszkańców roz-

sławiają miasto na cały kraj, brak
wody jest mu kulą u nogi.

Z rozeznania budowy geologicznej
terenu wynika, że woda musi tu być
4 do niedawna wojewódzki geolog
w Rzeszowie twardo przykazywał':
szukać! Więc szukali. Specjalistów
z Przedsiębiorstwa Hydrologicznego
w Krakowie wspomagali miejscowi
różdżkarze z Maksymilianem Dąb-
rowskim, przewodniczącym. Prezy-
dium MRN na czele. Zdradliwe wnę-
trze ziemi dawało przychylne znaki,
ale po wywierceniu otworu okazy?
wał o się, że wody jest malutko —

2—4 kubiki na godzinę zamiast, spo-
dziewanych 15—20. W najbardziej wy-
dajnych otworach woda podeszła ro-

pą: próbują ją oczyszczać, budując
własnym przemysłem prymitywne
filtry, ale wszystkie źródła razem

żadną miarą nie starczają na potrze-
by miasta. W rezultacie woda jest
racjonnwana; w skanalizowanych
blokach płynie z kranów przez 2 go-
dziny rano i 2 po południu i nawet

szpital powiatowy, choć ma Własne
ujęcie wody, musi nią gospodarować
bardzo oszczędnie. Woda ze studni
•w indywidualnych gospodarstwach
pokrywa się tłustyhi Tćozućhem,''ma
nieorzvjemny zapach i smak.

Według ostatnich decyzji władz
wojewódzkich Brzozów podobnie jak
Rymanów i Krosino, ma w przyszło-
ści ciągnąć wodę aż z ujęcia w Bes-
ku. Przyszłość ta jest jednak bardzo
odległa — rok 1980. Co prawda naród
tu twardy, zahartowany na przeciw-
ności losu. Kto szuka szybszej jego
odmiany, umyka w świat. Pozostali
są cierpliwi, oswojeni ż niewygoda-
mi. Czy jednak sytuacja nie jest
groźniejsza, niż oceniają ją sami?

PRZEMYSŁ

JEDYNĄ DŹWIGNIĄ?

Cierpliwości Brzozowiąn nie moż-
na naturalnie utożsamiać z rezygna-
cją. Wyniki osiągane przez nich w

konkursach na „Mistrza Gospodar-
ności" są tego oczywistym, zaprze-
czeniem. Czynami społecznymi moż-
na jednak przeobrazić tylko wygląd
miasta, nie sposób natomiast zmie-
nić zasadniczo jego sytuacji gospo-
darczej. Miasteczkom podobnym do
Brzozowa, jak Polska długa i szero-

ka, to ostatnie kojarzy 'się przede
wszystkim z przemysłem. Zakład
przemysłowy to praca, stanowiska,
a w ślad za tym mieszkania, nowe

bloki, nowe dzielnice, sklepy, kina,
czasem teatr — słowem cywilizacja
i kultura.

Brzozowianie nie byli pod tym
względem oryginalni. Remontując
domy, uprzątając posesje, kładąc no-

we chodniki, przewody elektryczne
i gazowe, budując basen kąpielowy,
zabiegając o to, by przybywało skle-
pów i zakładów, usługowych — nie
ustawali jednocześnie w molestowa-
niu władz o przemysł dla miasta. We
wspomnianej już księdze pamiątko-
wej, wydanej z okazji 600-lecia, na-

pisali wprawdzie, że urok Brzozowa
to „piękno krajobrazu, pewna za-

ściankowość i nieco anachroniczny
styl życia jego mieszkańców", ale
zarazem jednoznacznie negatywnie
ocenili fakt, że połowa ludności żyje
tu z rolnictwa. Pewnie, zdawali so-

bie sprawę, że brak kolei, dostatecz-
nej ilości energii elektryczne], ku-
lejąca łączność telefoniczna — nie
stwarzają dogodnych warunków
funkcjonowania jakiejkolwiek fab-
ryki. Rozglądając się jednak dokoła,
wierzyli, że właśnie ona będzie siłą
sprawczą, która to wszystko zmieni.
Przebąkiwali, owszem, że czynnikiem
miastotwórczym mogłaby być odbu-
dowa kąpieliska istniejącego przed
wojną w Brzozowie Zdroju, jednak-
że półgębkiem i bez większego prze-
konania, co też wiązało się zapewne
z rozeznaniem w naszych realiach
gospodarczych. .

Pewna niekonsekwencja w tych
poglądach wynikła, być może stąd,

że tę piękną, sercem pisaną księgę
tworzyli nie tylko ludzie miejscowi,
ale także Brzozowianie z pochodze-
nia, kibicujący miastu z daleka,' choć
•gorąco. Miejscowi chcieli przeobra-
żenia miasta za wszelką cenę; ci na-

tomiast, co od czasu do czasu wyry-
wają się w rodzinne strony z już
ucywilizowanych miejskich ośrod-
ków, pragnęli ocalić w nim trochę
tej zaściankowej odrębności tak te-
raz miłej mieszkańcom dużych' miast,,
zwłaszcza, że wiązała śię dla nich z

klimatem zapamiętanym z młodości
chudej, lecz barwnej i jak zawsze

we wspomnieniach — najmilszej:
' Nieobecni jednak •— wiadomo —

nie mają racji, więc Brzozów sta-
wiał na przemysł. Czy mogło być
zresztą inaczej? Jeszcze dziś, kiedy
w innych rejonach ludzie dochodzą
do wniosku, że i z rolnictwa można
żyć godziwie, przewodniczący Pre-
zydium MRN traktuje B50 gospo-
darstw znajdujących się w obrębie
miasta jako balast, z którym nie
wiadomo oo robić. W wykazie po-
czynań dokonanych przez władzę w

okresie między. wyborami wyliczono
w metrach nowe chodniki i przewo-
dy sieci gazowej, odnotowano każdy
nowy dom mieszkalny, remont, zak-
ład usługowy, ale 'ni słowem nie
wspomniano o roli i doli tych go-
spodarstw.

Jest to chyba wyraz bezradności
władz miejskich wobec tego wielkie-
go problemu.

do zarobków z innych źródeł, cl zaś
mają inną logikę i wyrachowanie;
A do tego jeszcze teraz ta woda.

30 proc. ziemi w mieście leży odło-
giem. Jak je ugryźć, od czego zacząć,
z kim, gdzie szukać pomocy? Woje-
wódzkie władze mają teraz oczy
zwrócone na nowy powiat biesz-
czadzki, ciągnie on ludzi nawet z

niezasobnego w kadrę Brzozowa. I
sekretarzem KP w Lesku został tow.
GROCHALA do niedawna od 10 lat
pełniący tę funkcję w Brzozowie —

dobry gospodarz, popularny w miej-
scowym społeczeństwie człowiek. O-
czywiście, nie omieszkał pociągnąć
za sobą paru swojaków, do których
umiejętności i postawy miał zaufa-
nie...

A życie pcha tymczasem w starą
koleinę; w ostatnim okresie remon-

tuje się i rozbudowuje w Brzozowie
szkołę, na co sypnął milionem zło-
tych tarnobrzeski „Siarkopol", orga-
nizujący tu latem kolonie dla dzieci
swoich pracowników. Dobre stosunki
z innym kolonijnym gościem — Zak-
ładami im. L .Waryńskiego w War-
szawie — pozwoliły miastu nabyć
koparko-spycharkę dla Zakładu Go-
spodarki Komunalnej. Jeśli mate-
rialne i moralne wsparcie nawet od-
ległego zakładu może być tak po-
mocne, jakże dopiero dobrze byłoby
miastu pod Skrzydłem bliskiego, wła-
snego !

I czyny społeczne, które są nie-
jako miejscową specjalnością, łat-

wymars;ony, wymolestowany od
władz. Niewielki wprawdzie, zatrud-
niający wszystkiego 420 osób, ale
w sam raz dopasowany do miejsco-
wych warunków. Nie godzi w tu-

tejsze czyste niebo dymem z komi-
nów, nie wymaga bocznicy kolejo-,..
wej, bo koronki to wyrób niezbyt
„objętościowy", podobnie, jak i su-

rowiec do ich produkcji.^ Daje zat-
rudnienie kobietom, a one to wła-
śnie potrzebują tu miejsc pr.aęy, ja-,
ko że chłopcom i mężczyznom łat-
wiej

1
urządzić się w „świecie".

Kiedy przyjeżdżałam do Brzozowa
przed 1970 rokiem, budowie zakładu
towarzyszyło w mieście niiłe pod;
niecenie. Japońskie urządzenia mon-

towali japońscy technicy, a tak eg-
zotycznych ludzi nie widziano w

Brzozowie chyba od ostatniego na-

jazdu Tatarów w 1672 roku. Hotel
przy ul. 1 Maja coraz częściej dawał
schronieni^*także gościom z Warsza-
wy i Łodzi, słowem — powiało wiel-
kim światem i nadzieją.

W ok. 2 lata po uruchomieniu fab-
ryki nic z tego nastroju nie zostało.
Nikt w Brzozowie nie powie o „Ko-
ronkach" — „nasz zakład", nikt też
nie interesuje się specjalnie, co się
dzieje w niewielkim zgrabnym o-

biekcie, usytuowanym na zachodnim
krańcu miasta. Bo i dlaczego miałoby
być inaczej? Zakład mieści się w

Brzozowie, ale trudno go nazwać
brzozowskim — na 420 członków za-

łogi zatrudnia tylko 80 brzozowiąn,

MISTRZ
W

KORONKACH
ZOFIA DŁUGOSZ

Grunty są tu III t IV klasy; teo-

retycznie można by. na nich zakła-
dać sady, uprawiać warzywa. Kto ma

t.o jednak robić? W mieście jest
wciąż jeszcze nadmiar rąk do pracy,
ale akurat nie do tej. Kółko Rolnicze
w pobliskiej Starej Wsi nie udziela
się miastu, zresztą jak tu obrobić
maszynami te pagórki i jary, zwła-
szcza, że grunty pocięte są na skraw-
ki: bywa, że gospodarz ma 2 ha w

16 kawałkach. Komasować by to

trzeba, łączyć w bloki. Logika pod-
powiada, że pobliskie Bieszczady z

nieprzebraną bazą paszową, mogłyby
być dobrym zapleczem rozwoju ho-
dowli. Gdyby na gospodarstwach sie-
dzieli młodzi, wiążący z nimi swoją
życiową .perspektywę, może podjęlir
by taką próbę. Ale są to przeważnie
ludzie starzy, schorowani albo trak-
tujący dochody z ziemi jako dodatek

wiej podejmować, gdy można skrzy-
knąć większą, dobrze zorganizowa-
ną załogę... Toteż tow. MAKSYMI-
LIAN DĄBROWSKI, przewodniczą-
cy Prez, MRN z zadowoleniem mówi,
że miejscowe zakłady chemiczne a-

wansowały ostatnio z przemysłu te-

renowego „do klucza", co im otwie-
ra perspektywy rozwoju.

INTRUZ

No, a „Koronki"? Te tytułowe ko-
ronki, w które ubrany został mistrz
—- Brzozów? Lekceważące wzrusze-

nie ramion przewodniczącego dobrze
koresponduje t ironicznym klima-
tem tego określenia. A przecież
Brzozów ma od paru lat Inny jesz-
cze zakład i to kluczowy, należący
do Zjednoczenia Przemysłu Tkanin
Jedwabnych i Dekoracyjnych — ów

Fot. CAP

czy raczej brzozowianek, podlega
dyrekcji Fabryki Firanek w Skopa-
niu jako po prostu jeden z jej wy-
działów, a koronek, które produku-
je, nie ma w brzozowskich sklepach,
co zresztą nikogo specjalnie nie mar-

twi. Wzbogacił wprawdzie miasto o

jedną kamienicę z 32 mieszkaniami,
ale buduje przecież dla swoich pra--
cowników, wśród których brzozo-
wiąn jest ok. jedna piąta. Co będzie
dalej? Pytałam paru pracownic: ja-
ki, jest największy problem załogi?
Odkrzyknęły zgodnie: mieszkania!
Średnia wieku wynosi tu ok; 25 lat,
większość dziewcząt, po finansowym
usamodzielnieniu się, myśli przede
wszystkim o zamóżpójściu ' i za-

mieszkaniu w mieście. A jak mo-

że się rozwijać miasto, które do'
1980 roku będzie cierpiało na defi-
cyt wody?

Co zdecydowało o tym, że załogę
dobrano w takprzeważającej rpięrze
z 'mieszkanek okolicznych wsi, pod-
czas, gdy jeszcze w połowie listopa-
da tego roku w brzozowskim Wydzia-
le Zatrudnienia rejestrowano 100
kobiet poszukujących pracy?' Kwali-
fikacje, sprawność, jaką dają mło-
de ręce? Pytałam o to kierownika
zakładu, JÓZEFA BRYSIA. Odpo-
wiedział, .że kwalifikacji trzeba przy
tej produkcji akurat tyle, co przy
naciskaniu guzika w telewizorze.
Maksymilian .Dąbrowski mówił," że
o doborze ludzi do pracy w fabryce
decydowała dyrekcja zakładu w Sko-
paniu odiległym od Brzozowa o 130
km, a cóż ją obchodzą brzozowskie
problemy z zatrudnieniem? Stpsun'^
między miastem a zakładem ukształ-
towały się więc obojętnie. Nie o ta-
kich marzyli gospodarze Brzozowa...

UBEZWŁASNOWOLNIENlT""

Z innych jeszcze względów fabry-
ka koronek w Brzozowie jest przed-
sięwzięciem nieco niewydarzonym.
Japońskie maszyny — za zgodą nar

szego Zjednoczenia Przemysłu Tka-
nin jedwabnych i dekoracyjnych —

wyposażono w częśoi z tworzyw
sztucznych. Rozwiązanie było proto-
typowe, ale nowoczesne, zapewnia-
ło niższą temperaturę i mniejszy ha-
łas w halach produkcyjnych. Po roz-

ruchu okazało się jednak, że części
7. tworzyw nie wytrzymują obrotów
— zapisanych w kontrakcie ~ psują
się często, powodując perturbacje W

produkcji. Gwarantem;:- kontraktu

była firma Karla Mayera z NRF, ńa

licencji której produkowane były o-

we japońskie maszyny; do ndej też

skierowaliśmy swoje rosaczenia. Hi-

storia pertraktacji jes.t zbyt zawiła,
by ją tu opisywać, ważne jest; że

ostateczny ich ' wynik był dla nas

pomyślny i wartość maszyn została
obniżona o blisko jedną trzecią, co

w podobnych przypadkach zdarza się
raczej rzadko. 16 listopada miało śię
odbyć w łej kwestii w Brzozowie
ostateczne spotkanie zainteresowa-

nych z udziałem „Polcargo", wybra-
nego przez obie strony na rozjemcę.
Zakładom w Skopaniu dawało ono

szansę wyciśnięcia od firmy wszyst-
kiego co potrzebne do sprawnego pod
względem technicznym funkcjono-
wania fabryki koronek w Brzozowie.
Na to spotkanie przybyli punktual-
nie; pan Karol Mayer z NRF, który
miał do Brzozowa najdalej, przed-
stawiciele dyrekcji Zjednoczenia i

„Polcargo" z Łodzi, PTHZ „Varimex"
z Warszawy. Spóźnił się tylko dy-
rektor zakładu ze Skopania. Można

by to wydarzenie potraktować jako
drobne 1 incydentalne, gdyby nie

takt, że w poprzednich rundachro-
kowań z firmą, których stawika by-
najmniej nie była bagatelną, dyrek-
tor Satora też był z reguły nieóbeę-!
ny, a do ostatecznego spotkania zak-
ład przystąpił niezbyt i dobrze: przy-
gotowany. Kierownictwo np. nie bar-
dzo umiało określić, jakich i ile czę-
ści zamiennych do maszyn potrze-
buje.

Wydaje ślę, że można to w dużej
mierze przypisać nieszczęśliwemu
organizacyjnemu usytuowaniu fab-

ryki koronek. Ńie wiadomo, kto w

niej jest właściwie gospodarzem: dy-
rekcja Zakładu Firanek w Skopaniu,
czy bezpośrednie kierownictwo fab-

ryki w Brzozowie • (nawiasem mó-

wiąc w ciągu niedługiego żywota-r
zakład ma już trzeciego kierowni-

ka). W tej sytuacji nikt się za fab-

rykę nie czuje odpowiedzialny, a

troskliwego, energicznego gospo-
darza wymaga nie tylko eksploa-
tacja maszyn, ale przede wszy-
stkim poprawa jakości produkcji, e-

wentualnie zmiana jej profilu, lub

— jeśli to niemożliwe — poszuka-
nie rynków zbytu choćby poza kra-

jem. Na razie na tutejsze wyroby nikt

niecierpliwie nie czeka — do skła-
dowania zapasów zabrakło już ma-

gazynów. Samym dziewczętom nie

podoba się to co robią. Łączą więc
bawełniane koronki w serwety i,
obrusy, w nadziel, że te znajdą po-
wodzenie ńa rynku, nieśmiało pró-
bują produkcji ozdobnej pasmanterii.
Próby te dają rezultaty mizerne, in-

ne eksperymenty przerastają zaś
możliwości tutejszej załogi.

. W fabryce praca jest czysta 1 lek-

ka, kto nie ma potrzeby czy skłon-
ności do szukania sensu w tym ćo

robi, co wypełnia mu co dzień 8 go-
dzin życia, a czeka tylko na wypłatę
— może czuć się zadowolony. Tylko'
czy tworzenie — i przeciąganie — ta-

kiej sytuacji może sprzyjać dźwiga-
niu wzwyż zaniedbanego gospodar-
czo regionu?

• * '

Sądzę, że w brzozowskim, hotelu

powinna się zatrzymać na dłużej eki-

pa dobrych techników i ekonomi--
stów ze Zjednoczenia, by w porozu-
mieniu z wojewódzkimi władwml

wyprowadzić fabrykę na errste wo-

dy i pogodzić x miastem, które tyle
nadziei wiązało z jej powstaniem.

ORZECZNICTWO

RYZYKÓ PROWADZENIA
SKLEPÓW'

JEDNOOSOBOWYCH

Przedsiębiorstwo „Miejski Han-
del Detaliczny Artykułami Prze-
mysłowo-Spożywczymi" w z. za-

trudniało Teresę B. w sklepi»
obuwniczym o jednoosobowej ob-,
sadzie przez szereg lat. ^

Ponieważ sklep ten od pewne-
go czasu miął słabe obroty , na

skutek częstego jego zamykania
w wyniku jej zachorowań i przez
to stał się nierentowny, kiero-
wnictwo Przedsiębiorstwa posta-
nowiło przekształcić go w pla-
cówkę ajencyjną.

Gdy Teresa B. nie zgodziła się
przejąć sklepu na warunkach
ajencji zryczałtowanej, Przedsię-
biorstwo rozwiązało z nią umowę
0 pracę w trybie wypowiedzenia.

Niezadowolona z takiego po-
dejścia M.H.D., a zwłaszcza z wy-
danej jej opinii, w której m.in.'
podkreślono jej częstą nieobe-
cność w pracy z powodu choroby
1 brak staranności o odpowiednie
zaopatrzenie sklepu w towar, Te-
resa B. wystąpiła na drogę sądo-
wą, żądając zmiany opinii i od-
szkodowania.

Sprawa w toku instancji ana-

lazła się w Sądzie Najwyższym,
który w wyroku z dnia 10 listo-
pada 1972 r. nr II PR 305/72 zajął
następujące stanowisko mogące
mieć szersze znaczenie prakty-
czne.

1. Ryzyko Zapewnienia nie-
przerwanego funkcjonowania o-

raz odpowiedniego' zaopatrzenia
sklepów (placówek) o jednooso-
bowej obsadzie nie obciąża pra-
cownika, zatrudnionego w takiej
placówce. -

Nie- można też wymagać od
pracownika zawarcia umowy a-

jencyjnej w miejsce umowy
0 pracę, choćby nawet t zachowa*
ńieip dotychczasowego wynagro-
dzenia.

2. Okoliczności niezależne od
pracownika, wpływające jednak
negatywnie na pnebieg i wyniki
jego pracy, nie powinny byó
przytaczane w opinii i nie mogą
stanowić przesłanek dla dokona-
nych w niej ocen.

Usprawiedliwiona nieobecność
pracownika w pracy, spowodo-
wana m.ln. chorobą, mieści się w

ramach rysyka socjalnego wkła-
du pracy, toteż niedopuszczalne
jest obciążanie pracownika na-

stępstwami wynikającymi i ta-
kiej nieobecności i stwierdzanie
jej w opinii pracowniczej. Infor-
macja aaś o niezdolności pra-
cownika, spowodowanej stanem

jego- Bdrowia, do sprawowania
wykonywanej przez niego funkcji
może, być zawarta w opinii tylko
wówczas, gdy wynika i kompe-
tentnych orzeczeń powołany chda
tego lekariy.

Zbędne Jest także samlesiafl
nie W

r

opińli o pracownikach ih-
formacjl o drobnych różnicach
występujących w wyliczeniach;
jak' też Informacji o niedoborie,

. gdy nie dokonano jeszcze osta-

tecznego rozliczenia pracownika.
W uzasadnieniu wyroku Sąd

Najwyższy zaznaczył m.in.:

„Zasady, dotyczące, opiniowania
{pracowników, którzy zajmowali»
albo mają zajmować stanowiska
kierownicze lub, związane z ma-

jątkową . odpowiedzialnością, re-

guluję zarządzenie nr 19 Prezesa'
Rady Ministrów z dnia 1 marca

1962 r.
; (Monitor . Polski Nr 20,

poż., 86). Opinia o takim praco-
wniku powinna zawierać charak-
terystykę jego kwalifikacji za-

wodowych i wywiązywania się
przez niępo z powierzonych mu

obowiązków oraz sposób i przy-
czyny rozwiązania stosunku pra-
cy.

Okoliczności przeto mezalezne
od pracownika a wpływające ne-

gatywnie ha przebieg i wyniki
jego pracy , nie powinny być przy-
taczane w opinii i nie mogą sta-
nowić przesłanek dla dokonanych
w niej ocen.

Wadliwy więc jest pogląd Sądu
1 instancji, że nie jest dla po-
wódki krzywdzące zamieszczenie
w opinii wzmianki, wedle której
na skutek częstego zamykania
sklepu w wyniki zachorowań po-
wódki (sklep jednoosobowy) na-

stąpiło pogorszenie wyników
ekonomicznych sklepu, uzasad-
niające przekazanie go w „ajen-
cję zryczałtowaną".

Usprawiedliwiona nieobecność
pracownika w pracy, spowodo-
wana m.in. chorobą, mieści się w

ramach ryzyka socjalnego zakła-
du pracy, toteż niedopuszczalne
jest obciążanie pracownika na-

stępstwami wynikającymi z ta-

kiej nieobecności i stwierdzanie
jej w opinii pracowniczej. Infor-
macja zaś o niezdolności pracow-
nika, spowodowanej stanem jego
zdrowia, do sprawowania wyko-
nywanej przez niego funikcji mo-

że być zawarta w opinii tylko
wówczas, gdy wynika z kompe-
tentnych orzeczeń powołanych do
tego lekarzy.( .. .)

Powódka natomiast zmierzała
do wykazania, iż obniżenie się.
wyników ekonomicznych sklepu
wynikło w następstwie dostar-
czania .jej przez pozwane Przed-
siębiorstwo nieatrakcyjnych to-
warów, a także z: niekorzystnej
lokalizacji sklepu. Sklepy (pla-
cówki) o jednoosobowej obsadzie
z istoty swej nastręczają przed-
siębiorstwom handlowym lub
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urtugowym trudności w zapew-
nieniu nieprzerwanego funkcjo-
nowania oraz odpowiedniego.zao-
patrzenia takich placówek. Ryzy-
ko jednak z tym związane nie
obciąża pracownika zatrudnione-
go w takiej placówce; nie można
też od niego wymagać, aby zawarł
zamiast umowy o pracę umowę
ajencyjną,, nawet z zachowaniem
dotychczasowego wynagrodzenia.

Z tych względów pozwane
Przedsiębiorstwo powinno. usunąć
z opinii o powódce sformułowa-
nia dotyczące obniżenia się wy-
ników ekonomicznych sklepu
i przyczyn tego obniżenia.

Przekształcenie się sklepu pro-
wadzonego przez powódkę w pla-
cówkę ajencyjną stanowiło reor-

ganizację podyktowaną względa-
mi ekonomicznymi. Opinia o pra-
cowniku zajmującym stanowisko
związane z majątkową odpowie-
dzialnością powinna należycie
wskazać przyczynę rozwiązania z

nim stosunku pracy. Toteż nale-
żało uzupełnić opinię o powódce
stwierdzeniem, że rozwiązano z

nią umowę o pracę wskutek re-

organizacji sklepu.
Zbedne są także zawarte w

opinii o powódce informacje o

drobnych różnicach występują-
cych w wyliczeniach, gdy stwier-
dzono jednocześnie,: iż nie budziły
one zastrzeżeń.

Nie można też przychylić się do
poglądu Sądu Wojewódzkiego, że
informacje o niedoborze, ujawnio-
nym w czasie remanentu zdaw-
czo-odbiorczego, nie mogły szko-
dzić powódce, gdyż stanowiły je-
dynie „sygnalizację", nie przesą-
dzającą winy powódki. Z treści
bowiem opinii 'wynika, że wyli-
czenie jest wstępne oraz że jest
w toku załatwiania, a w kwocie
4 800 zł niedoboru mieszczą się
towary niepełnowartościowe oce-

nione na 1 954 zł. Tak Więc w

momencie sporządzania opinii nie
dokonano jeszcze rozliczenia po-
wódki, wyniki zaś wstępnych
czynności w tym zakresie nie po-
winny być uwidocznione w opinii,
gdyż mogły ulec (i. uległy) spro-
stowaniu, z uwagi zaś na charak-
ter sprawowanej przez powódkę
funkcji informacje o'nich . mogły
być dla niej szczególnie dotkli-
we. (...)"

NOWE PRZEPISY

KONTROLA CELNA
1 POBIERANIE OPŁAT

OD TOWARÓW
WYSYŁANYCH ZA GRANICĘ

W PRZESYŁKACH
POCZTOWYCH

W nr 49 Monitora Polskiego
iiltazało się zarządzenie Mini-
strów Handlu Zagranicznego
i Łączności z dnia,31 październi-
ka 1973 r. w sprawie kontroli
celnej i pobierania cła od towa-
rów wywożonych, za granicę
•w przesyłkach pocztowych (poZ.
274).

Zarządzenie to wskazuje, które
urzędy pocztowo-telekomunika-
cyjne i w jakim terminje zosta-

ją upoważnione do wymierzania
cła wywozowego od towarów;
nadawanych do wywozu za gra-'
nicę . w przesyłkach pocztowych
ną podstawie deklaracji celnych
nadawców, załączonych do tych
przesyłek i do pobierania cła od
nadawców na rzecz organów ad-
ministracji celnej. •

Niezależnie ód tego, wszystkie
urzędy pocztowo-telekomunika!-
cyjne mogą przyjmować do wy-
wozu za granicę przesyłki -

W zamkniętych opakowaniach,
jeżeli przesyłka zawiera jedynie:
towary: 1) wysyłane w planowym
obrocie towarowym", jeżeli jedno-
cześnie na opakowaniu . przesyłki
nadawca umieści adnotację o tre--
ści: „Wywóz w obrocie towaro-

wym planowym. Zgłoszenie celne,
w przesyłce". ; .2)i będące próbkami
handlowymi, jeżeli jednocześnie
na opakowaniu przesyłki nadaw-
ca umieści adnotację o .' treścią
„Próby handlowe,, bezpłatne.
Wniosek phz W przesyłce";
3) wymienione w. 'taryfie celnej i

jako wolne od cla; 4) zwolnione
od cła decyzją organów, adminii
stracji celnej; 5) ndbyte w B&n-
ku „Polska Kasa Ópićki", jeżeli.
do przesyłki jest dołączony do-
kument stwierdzający dokonanie
zakupu. .

Tryb postępowania urzędów
pocztowo-teiekomunikacyjnych ' i

organów administracji celne!j
przy przyjmowaniu towarów dp
wywozu za granicę^oraz rozlicza-
niu pobranego cła określa spec-
jalna instrukcja stanowiąca za-

łącznik do zarządzenia.

REJONIZACJA
HODOWLI KONI

Minister • Rolnictwa zarządze-
niem z dnia 26 października
1973 r. (Monitor Polski „ nr '49
poz. 273)" określił, jakie; : riasy
szlachetne bądź prymitywne koni
uznaje się - za odpowiednie do
hodowli na obszarze całego /kra-
ju, a także, jakie rasy zimno-
krwiste koni lub ich pochodne"'
są odpowiednie do hodowli tylko
na oznaczonych terenach.

Opracowało:
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

ROLNICZA TRYBUNA

D DŻE
PASZOWE

WŁADYSŁAW LECH

Temat drożdżowania węglowodanów paszowych
w gorzelniach rolniczych był już wiele razy poruszany
w czasopismach branżowych. Dotyczy to najczęściej
drożdżowania ziemniaków, przeznaczonych dla
przeżuwaczy. Zważywszy, że ziemniak jest cenną
paszą dla trzody chlewnej, oraz, że drożdżowanie
ziemniaków jest procesem złożonym — postanowie-
nia ograniczające tendencję drożdżowania ziemnia-
ków, były słusznei uzasadnione.

INACZEJ
; jednak • przedstawia się

sprawa drożdżowania .niektórych
surowców paszowych.' Wykorzy-

stanie tradycyjnych pasz zbożo-
wo-ziemniaczanych w tuczu trzody
chlewnej jest w naszym kraju —

wskutek nigzbilansowanego . żywie-
nia — bardzo niskie i wynosi zale-
dwie 25—30 proc. Wskaźnik ten
można znacznie podwyższyć przez
wzbogacenie pasz -w . deficytowe
składniki pokarmowe . ,z , pomocą
mieszanek- mirięralno-witarninowych,
tzw. premiksów, lub też z pomocą
drożdży paszowych*)!
- Przemysł paszowy nieprędko jesz-
cze będzie mógł pokryć' zapotrzebo-
wanie na premiksy. Jeżeli chodzi o

drożdże, to szereg informacji nau-

kowo-technicznych świadczy o Wy-
bitnie stymulującym ich działaniu
mi. zwiększenie przyswajalności
pasz i szybszy przyrost żywca.

Dodatek 5—10 proc. drożdży,
wzbogaconych stosunkowo tanią
metioniną — wprowadza do trady-
cyjnych pas?»' izbożowo-ziemniacza-
nych nie tylko'.wystarczającą ilość
substancji fizjologicznie cżynnych,
lecz ' także :

wy rówij uje 'częściowo
lub' całkowicie niedobór białka. Ćo
więcej, nadwyżka Lizyny w droż-
dżach oraz dodatek metioniny pod-
noszą w znacznym stopniu wartość
biologiczną pasz, których przyswa-
jalność w organizmie tuczników
może zwiększyć się '

z 25—Ś0 proc.
do poziomu nawet 70—90 . proc.

Według
1

wstępnego rachunku eko-
nomicznego dokonanego w 1972 r.

przez Kono.pińskiego i Wąśowicza,
koszt własny produkcji 1 kg droż-
dży paszowych o zawartości 92
proc. suchej rriąsy w przystosowa-
nej do tego celu gorzelni "rolniczej,
pracującej na soku dyfuzyjnym bu-
raka cukrowego,; będzie kształtował

się na poziomie 14,82 zł, podczas
gdy w przemyśle kluczowym —

16,51 zł/kg.
Niższy koszt własny produkcji

drożdży w gorzelni niż w przemy-
śle kluczowym wynika ze znacznie
niższych kosztów zakupu i-transpor-
tu surowca (mały obszar bazy su-

rowcowej), wykorzystanie niektó-
rych istniejących w gorzelni urzą-
dzeń, a przede wszystkim kotłowni,
oraz nieangażowania suszarni wal-
cowej (zakłada się, że drożdże będą
produkowane w postaci gęstwy o

zawartości około 25 proc. suchej
masy).

Koszt własny 10 toń paszy trady-
cyjnej, składającej się np. ze śruty
zbożowej i ziemniaczanej, będzie w

przybliżeniu wynosił: 40.000 zł =

=10000kgX4,0zł.
Przy niskim stopniu wykorzysta-

nia tej paszy, np. 30 proc. otrzymu-
jemy 3 000 kg przyswojonej przez
organizm zwierzęcia paszy, a więc
płacimy za tonę 13 330 zł.

Koszt tej samej paszy z 10-pro-
centowym dodatkiem drożdży bę-
dzie wynosił w przybliżeniu —

przy własnym koszcie produkcji
drożdży w gorzelni 14,85 zł/kg:
ta sama pasza

1900 kgX 4,0 zl-3600Dzł
drożdże paszowe

Razem:
1000kgX14,85zł•= 14850zl

10 000 kg >=50850zł

Zakładając, że przyswajalność pa-
szy wzrosła z 30 proc. do 50 proc.,
(co jest bardzo skromnym wskaźni-
kiem) otrzymujemy, że tona przy-
swojonej paszy kosztuje nas w zao-

krągleniu 10 400 zł, a więc o 3 200 zł
mniej niż bez dodatku drożdży.

Założymy dalej, że wzbogacajac
wciąż tę samą paszę dodatkiem 10
proc. drożdży i 0,5 proc. metioniny

w stosunku do białka drożdży, osią-
gnęliśmy zwiększenie przyswajal-
ności paszy do 70 proc. Koszt ta-

kiej mieszanki z dodatkiem 2,5 kg
metioniny wartości 300 zł wyniesie
w sumie ok. 50 tys. zł. Otrzymuje-
my wtedy 7 000 kg przyswojonej
przez organizm zwierzęcia paszy,
czyli 7 300 zł za tonę.

Przytoczone liczby są w świetle
Informacji naukowych wielkościami
realnymi, będą się jednak w po-
szczególnych przypadkach wahać w

dość szerokich granicach, w zależ-
ności od ilości i jakości komponen-
tów towarzyszących. Świadczą też
0 realnych możliwościach osiągania
poważnych efektów ekonomicznych
w tuczu trzody chlewnej z pomocą
tradycyjnych pasz wzbogacanych
dodatkiem 5—10 proc. drożdży pa-
stewnych.

W związku z tym nasuwają się
dwa pytania: jakie istnieją możli-
wości pokrycia zapotrzebowania na

drożdże paszowe z obecnych źródeł
produkcyjnych; jakie istnieją real-
ne możliwości wykorzystania su-

rowców ubocznych, lub odpado-
wych do produkcji drożdży.

Na pierwsze pytanie daje odpo-
wiedź ' opracowanie H. Bonalskiej
wykonane w 1972 r. dla Min. Prze-
mysłu Spożywczego i Skupu. Pro-
dukcja drożdży paszowych w czte-
rech zjednoczeniach przemysłu klu-
czowego (cukrowniczym, spirytuso-
wym, piwowarskim i celulozowo-
papierniczym) może wynosić ok. 45
tys. ton przy znacznie wyższym
zapotrzebowaniu, które wykazywa-
łoby stałą tendencję do wzrostu.
Autorka podaje przy tym, że ze

względu na napięty bilans melasu

1 pełne jego wykorzystanie na inne
cele, nie przewiduje się dalszej roz-

budowy produkcji drożdży paszo-
wych w przemyśle cukrowniczym
oraz spirytusowym, które nie po-
siadają ani warunków technicznych,
ani też surowcowych do dflszej
rozbudowy. Wynikałoby stąd, że
deficyt drożdży paszowych będzie z

roku na rok wzrastał.

Odpowiadając na pytanie drugie
trzeba stwierdzić, że możliwość wy-
korzystania surowców ubocznych
lub odpadowych do produkcji droż-
dży paszowych jest ograniczona
warunkami technicznymi łub też
skromnym zasobem surowców.

Skoro nie ma w obecnej chwili
możliwości wyrównania wzrastają-
cego wciąż deficytu drożdży z su-

rowców odpadowych i skoro nie

ROK 1974 W LICZBACH

W
POPRZEDNIM numerze

przedstawiliśmy w komenta-
rzu redakcyjnym główne za-

łożenia projektu planu społeczno-
gospodarczego na rok przyszły.

Cechą charakterystyczną, tego
planu rocznego jest "dążenie do
utrzymania i, umocnienia dotychcza-
sowej wysokiej dynamiki rozwoju
i 'przekształcenie jej w trwałą cechę
naszej gospodarki narodowej. Zara-
zem chodzi o to, aby — utrzymując
wysoka dynamikę — nadać jej bar-
dziej celowy społecznie charakter.

Założenie to wynika z oceny cha-
rakteru dotychczasowego wysokiego
tempa wzrostu. Zostało .ono osią-
gnięte przy bardzo wysokiej dyna-
mice nakładów (inwestycji, surow-

ców. zatrudnienia) na wzrost gospo-
darczy i konsumpcji. Tak' np. w

roku 1972 przyrost konsumpcji o 1
złotówkę w stosunku- do roku 1971
pociągnął za sobą przyrost, kosztów
materialnych : (głównie, nakładów,
materiałowych) o 2,7 złotego, a in-
westycyjnych o 1,2 złotego.

W przyszłym roku chodzi o to,
aby osiągnąć; dotychczasowa wysoką.
dynamikę wzrostu dochodu, narodo-
wego przy mniejszej niż dotychczcs
dynamice nakładów na jego wytwo-
rzenie.

Kierunek na intensyfikację gospo-
darowania jest zarazem '.najskutecz-
niejszą metodą przeciwdziałania na-

pięciom, które muszą. towarzyszyć
Wysokiej dynamice rozwoju społecz-
no-gospodarczego. Polegają one naj-
ogólniej na tym, że ża wzrostem

produkcji, konsumpcji i inwestycji
nie zawsze nadąża podaż materiałów
db produkcji maszyn i. urządzeń, rąk
db pracy, mocy przerobowych przed-
siębiorstw budowlanych, podaż po-
szczególnych grup towarów rynko-
wych. Wzmaga to zapotrzebowanie
z jednej strony na nowe moce pro-

dukcyjne (inwestycje) z drugiej zaś
na zwiększony import. Lepsze wy-
korzystanie nakładów, to znaczy niż-
sze zużycie surowców i paliw na

jednostkę produkcji, wyższa wydaj-
ność pracy, szybsze oddawanie do
użytku i lepsze wykorzystanie no-

wych mocy produkcyjnych, wyższa
zmianowość w już działających za-

kładach — wszystko to zmniejsza
napięcia, a równocześnie pozwala
utrzymać wysoką dynamikę rozwoju
gospodarczego w ogóle, a konsump-
cji w szczególności.

Efektywność znajduje wyraz w

następujących wskaźnikach projektu.
Wzrost wydajności w przemyśle o

8,2 proc. (w latach 1971—1973 śred-
niorocznie 6,7 proc.), w budownic-
twie 10 proc. (w trzyleciu 8,9 proc).
Wzrost zatrudnienia o 3,4 proc., wol-
niejszy niż średnio za 3 lata (3,9
proc.), odpowiada przyrostowi rak
do prący netto, a więc gwarantuje
zatrudnienie pełne. Akcent musi być
więc położony na to, aby było ono

również racjonalne. Obniżenie udziału
kosztów materiałowych w wartości
produkcji przemysłu o 16 mld zł
(1,6 proc.) w przedsiębiorstwach bu-
dowlanych o 0.5 mld zl. w trans-

porcie ćr. 0,7 mld zł. Oddanie do
użytku w. gospodarce narodowej no-

wych obiektów o wartości koszto-
rysowej 266 mld zł, przyrost zdol-
ności nrodukcyinych w przemyśle
o 150 mld zł, czyli o 31 proc. wiecej,
niż w roku bieżącym. Przewiduje
sie, że kompleksowymi zmianami w

planowaniu i zarządzaniu obeimie
się w przemvsle przedsiębiorstwa
dostarczające ok 40 proc. produkcji.

Spożycie indywidualne wyrażone
jest przez wzrost przychodów pie-
niężnych ludności o 72 mld zł,
czyli o 8,5 proc. Łączne przychodv
ludności wyniosą 887 mld zł,
czyli o 69 mld więcej niż przewidy-

wały założenia planu pięcioletniego
na rok 1975 (wzrost o 57 proc. w

ciągu czterech lat). Przeciętna płaca
miesięczna netto wyniesie 3 000 zł, a

wzrost płacy realnej 5 proc. Łącz-
nie za cztery lata wzrost płac real-
nych wyniesie 30 proc., wobec 18
proc. założonych w planie pięcio-
letnim. Wydatki na cele socjalne
i kulturalne wzrosną o 10 proc. i
wyniosą 96 mld zł. Oddanych zo-

stanie do użytku 246 tys. mieszkań
o powierzchni 14 min kw (wzrost
o 9,7 proc., w latach 1971—1973
średniorocznie o 6.7 proc.). Dostawy •

na rynek rosną o 9,7 proc.

Inwestycje zwiększają się o 46
mld zł, to znaczy o 12,4 proc., wol-
niej niż dotychczas. Łączne nakłady
inwestycyjne wyniosą 416 mld- zł,
czyli o 100 mld zł więcej, niż prze-
widywały na ten rok założenia pla-
nu 5-letniego. Poziom nakładów in-
westycyjnych jest więc wysoki, i
traktowany jako górna granica do-
puszczalnych nakładów w przy-
szłym roku (416 mld zł). Zaangażo-
wanie nakładów w budownictwie
niezakończonym wynosi 480 mld zł,
dlatego podstawowym zadaniem
jest koncentracja sił na inwesty-
ci^-h kontynuowanych. Nakłady na

przemysł wzrastają o 18.3 proc.,
udział nakładów na grupę B zwięk-
sza się z 21 proc. w roku 1971 do
28 proc. w roku 1974. Udział nakła-
dów inwestycyjnych netto w do-
chodzie narodowym do podziału
rośnie do 26,8 proc.

Produkcja przemysłowa sprzeda-
na ma osiągnąć wartość 1 743 mld
zł, czyli o 20 mld większą niż prze-
widywano w planip Dięcioletn'"m na

koniec roku 1975. Wzrost produkcji
wyniesie 1 1 i proc., w tym produk-
cji na rynek wewnętrzny o 11 proc.,
na eksport o 19 proc. Rośnie więc
udział eksportu w produkcji prze-
mysłowej. Szybsze od orzpciptn0""

będzie tempo produkcji przemysłu
maszynowego (15 oroc.) i ch°n*'V--
nego (14 proc.) . Produkcja global-
na rolnictwa ma wzrosnąć o 4,3

ma możliwości pokrycia zapotrze-
bowania na premiksy, które zresztą
częściowo tylko mogą zastąpić droż-
dże wskutek braku w .nich białka,
nasuwa się logiczny wniosek, że
konieczne jest sięgnięcie po surow-

ce paszowe węglowodanowe.
Jednym z takich surowców jest

burak cukrowy, który daje z hek-
tara łącznie z liśćmi prawie 2,5-
krotnie więcej węglowodanów
strawnych niż ziemniak, a białka
blisko 3 razy więcej. Areał buraka
cukrowego wynosi u nas około 410
tys. ha, co stanowi w stosunku do
globalnego areału użytków rolnych
zaledwie około 2,6 proc. , podczas
gdy w NRD 4,5 proc.,, w CSRS 4*4

proc. Zwiększenie areału buraka
cukrowego do poziomu przodują-
cych pod tym względem krajów, so-

cjalistycznych, leży w granicach
realnych możliwości.

Uwzględniając trudności wzrostu

produkcji drożdży pastewnych w

przemyśle kluczowym należy roz-

ważyć możliwości podjęcia ich pro-
dukcji w gorzelniach rolniczych,
PGR.

Tę perspektywę należy rozpatry-
wać w nieco innym aspekcie go-
spodarczym, niż w zakładach prze-
mysłu kluczowego, które nie są za-

interesowane bezpośrednio w pro-
dukcji zwierzęcej. Gorzelnia rolni-
cza jest natomiast integralną czę-
ścią PGR i partycypuje w sposób
bezpośredni w zyskach i stratach
gospodarstwa.

Z wstępnego . rachunku ekono-
micznego wynika, że koszty adap-
tacji gorzelni rolniczej do produk-
cji drożdży paszowych wyniosą w

przybliżeniu 5 777,0 tys. zł, przy
czym w układzie produkcji skoja-
rzonej (1 miesiąc alkohol etylowy
i 3 miesiące drożdże paszowej go-
rzelnia będzie mogła wyproduko-
wać 1150 ton gęstwy drożdżowej o

zawartości 25 proc. suchej masy, co

w przeliczeniu na drożdże suche o

zawartości 92 proc. suchej masy
stanowi 312 ton.

Przyjmując skromnie 10 000 zł
czystego dochodu z 1 tony drożdży
skarmionych w tradycyjnej mie-
szance paszowej — globalny czysty
dochód roczny z produkcji drożdży
można szacować na 3 120 000 zł, na-

tomiast okres zwrotu nakładów in-
westycyjnych wvniesie niecałe dwa
lata (5 770 tys. zł: 3120 tys. zł =

= 1,85 łat).
Przyjęcie trzymiesięcznego Okre-

su produkcji drożdży paszowych w

proc., w tym roślinna o 2,4 proc.,
zwierzęca o 6,5 proc. Głównym za-

daniem rolnictwa jest utrzymanie
wysokiego tempa produkcji zwie-
rzęcej, a głównym problemem —

nienadążanie tempa wzrostu pro-
dukcji pasz za dynamicznym rozwo-

jem hodowli. Stąd zadanie maksy-
malnie racjonalnej gospodarki pa-
szami.

Dochód narodowy wytworzony
zwiększa się o 9,5, a jego wartość
wyniesie w 1974 r. ok. 1119 mld zł.
Łączny więc wzrost w ciągu 4 lat
wyniesie 42 proc., o 3 proc. więcej
niż założono w planie pięcioletnim
na rok 1975. W tworzeniu dochodu
narodowego większą rolę niż w

ciągu trzech lat odegra przemysł
(wzrost średnioroczny w ciągu 3 lat
10,5 proc., w roku 1974 — 11,1 proc.)
mniejszą zaś rolnictwo (analogiczne
wskaźniki 5,8 proc. oraz 4,3 próc.).
Należy tu jeszcze raz podkreślić
wspomnianą na wstępie zasadniczą
tezę o zmniejszeniu nakładów na

przyrost dochodu narodowego, a

więc o poprawie efektywności go-
spodarowania. Obok tempa wzrostu

globalnej produkcji przemysłowej i
rolnej ma to decydujące znaczenie
dla utrzymania bardzo wysokiego

gorzelni rolniczej w skojarzonym
układzie produkcji v (alkohol —

drożdże paszowe) wiązało się z

wcześniej opracowaną koncepcją
rekonstrukcji gorzelnictwa w kie-
runku przystosowania gorzelni rol-
niczych do produkcji alkoholu z

soku dyfuzyjnego buraków cukro-
wych.

Z przeprowadzonych doświadczeń
wynikło, że wykonanie rocznego
planu produkcji alkoholu z soku
dyfuzyjnego (około 100 tys. 1.) skró-
ci się z 3—4 miesięcy do około
1 miesiąca dzięki szybkiemu odfer-
mentowaniu- soku w porównaniu do
zacieru ziemniaczanego, oraz wy-
dłużeniu, czasu pracy w ciągu doby.
W rozwinięciu tej koncepcji, w

celu racjonalnego wykorzystania
powstałej znacznej rezerwy czasu,
włączono produkcję drożdży paszo-
wych. Uprofilowanie takie pozwala
także na racjonalniejsze wykorzy-
stanie liści buraczanych przez
przetworzenie ich na szereg trwa-

łych komponentów paszowych, jak
koncentrat białkowo-karotenoidowy,
biomasę, oraz cenne wytłoki zawie-
rające około 25 proc. suchej masy
i 2 proc. białka.

Przy samej produkcji alkoholu
nakłady inwestycyjne na budowę
stacji dyfuzyjnej i innych urządzeń
wyniosą około 1600 tys. 7ł przy
rocznej akumulacji około 620 tvs

złotych i okresie zwrotu nakładów
inwestycyjnych około 3 lat.

Z przeprowadzonej analizy wy-
nika, że producent trzody chlewnej
nie może liczyć na pokrycie zapo-
trzebowania na drożdże paszowe
ani też na substytuty^ w rodzaiu
premiksów, ze względu na ich de-
ficyt. Przedłuża to- stan ogromnej
rozrzutności w gospodarce paskowe'
wskutek niskiego wykorzystania
pasz tradycyjnych przez trzód p
chlewną (25—30 proc.) i wpływa
bezpośrednio na mniejszy przvros

ł

żywca, dłuższy cykl jego produkcji
oraz poważne zwiększenie kosztów
produkcji żywca.

Stań taki wskazuje na celowoćr
wykorzystania soku buraka cukro-
wego do produkcji drożdży p?s?o
wvch, przeznaczonych dla trzód''
chlewnej. Należy przeto podie'
n; ezbędne kroki w tej sorawie. MV>-
że na początek n=leiałob^ zaintp"-*

-

sować nią przodujące kombinat"
PGR.

•) Sprawa ta ma Już bogata tlteratn-
re. której ze wzglertu na ramy artykułu
nie będę przytaczał

tempa wzrostu dochodu narodowe-
go w przyszłym roku.

Wszystkie podstawowe wskaźniki
projektu planu na rok przyszły —

co zestawiamy w tabeli — są 'znacz-
nie wyższe od średniorocznego tem-

pa założonego w planie pięciolet-
nim. W większości są one również
zbliżone do średniorocznych temp
uzyskiwanych w latach 1971—1973.
Wolniejsze niż w pierwszych latach
planu 5-letniego tempo inwestycji
uzasadnione jest najwyższym stop-
niem przekroczenia zadań pięcio-
latki w czteroletnim wycinku pla-
nu. Tempo wzrostu inwestycji (12,4
proc.) — jest zresztą nadal dy-
namiczne. Dostosowane jest do
możliwości gospodarki tempo wzro-

stu plac realnych i dochodów
pieniężnych ludności, ale również
wysoko przekracza założenia planu
pięcioletniego na rok 1974. Z punk-
tu widzenia proporcji rozwoju syn-
tetyczne wskaźniki wyrażają dąże-
nie do umocnienia już osiągnię-
tych pozycji, wyrównania frontu
rozwoju gospodarczego i bardziej
harmonijnego, konsekwentnego po-
suwania sie w góre na całej linii

rozwoju społeczno-gospodarczego.

(J)
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI WZROSTU W 1974 R. (WG PROJEKTU PLANU» nr PO.

RÓWNANIU ZE WZROSTEM ZAŁOŻONYM W PLANIEPIĘCIOLESSM*
I WYNIKAMI LAT 1971—1973

Wyszczególnienie
Średnioroczny wzrost
w 03⁄4 wg planu pię-
cioletniego • 1971—1975

Średnioroczny wzrost
w % w latach 1971—
—1973 <r. 1973 prze-
widyw. wykonanie)

Doch6d narodowy
wytworzony
Prot), przemysłowa
(sprzedana)
Prod. rolnicza
(globalna)
Eksport
Import
Nakłady Inwestycyjne
(brutto)
Przychody pieniężne
ludności
Przeciętna płaca
(realna)
Dostawy na rynek

Wzrost w •/• w r. 1974
w porównania i
przew. wykonaniem
w 1973 r. (wg pro-

jektu planu)

M 9,1 9,5
8,4 10,5 11,1

3,5—3,9
9,2
*,S

5,8
14,5
20,0

4,3
19,4
22,1

7,9 17,5 12,4
1JS 12,9 V

8,8
9,4
7,4

7,«
11,1

5,0
9,7
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SZLAGIER
ANDRZEJ LUBOWSKI

Z czystym sumieniem i bez cienia przesady można

powiedzieć, że angielski sen o potędze rozwiali
ostatecznie mielczanie. Skrzydłowy STALI MIELEC
Grzegorz Lato podał piłkę środkowemu napastnikowi
STALI MIELEC janowi Domarskiemu i... reprezentacja
Anglii znalazła się za burtę. Tak było. 2 miesiące
temu. A dziesięć dni temu ta sama para zmusiła
dwukrotnie do kapitulacji samego 3ana Tomaszew-
skiego.

na wieść. W Mielcu zbudowano sa-

mochód elektryczny. Pokazano go
już nawet na wystawie za granicą.
Nie dopełniłbym podstawowego obo-
wiązku rzemiosła dziennikarskiego,
gdybym w WSK „Delta" nie spytał
o elektryczne cudo, którego prototyp
ponoć się tam narodził.

Tymczasem twórcy „city-cara", bo

chyba w ko'ńcu coś takiego w Mielcu

powstało, zachowywać zaczęli nagle
w jego sprawie daleko idącą wstrze-

mięźliwość. Czyżby miast, dumy ó-

garnął ich przypływ przesadnej
skromności? Ostatecznie nie jest to

zakład specjalizujący się w produk-
cji samochodów. A jeśli nawet jajko
zniosła nie kura, a inny zwierz, czy
należy to tak skrzętnie ukrywać?
Zwłaszcza teraz, gdy do wiadomości
nie tylko wąskiego grona fachowców
ale i szerokiej opinii publicznej coś
niecoś już się przedostało.

Przypomnijmy krótko te infor-
macje, jakie udało się wcześniej u-

zyskać większym ode mnie szczę-
ściarzom, zanim Mielec zaniemówił.

Trybuna Ludu 3.XI.1973 r. pisała:
„Jedną z atrakcji niedawnego Salo-

goścl za plecami innych. Toteż ile

się dzieje, jeśli atmosfera- wokół tej
sprawy poczyna się robić jakaś dziw-
na,

CO NA SERCM,
TO NA WĄTROBIE

Dziś nic nie sprzedaje się samo.

Nawet ostatni krzyk techniki trzeba
umieć potencjalnemu nabywcy po-
kazać, zachęcić go; dostatecznie wy-
rób zareklamować. Na światowym
rynku robi się coraz ciaśniej, kon-
kurencja — zwłaszcza w przemyśle
maszynowym — jest ogromna. Aby
się na kapryśny i zasypany Wszelkim
towarem rynek wcisnąć-— trzeba
nie tylko dobrze produkować, ale
i dobrze sprzedawać. Za mielecką
WSK robi to przedsiębiorstwo han-
dlu zagranicznego PEZETEL, które
wraz z WSK wchodzi w skład bę-
dącego jednostką inicjującą Zjed-
noczenia Przemysłu Lotniczego i Sil-
nikowego PZL. PEZETEL nie han-
dluje źle, nikt nie ma dó niego żad-
nych pretensji. To zastrzeżenie gwoli
jasności, jako że niektóre nasze

przedsiębiorstwa niesłychanie są

DZIŚ
w Mielcu w iście szatań-

skim tempie, dzień i noc budu-
je się trybuny stadionu piłkar-

skiego. Pomieszczą około 35 tysięcy
ludzi. Tyle mniej więcej, ilu mieszka
dziś w Mielcu. Znaczy to, że każdy
obywatel miasta, od niemo,wlęcia po
zgrzybiałego staruszka, będzie mógł
co sił w gardle zagrzewać do walki
swych ulubieńców.

Mielec — to niewątpliwie najbar-
dziej dzisiaj „usportowione" miasto
w Polsce. Mistrzowie kraju w piłce
nożnej, sukcesy w innych dyscypli-
nach — wszystko to byłoby nie do
pomyślenia bez możnego mecenasa.

Tutaj jest nim Wytwórnia Sprzętu
Komunikacyjnego „Delta".

W chwilach wolnych od kibicowa-
nia kilkutysięczna załoga WSK pra-
cuje. I trzeba przyznać, że wychodzi
jej to całkiem nieźle.

EKSPORTOWA ORIENTACJA

Mielecka WSK nie od dziś rozglą-
da się za wykraczającymi poza na-

sze granice rynkami zbyty. Ponad
połowa produkcji idzie na eksport.
To wyroby o wysokiej jakości, cie-
szące się ugruntowaną renomą u

wielu wybrednych klientów zagra-
nicznych. Tegoroczny plan eksportu
zostanie przekroczony o ok. 3,5 min
zł dew. Wynika to z zobowiązań
zgłoszonych do „Banku 30 miliar-
dów" oraz podjętych przed I Krajo-
wą Konferencją Partyjną. W po-
równaniu z rokiem ubiegłym dwu-
krotnie zwiększy się wartość eks-
portu do krajów kapitalistycznych.
Oferta eksportowa jest stale odna-
wiana i uatrakcyjniana.

Co zawiera? Tradycyjnie znaczna

jej część — to samoloty. ^ Mielcu
narodził się samolpt sżkóIh6'^eńihV
gowy TS—11 ISKRA. Tu tćikźefprży
współpracy ze Związkiem Radziec-
kim, produkuje się różne wersje sa-

molotu AN—2, który może służyć
jalco niewielki samolot pasażerski,
znakomicie zdaje egzamin jako po-
moc agrotechniczna. Dziś lata np.
nad polami bawełny w Afryce Pół-
nocnej, używany jest także przez
rolnictwo francuskie.

Jeśli saper myli się tylko raz —

to ile razy może się pomylić pilot
samolotowy? Taki charakter pro-
dukcji stawia przed załogą szcze-

gólne wymagania. Nieznaczna nie-
dokładność w montażu, nie doś od-
porny na zmęczenie materiał, drob-
na na pozór usterka gwintu — w tym
przypadku wszystko liczyć się może

w kategoriach ludzkiego życia. Cena
brakoróbstwa jest tu więc wyjątko-
wo wysoka.

Inny produkt, z którego sprzedażą
nie ma kłopotów i na który przewi-
duje się znaczny popyt w przyszłości
— to silnik wysokoprężny SW 680.
A właściwie cała rodzina silników
o różnych zastosowaniach. WSK o-

feruje więc i silniki o zastosowaniu
trakcyjnym, i przemysłowym, mor-

skim i o zastosowaniach specjalnych.
Dokumentację zakupiliśmy od Ley-
landa. Spłaca ją WSK eksportem
silników. Silniki SW 680 wędrują w

pokaźnych ilościach głównie do kra-
jów socjalistycznych oraz do Wiel-
kiej Brytanii i Finlandii.

Trzecią poważną pozycję oferty
eksportowej' Mielca stanowi chłod-
nictwo przemysłowe. Produkuje się
tu agregat chłodnicy BS—4SE, mon-

towany później na samochodach
Jelcz—315. Tu także powstaje sa-

mochód-chłodnia Ms3 STAR-MIE -

LEC. Mielecka wytwórnia proponu-
je także z powodzeniem klientom za-

granicznym pompy i wtryskiwacze.
Nie gdzie indziej jak tutaj narodził;

się także pierwszy polski telewizyj-
ny wóz transmisyjny, zarówno dla
programu czarno-białego, jak i ko-
lorowego. Dawniej urządzenia te ku-
powaliśmy za ciężkie pieniądze za

granicą. Dziś oferujemy je innym.
Coś, co miało być pierwotnie pro-

dukcją dla potrzeb krajowych — sta-
ło się przedmiotem eksportu.

LIDER LISTY PRZEBOJÓW

Dzisiaj listę eksportowych przebo-
jów otwiera rewelacyjny wózek e-

lektryczny MELEX. „Wykorzystując
słabostki, bogatych i rozleniwionych
Amerykanów, rozpoczęła mielecka
WSK nowy błyskotliwy etap swej
kariery" — tak można by zapisać
w kronice zakładów fakt podjęcia
przez nie produkcji wózków golfo-
wych.

Golfa znamy co najwyżej z tele-
wizji i eleganckiej literatury. Chodzi
jednak o to, że kilkanaście milionów
ludzi, głównie w Stanach Zjednoczo-
nych, pasjonuje się tym, aby małą
okrągłą piłkę zagnać do specjalnych
dołków przy pomocy możliwie nie-
wielu uderzeń równie specjalnego
kija. Po golfowych polach można
chodzić, biegać — flle najłatwiej,
rzecz jasna, poruszać się wehikułem
mechanicznym.

Na golfa wydaje sie dziś na świe-
cie kilka ładnych miliardów dola-
rów. Gdy powstała realna szansa,

To zdjęcie mieleckiej rewelacji już publikowaliśmy w naszym piśmie. Dziś gwoli przypomnienia.
Fot. CAF

aby z. tej-sumy uszczknąć coś i dla
nas — zespół konstruktorów z WSK
Mielec opracował model elektrycz-
nego wózka golfowego. Rzecz oka-
zała się strzałem w dziesiątkę. Wózki
idą jak wóda. Amerykanie kupili już
od nas kilka tysięcy tych może nie-
co zabawnych, ale opłacalnych w

eksporcie pojazdów.
Gdyby ktoś miał za \kózek golfowy

zawiesić na piersiach mielczan parę
orderów — należałoby to zrobić nie
tylko za smykałkę i operatywność.
Także i za sposób, w jaki cale
przedsięwzięcie rozpoczęli i roz-

kręcili.
Nasz przemysł, każda z jego branż

ma wciąż niesłychany apetyt inwe-
stycyjny. Coraz to z zewsząd rozlega
się głośnie wołanie: dajcie ze 100 mi-
lionów, a pokażemy klasę. Czasem
bez tych milionów rzeczywiście ani
rusz. ,AJe tym bardziej, cenić trzeba
tych, którzy potrafią wyszperać u

siebie cóś jeszcze, dobrać się do ist-
niejących przecież niemal wszędzie
rezerw. Wózef golfowy MELEX był
właśnie znakomitym przykładem
„bezinwestycyjnego" uruchamiania
produkcji eksportowej. Dopiero, gdy
cały interes trzeba było rozkręcić —

sięgnięto po inwestycje. A czy nie
jest tak, że te same rezerwy, które
d'a jednych są tylko ukryte, u dru-
gich są świadomie skrywane?

GDZIE JEST SZLAGIER

Kilka tygodni temu przez krajowe
i nie tylko krajowe publikatory lo-
tem błyskawicy przebiegła sensacyj-

nu Samochodowego we Frankfurcie
nad Menem, był miniaturowy samo-

chód elektryczny skonstruowany w

mieleckiej Wytwórni Sprzętu Komu-
nikacyjnego. Seryjna produkcja tego
pojazdu ma się rozpocząć w Mielcu
już w przyszłym roku." A w listo-
padowym numerze miesięcznika
„Problemy" znajdujemy nawet spo-
ro szczegółowych danych dotyczą-
cych tego pojazdu. Najistotniejsze
jest to, że nowe wcielenie MELEXA
(bo „city—car" jest niczym innym
jak adaptacją skonstruowanego
wcześniej wózka golfowego) to dwu-
osobowy, czterokółkowy pojazd, na-

pędzany silnikiem elektrycznym.
Prędkość maksymalna wynosi 50—60
km na godz. Zasięg w ruchu miejskim
70—80 km. Nadwozie kryte, dwu-
drzwiowe, z dodatkową klapą z tyłu.
Wymiary całkowite; • długość 2600
mm, szerokość 1400 mm. wysokość
1550 mm. Ciężar z akumulatorami
około 700 kg.

Czy ten właśnie polski „city-car"
zrobi światową karierę, czy nie —

tego nikt nie może przewidzieć. Jed-
no nie ulega wątpliwości: w Mielcu
myśli się o elektrycznym samocho-
dzie poważnie i myślenie to dawno
wyszło poza progi teorii.

Jest coś budującego już w samym
fakcie, że w kraju ledwie wkracza-

jącym w erę masowej motoryzacji
znaleźli się zdolni ludzie, którzy
stwarzają nam szansę, aby w nowy
jakościowy etap motoryzacji wejść
jeśli nie przed innymi, to w każ-

dym bądź razie nie o parę dlu-

skore do obrazy. A więc powtarzam:
PEZETEL nie handluje źle. Ale...

Przedsiębiorstwo handlu zagra-
nicznego zajmuje się badaniem ryn-
ku, analizę wyrobów pozostawiając
słusznie producentowi. Samo. nie jest
do tego w dostateczny sposób przy-

gotowane. Tyle tylko, że tam, gdzie
w grę wchodzą niezwykle skompli-
kowane wyroby (których nie kupuje
się i nie notuje na giełdzie), tam

gdzie o możliwościach wejścia na

rynek decydują nierzadko niuanse
dla niefachowca zupełnie niezrozu-
miałe i niewyczuwalne — tam wła-
śnie coraz trudniej daje się analizę
rynku oddzielić od analizy wyrobu.
Powstaje wobec tego pytanie: czy
uwzględniając te przesłanki i pamię-
tając o fakcie, że mielecka WSK jest
olbrzymim eksporterem — nie było-
by sensowene, aby producent zajął
się również handlem zagranicznym?
W Mielcu niektórzy twierdzą, że da-

liby sobie z tym rade i nieśmiało

dodają, że byłoby to niezłe rozwią-
zanie.

Z problemem własnej inicjatywy
na rynkach obcych wiąże się jeszcze
jedna sprawa. Jako się rzekło —

WSK wchodzi w skład jednostki ini-

cjującej. Pionierom nowego systemu
gospodarowania stworzono pewne
dodatkowe zachęty do rozszerzania

eksportu, zwłaszcza do wysokoroz-

winiętych krajów kapitalistycznych
Zachętą tą jest udział w kwocie de«
wiz uzyskanych z transakcji ekspor-
towej. Nie tyle zresztą jest, co miałc

być. Jak dotąd bowiem — do dyspo-
zycji WSK nie postawiono obiecane*

go uprzednio odpisu ze sprzedaż;
eksportowej. A z każdego uzyska-
nego na rynkach wysokorozwinię-
tych krajów kapitalistycznych dola-

ra, 16 centów miało znaleźć się w

gestii producenta. Byłby to rzeczy-
wiście znakomity bodziec dla akty-
wizacji eksportu. Pieniądze te przed-
siębiorstwo mogłoby wydatkować na

zakup najnowocześniejszych maszyn
i urządzeń, obcej myśli technicznej.
Spełniałyby także, na co zwrócił ml

uwagę dyrektor naczelny WSK Mie-

lec, funkcję swoistego pogotowia ra-

tunkowego: „Czasem trzeba coś ku-

pić szybko, a• nie ma za co".

BEZ „POZDROWIEŃ
BUDŻETOWYCH"

Przy okazji elektrycznego wózka

golfowego powiedziano, że był to

przykład bezinwestycyjnego urucha-
miania produkcji eksportowej. Tak-
że i w innych przypadkach nie wy-
ciąga się w Mielcu przy byle oka-

zji ręki z „budżetowym pozdrowie-
niem". Zakład znany jest z tego, że

niechętnie przyłącza się (robi to tyl-
ko wtedy, gdy naprawdę musi) do

inwestycyjnego „koncertu życzeń".
W WSK otwarcie przyznają, że mo-

ce produkcyjne nie są jeszcze w

pełni wykorzystane, że mogliby wy-
produkować i sprzedać za «granicę
więcej. Cóż więc stoi na przeszko-
dzie?

Odpowiedź jest niestety banalna,
choć prawdziwa: deficyt półfabry-
katów. Prym wiedzie tradycyjnie od-
lewnictwo. Bo co z tego, że istnieje
znaczny popyt na silniki wysoko-
prężne, które Mielec produkuje na

więcej niż przyzwoitym poziomie —

skoro brak odlewów do korpusów
tych silników. Nie starcza także do-

brych odkuwek oraz farb i lakie-
rów.

Tego rodzaju trudności koopera-
cyjne skłaniałyby do chomikowania.
Ale WSK działa w ramach jedno-
stki inicjującej. Nadmierne zapasy
biją pionierów po kieszeni bardziej
aniżeli przedsiębiorstwa działające
w systemie tradycyjnym. I tak źle,
i tak niedobrze. Toteż we własnym;
dobrze pojmowanym- interesie», Mie-
lec nie domagd się bez opamiętania
nakładów inwestycyjnych, zdając
sobie sprawę, że wówczas rosną,
szanse na szybszy koniec kłopotów
jego dostawców.

*

W Mielcu pracuje dużo lut^zi z wy-
sokimi kwalifikacjami. Ciągle ich

zresztą przybywa. Mieszkając w tym
35-tysięcznym mieście, można stu-

diować na jednej z pięciu wyższych
uczelni. Mają tu bowiem swe „przy-
czółki" Politechnika Warszawska i

Krakowska, Wyższa Szkoła Inżynier-
ska i Wyższa Szkoła Pedagogiczna w

Rzeszowie, warszawska Akademia

Wychowania Fizycznego. Prócz tego
studium podyplomowe SGPiS. Dziś

ponad pół tysiąca pracowników Wy-
twórni Sprzętu Komunikacyjnego —

to posiadacze akademickich indek-
sów.

To jeszcze jeden, poza drużyną w

piłkarskiej ekstraklasie, powód do

dumy. W tym niewielkim mieście

Rzeszowszczyzny wiedza nie tylko,
jak dobrze kopać piłkę. Dlatego Mie-
lec ma szanse, aby już niedługo ko-

jarzył się przeciętnemu rodakowi, a

może nie tylko rodakowi najpierw
z nowoczesnym przemysłem, a dopie-
ro potem z futbolem.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

władz powiatowych i wojewódzkich oraz pozycja nowo

wybranych rad".

Dlatego powstające warunki powinny być maksy-
malnie wykorzystane dla rozwoju stanowiącej i kon-

trolnej funkcji rad narodowych. Zmianom w tej dzie-
dzinie towarzyszyć będzie udoskonalenie struktury te-

renowych organów administracji konsekwentnie in-

tegrowanych systemem administracji ogólnopaństwo-
wej. Tak zorganizowana administracja, zasilana odpo-
wiednio przygotowanymi kadrami i stosująca nowo-

czesne metody pracy, stanowić będzie jednocześnie
aparat wykonawczy terenowych organów przedstawi-
cielskich, które znajdywać będą w administracji, jej
wyspecjalizowanych organach lepsze niż dotąd możli-
wości realizacyjne w skali regionalnej.

Usprawnienia, które wnosi reforma, znajdują punkty
oparcia na zewnątrz, w gospodarce poszczególnych re-

gionów oraz działających tam organizacjach. Wiąże się
to z ogólnym przyśpieszeniem rozwoju gospodarczego,
ze wzrostem produkcji rolnej. Występuje ożywienie,
powstają organizacje gospodarcze kółek rolniczych oraz

formy kooperacji tak w gospodace indywidualnej, jak
i między nią, a uspołecznionymi gospodarstwami rol-

nymi. Wzrost aktywności społecznej i gospodarczej tych
organizacji stwarza naturalną bazę i zarazem dźwignię
rozwoju rad narodowycht rodzi zapotrzebowanie na

fachowe organizacyjne rozwiązania 'ze strony admini-

stracji. W gestii rad narodowych znajduje się bowiem
ok. 1/3 gospodarki narodowej.

R
EFORMA pozostaje u* ścisłej zależności przyczy-
nowej 2 potrzebami szybko rozwijającej się go.
spodarki, jest przedsięwzięciem nieodzownym dla

racjonalnego rozwiązywania terytorialnych aspektów
poprawy efektywności gospodarowania, obecnie jedne-
go z głównych kierunków naszej polityki gospodar-
czej. Osiąganie-wyższej produkcji przy mniejszych tia-
kladdch, o których decydują racjonalne spożytkowani»

zasobów pracy, oszczędne wykorzystanie materiałów,
usprawnianie i potanienie inwestycji, musi uwzględniać

problemy rozmieszczania, lokalne warunki itd., czyli
to, co jest domeną działania terenowych organów wła-

dzy państwowej.

Rezerwy, których wykorzystanie zależy od popraw-
ności powiązań poziomych, czyli współdziałania mię-
dzy różnymi jednostkami danego regionu, są ogromne.
Dotyczy to sfery koordynacji działalności różnych jed-
nostek danego terenu, zatrudnienia, głównie zaś do-
skonalenia procesów inwestycyjnych, podejmowania
wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki ko-

munalnej, energetyki, magazynowania, budownictwa

mieszkaniowego, urządzeń socjalno-kulturalnych, och-

rony środowiska naturalnego i wielu innych dziedzin.

Rady narodowe mają, jak wiadomo, do spełnienia
wiele zadań. Jednak skuteczne i efektywne rozwiązy-
wanie zadań gospodarczych jest jedną z podstaw po-
wodzenia na innych odcinkach, kształtowania żywot-
nych społeczności regionalnych i osiągani a ustrojowych
celów socjalizmu.

Z.M.
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WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA MIĘDZY CSRS I PRL

ości
I

Upłynęło Już 25 lat
ad ustanowienia mo-

nopolu handlu zagra-
nicznego w Czecho-
słowacji. Minister-
stwo Handlu Zagra-
nicznego, jako cen-

tralny organ władzy
państwowej w

dzinie stosunków go-
spodarczych i zagra-
nicą wraz z odpo-
wiednimi organiza-
cjami handlu zagra-

nicznego, międzynarodową spedycją, urzędem
celnym oraz innymi instytucjami od tego cza-

su inicjują i zapewniają trwały rozwój stosun-
ków z zagranicą, dążąc do maksymalnego włączenia
CSRS do międzynarodowego podziału pracy, przy-
spieszenia planowego rozwoju oraz zwiększenia
efektywności czechosłowackiej gospodarki narodo-
wej. Prawidłowość kierunku, który obrano przed
25 laty, najlepiej potwierdza fakt, że w ubiegłym
roku obroty handlu zagranicznego CSRS osiągnęły
wartość prawie 65 mld koron dewizowych, w po-
równaniu z 10,3 mld w roku 1948. Oznacza to ponad
sześciokrotny wzrost w okresie dwudziestu pięciu
lat. W ciągu 25 lat, które upłynęły od ustanowienia
monopolu handlu zagranicznego, CSRS wypraco-
wała sobie poważne miejsce w handlu międzynaro-
dowym i w międzynarodowej współpracy gospodar-
czej. Odpowiada to tradycjom naszej Republiki
i jest wyrazem dynamicznego rozwoju całej naszej
gospodarki narodowej.

Od początku tego okresu Polska Rzeczpospolita
Ludowa była jednym z najpoważniejszych partne-
rów Czechosłowacji, przede wszystkim w dziedzinie
handlu zagranicznego. Obydwa sąsiadujące kraje
dbały o szybki rozwój wzajemnych stosunków go-
spodarczych.

W ramach tych działań w 1947 roku zostało pod-
pisane porozumienie o przyjaźni i współpracy
między Czechosłowacją a Polską. Stało się ono

podstawą szybkiego rozwoju i • dynamicznego
wzrostu, produkcji oraz wymiany towarowej między
obydwoma krajami. Rozszerzenie dwustronnej
i wielostronnej współpracy gospodarczej w ramach
Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, zgodnej
z celami całej wspólnoty socjalistycznej, jest jednym
z głównych zadań obydwu krajów.

Handel zagraniczny stał się poważnym czynni-
kiem zapewniającym dynamiczne tempo wzrostu

gospodarki obydwu krajów. Wzrost produkcji prze-
mysłowej, wydłużenie serii produkcji, wzrost bazy
surowcowej i zwiększanie się zdolności produkcyj-
nych, jak również wzrost produkcji rolniczej
stwarzają warunki dla trwałego rozszerzania wza-

jemnej wymiany towarów i usług. Handel zagra-
niczny można uznać za jedną z najpoważniejszych
dziedzin, wpływających na rozwój współpracy go-
spodarczej między CSRS i PRL.

Pozostaje jednak faktem, iż dynamika polskiego
handlu z CSRS w minionym dziesięcioleciu była
niższa* aniżeli tempo całych polskich obrotów z za-

granicą.
Rozpoczęty w r. 1948 szybki rozwój obrotów han-

dlu zagranicznego obrazują najlepiej osiągnięte
wyniki. W roku 1948 wzajemna wymiana towarowa

wynosiła około 84 min Rbl i zwiększyła się w roku
1972 do 679 min Rbl, a w bieżącym roku oczekuje
się około 780 min Rbl.

Jeżeli do roku 1956 w łącznym eksporcie Czecho-
słowacji do PRL dominujący był udział maszyn
i urządzeń, to po tym okresie dochodzi do stopnio-
wego wyrównywania wzajemnej struktury wymiany
towarowej. Jednocześnie udział surowców, począt-
kowo dominujący w czechosłowackim imporcie,
stopniowo maleje.

Długotrwałego charakteru nabrały kontakty han-
dlowe od roku 1951. Została wówczas podpisana

Spotkanie w styczniu 1973 r. w Łanach pod Pragą między Pierwszym Sekretarzem KC PZPR tow. EDWARDEM GIERKIEM, który stal na czele
polskiej delegacji partyjno-rządowej, a Sekretarzem Generalnym KC KPCz tow. GUSTAVEM HUSAKIEM, który przewodniczył delegacji czechosło-
wackiej. Foto: CAF

Strony 8, 9,'' 10 i 11 opracowano na zlecenie Agencji
Handlu Zagranicznego „AGPOL" — 1 -59 .

długoterminowa umowa handlowa o wzajemnych
dostawach towarów i płatnościach na lata 1951—

—1955. Stworzyła ona podstawę dla rozwijającego
się podziału pracy i obniżania kosztów produkcji
przy jednoczesnym wzroście wydajności pracy
i rozwoju procesów specjalizacji produkcji. Cze-
chosłowackie dostawy przyczyniały się do przy-
spieszenia industrializacji Polski. Natomiast do-
stawy z PRL pomagały we wzroście czechosło-
wackiej produkcji przemysłowej i w zagwa-
rantowaniu zaopatrzenia w surowce i produk-
ty rolne. Już w ramach realizacji pierwszej
długoterminowej umowy dokonywana była wy-
miana bogatego i wzajemnie uzupełniającego się
asortymentu produktów przemysłowych, surowców
i towarów konsumpcyjnych. W dostawach CSRS do
Polski przeważały maszyny i urządzenia dla wiel-
kich inwestycji koniecznych dla wybudowania pod-
stawowych gałęzi przemysłu w Polsce, jak prze-
mysł chemiczny, hutnictwo, energetyka i kopal-
nie. Były to dostawy urządzeń przede wszystkim
dla walcowni blachy, aparatury chemicznej do
produkcji metanolu i amoniaku, urządzeń dla kom-
pletnej fabryki przerobu drewna, cementowni,
koksowni, młyny do węgła, kotły i turbiny dla
elektrowni, nowoczesne maszyny wydobywcze dla
kopalni głębinowych i inne urządzenia.

Oprócz tego Czechosłowacja eksportowała do
Polski materiał walcowniczy, koks, produkty cera-

miczne, kaolin, różne chemikalia oraz produkty
przemysłu metalowego, samochody, obrabiarki
i różne inne maszyny, a także towary konsumpcyj-
ne, jak np. obuwie, tekstylia itp.

W polskim eksporcie do CSRS dominowały głów-
nie dostawy węgla, cynku, produkty przemysłu che-
micznego, elektrotechnicznego oraz produkty rolne
łącznie z produktami. przemysłu metalowego i nie-
którymi rodzajami towarów konsumpcyjnych.

W okresie trwania następnych trzech długoter-
minowych umów handlowych; tj. do 1970 roku,
nastąpił intensywny rozwój klasycznych form wza-

jemnych kontaktów Handlowych, zawarto również
poważne porozumienia kredytowe, a mianowicie
umowy między rządem CSRS a rządem PRL
o współpracy przy wydobywaniu i produkcji siarki
w PRL (1957), umowy między rządem CSRS a rzą-
dem PRL dotyczącej udziału CSRS przy wydobywa-
niu energetycznego węgla kamiennego (1958) oraz

umowy między rządem CSRS a rządem PRL ;.
0 współpracy przy budowie kopalni .miedzi i zakła-
dów produkcji miedzi w PRL i dotyczącej zapewnie-
nia dostaw miedzi, półfabrykatów i produktów
z miedzi dla CSRS (1961). Umowy te gwarantowały
szybszy rozwój wydobycia i przetwórstwa tych
surowców w Polsce, jak. również — potrzebne do-
stawy dla przemysłu czechosłowackiego.

Na podstawie tych porozumień w latach 1961—
—1970 osiągnięto znaczny wzrost wzajemnych do-
staw towarowych. Np . w roku 1970 obroty były
sżesriastokrotnie wyższe w porównaniu z 1948 ro-

kiem, z tego czechosłowacki eksport wzrósł pięcio-
krotnie, a import z Polski nawet siedmiokrotnie.
PRL zajmowała trzecie' miejsce w czechosłowackim
handlu zagranicznym, za Związkiem Radzieckim
1 Nieitaiecką Republiką Demokratyczną. Podobnie
Czechosłowacja jest trzecim partnerem w polskim
handlu zagranicznym.

Dla piątej długoterminowej umowy handlowej,
obejmującej okres lat 1971—1975, charakterystyczny
jest dalszy wyraźny wzrost obrotów handlu zagra-
nicznego. Jeżeli obroty długoterminowej umowy nn

lata 1965—1970 wynosiły około 1,4 mld Rbl, to na

okres 1971—1975 zakłada się ich wzrost do 2,6 m!d
Rbl. Na podstawie dotychczasowego pomyślnego
przebiegu realizacji oraz przekraczania uzgodnio-
nych zobowiązań w latach 1971—1973 przewidywać
można realizację długoterminowej umowy handlo-
wej w ciągu 4 lat.

Prawie dwukrotny wzrost wzajemnych obrotów
handlu zagranicznego w ciągu blisko czterech lat
umożliwi przede wszystkim szybkie tempo rozwoju

wymiany maszyn 1-urządzeń. Jeżeli eksport maszyn
i urządzeń z CSRS do PRL w roku 1948 wynosił
59 min Rbl, to w roku 1973 zakłada się osiągnięcie
około 267 min Rbl. Natomiast import maszyn
i urządzeń z Polski do •Csschoslowacji w roku wyj-
ściowym był znikomy, a w roku 1973 osiągnie około
200 min Rbl. Założenie to nie tylko odpowiada
realnym możliwościom obydwu państw, ale oczeki-
wać należy przekroczenia podanych wartości.
Przewidywania takie wynikają z pomyślnego roz-

woju szeregu galężi przemysłu, tak w CSRS jak
i w PRL, które wytwarzają coraz szerszy asortyment
nowych rodzajów maszyn i urządzeń, od wyposaże-
nia ciężkich inwestycji zaczynając, a kończąc na

różnych rodzajach przemysłowych artykułów kon-
sumpcyjnych.

Stosunkowo wysoka dynamika wymiany towaro-

wej może być realizowana w przyszłych latach przy
założeniu, że zostaną w pełni wykorzystane możli-
wości głównie rozszerzenia wymiany wewnątrz-
branżowej, w której istnieją największe możliwości
zwiększenia dynamiki handlu zagranicznego.

Zgodnie z dokonywanymi podczas rozmów
w styczniu 1973 r. ustaleniami kierownictw partyj-
no-rządowych obydwu krajów czynione będą stara-
nia ó zasadnicze podwyższenie udziału specjalizo-
wanej produkcji w całości wymiany towarowej w

porównaniu ze stanem obecnym.

Odpowiednie organizacje handlu zagranicznego
obydwu państw wymieniają wzajemnie różne towa-

ry. I tak np. Pragoinvest eksportuje produkty
elektrotechniki silnoprądowej, urządzenia podno-
śnikowe i transportowe, rozdrabniglnie, maszyny
budowlane i drogowe, kompresory, parowozy die-
slowskie, natomiast importuje silniki diesłowskie,
maszyny podnośnikowe i transportowe, różne ro-

dzaje maszyn budowlanych i drogowych, urządze-
nia chłodnicze, Wyposażenie parku kolejowego itp.

Strojexport dostarcza Polsce hydraulikę, radia-
tory, ciągniki, samochody do cementu, urządzenia
klimatyzacyjne, konstrukcje stalowe, . maszyny

j urządzenia dla kopalń, zaś importuje z Polski
elektryczne piere paliwowe, kotły centralnego
ogrzewania, pompy, kolektory itp.

Technoexport zajmuje się dostawą różnych urzą-
dzeń dla przemysłu &oży wczego, chemicznego
i gumowego, z kompletnymi inwestycyjnymi obiek-
tami rolniczymi łącznie.

Jego import obejmuje natomiast różne maszyny
dla przemysłu spożywczego, urządzenia dla
cukrowni, do produkcji kwasu siarkowego i celulo-
zy łącznie z pracami budowlanymi. Podobnie jest
w przypadku pozostałych organizacji handlu zagra-
nicznego zarówno w profilu inwestycyjnym . jak
i nieinwestycyjnym.

Dalsze wyraźne rozszerzanie obrotów handlu za-

granicznego między Czechosłowacją a Polską zależy'
przede wszystkim od pomyślnego i szybkiego roz- -

woju specjalizacji i kooperacji między zakładami
produkcyjnymi. I w tej dziedzinie osiągnięto pierw-
sze sukcesy. Na razie zostały uzgodnione i podpisa-
ne umowy na specjalizację produkcji, których łączna
wartość jest obecnie szacowana na 150 min Rbl.
Chodzi tu przede wszystkim o specjalizację w pro-
dukcji izotopów, nadawczych lamp elektronowych,
źródeł światła, przełączników klawiszowych, stycz-
ników prądu stałego, dynamometrów, urządzeń
medycznych, niektórych rodzajów barwników smo-

łowych, maszyn do obróbki metaju, żeliwnych rur

i kształtek do przewodu wody, niektórych leków,
aparatów elektrycznych i elektronicznych, maszyn
rolniczych itp.

Na podstawie dotychczasowych rozmów między
ministerstwami branżowymi i nakładami produk-
cyjnymi obydwu krajów istnieją możliwości per-
spektywicznego pogłębiania specjalizacji i koopera-
cji, przede wszystkim, w następujących branżach:

# urządzenia energetyczne (kotły, . specjalne
rury, urządzenia pomocnicze do uszlachetniania

wody oraz generatory dla energetyki cieplnej, urzą-
dzenia dla elektrowni jądrowych — z CSRS, import
urządzeń do budowy jazów i śluz komorowych
z PRL itp.).

O przemysł motoryzacyjny (wymiana asorty-
mentu, współpraca przy produkcji części zamien-
nych itp.)

0 maszyny rolnicze (maszynowe systemy do
uprawy gleby, zbioru zbóż, zielonek i ziemniaków,
jak również do mechanizacji produkcji zwierzęcej)

f urządzenia techniki powietrznej (wentylatory
urządzeń klimatyzacyjnych i wietrzących oraz pneu-
matyczny transport)

O elektrotechnika i teletechnika (obwody scalone,
diody, systemy numeryczne do programowego stero-
wania obrabiarek, monokryształy krzemowe itp.)

6 maszyny budowlane i drogowe (obiekty tech-
nologiczne dla budownictwa, węzły, agregaty
i elementy hydrauliczne, specjalne maszyny do bu-
dowy szos i autostrad itp.)

Q obrabiarki (obrabiarki budowlane, szlifierki
bezkłowe, wyposażenie, przewody śrubowe, uchwyty
zaciskowe itp.)

0 maszyny włókiennicze (maszyny do bezwrzecio-
nowego przędzenia, maszyny' uszlachetniające itp.)

0 urządzenia medyczne (rentgeny, polifiziografy
EKG, technika osluchiwania itp.)

O tabor kolejowy (specjalne wagony towarowe,
parowozy diesłowskie itp) .

f elektroniczną technika obliczeniowa (wybrane
systemy kompleksowej automatyzacji, aparaty po-
miarowe i laboratoryjne itp)

O przemysł chemiczny (urządzenia dla przemysłu
gumowego; do produkcji' tworzyw sztucznych .

;
—

urządzenia do oczyszczania środowiska itp)
Q produkcja celulozy i papieru (linie do pro-

dukcji i uszlachetniania płyt z włókna drewniane-
go, stróżyn drewnianych i płyt mineralnych do
produkcji różnych gatunków papieru i kartonów
itp) oraz

O maszyny i urządzenia wydobywcze (dużych
koparek i ładowarek z CSRS, oprócz elejktrycznych
napędów — z PRL).

Powyższy wykaz możliwości wcale nie jest
kompletny, ponieważ stała wzajemną- współpraca
przynosi coraz to nowe propozycję. Fachowcy ba-
dają, w jaki sposób najlepiej i nąjefekty.wniej Zrea-
lizować można te zamierzenia.

W ramach programu kompleksowej socjalisty-
cznej integracji krajów-cżlonków Rady Wzajemnej
Pomocy Gospodarczej w dziedzinie handlu zagra-
nicznego, główna uwaga będzie się koncentrowała
przede wszystkim na zwiększaniu roli światowego
rynku socjalistycznego. W związku z tym pierwszo-
planowym celem będzie dlugoterminowość stosun-
ków. handlowych. Zawierane będą długoterminowe
kontrakty na dostawy towarów, ujętych w lis*ąeh
kontyngentowych długoterminowych umów. Przy
stępować się będzie do opracowania długotermino-
wych prognoz , rozwoju światowego rynku socjali-
stycznego.

Perspektywę wymiany towarowej między Czecho-
słowacką Republiką Socjalistyczną a Polską- Rzeczy-
pospolitą Ludową należy upatrywać przede Wszyst-
kim w systematycznym rozwoju nowych forśa
współpracy gospodarczej. Ściślejsza współpraca mię-
dzy, zakładami produkcyjnymi w dziedzinie nauko-
wo-badawczej stworzy niezbędne warunki dla sta-

łego zwiększania wzajemrtj wymiany towarowej* a

przez to pozwoli osiągnąć włączenie organizacji go-
spodarczych obu krajów do międzynarodowego so-

cjalistycznego podziału pracy.

INŻ. ALOIS HLOĆH
podsekretarz Stanu Federalnego
Ministerstwa Handlu Zagranicznego.
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Czechosłowacki

przemysł obrabiarkowy
Tradycja produkcji obrabjarek

do metali CSRS sigga początko-
wych lat naszego stulecia,
a pierwsze sukcesy: eksportowe
dotyczą lat trzydziestych. Dopiero
jednak ustanowienie w 1948 roku
monopolu czechosłowackiego
przemysłu dało decydujący im-
puls do koncentracji środ-
ków materialnych oraz wzmoc-

nienia sił wytwórczych klasy
robotniczej i inteligencji techni-
cznej. Monopolizacja czechosło-
wackiego przemysłu obrabiarek
do obróbki metali wsparta tra-

dycją wzbogaciła ją o nową treść
zgodną z kierunkiem współcze-
snego postępu w przemyśle.

Obecnie czechosłowacki prze-
mysł obrabiarkowy ..zajmuje od
lat stałą pozycję dziesięcioma'
najpoważniejszymi światowymi
producentami i eksporterami
obrabiarek do obróbki metali.
Zatrudnia ponad 80,000 technicz-
nie wykształconych robotników
1 techników, a w swojej polityce
personalnej duży nacisk kładzie
na zwiększenie procentowego u-

działu kadr z wyższym i średnim
wykształceniem oraz pracowni-
ków naukowych. Właściwe wy-
korzystanie w produkcji i ośrod-
kach badawczych kwalifikacji
pracowników umożliwia także
specjalizacja poszczególnych za-

kładów, rozwinięta i kontynuo-
wana zgodnie z tradycją poprzed-
nich producentów.

Głównym przedstawicielem no-

woczesnych planów oraz tradycji
czechosłowackiego przemysłu
obrabiarkowego jest Tovśrny
strojfrenskć techniky TST Pra-
ha. Zatrudnia on 60;000 pracow-
ników w 21 przedsiębiorstwach
produkcyjnych. Trust ten ma też
własną bazę rozwojową i badaw-
czą, którą tworzą trzy samodziel-
ne instytuty badawcze oraz do-
brze pod względem personal-
nym i technicznym wyposa-
żone ośrodki rozwojowe w posz-
czególnych przedsiębiorstwach.
Dzięki roli, jaką odgrywa TST, za-

liczać go można do największych
kompleksów przemysłowych w

świecie. Jego roczna produkcja
wynosi około 5 miliardów koron.
Park maszynowy liczy 25 000 no-

woczesnych obrabiarek czecho-
słowackich i 'zagranicznych.
Przedsiębiorstwa i zakłady TST
zajmują powierzchnię ,1,5 milio-
nów metrów kwadratowych.

Poważną bazę dla produkcji
czechosłowackich obrabiarek
przedstawia także -przedsiębior-
stwo państwowe ŚKODA. -produ-
cent znanych w świecie ciężkich
tokarek i wytaczarek poziomych.
Równie_,dobrze reprezentują, cze-

chosłowacki 'przemysł obrabiar-
kowy wyroby prżedsięb.ibrstw:
ĆKD Blansko, CZM Strakonice.
Vihorlat Snina i Powaźske stro-

jarne. Proces rozwoju czechosło-
wackiego przemysłu obrabiarko-
wego nie jest jeszcze całkowicie
ukończony. Przeciwnie, obecny
okres można nazwać okresem
podstawowych zmian jakościo-
wych i ilościowych wprowadzo-
nych na podstawie generalnej
linii XIV zjazdu KPCz oraz dy-
rektyw planu rozwoju czechosło-
wackiej gospodarki narodowej w

latach 1971 — 1975 zgodnie z

obecną światową naukowo-tech-
niczną rewolucją.

Chodzi tu o operatywne roz-

wiązanie szerokiego kompleksu
zagadnień. Myślimy przede
wszystkim o programach produk-
cyjnych dotyczących około 40

proc. dotychczasowego asorty-
mentu i nastawionych na zdecy-
dowane . zwiększenie produkcji
nowoczesnych obrabiarek: cyfro-
wo i programowo sterowanych,
automatycznych linii produkcyj-
nych i ośrodków specjalizowa-
nych jednoczynnościowych obra-
biarek oraz całych kompleksów
technologicznych. Czechosłowac-

cy producenci mają zamiar reali-
zować ten kierunek w jak naj-
szerszej mierze w swojej działal-
ności produkcyjnej w ciągu trwa-

nia szóstej pięciolatki, ale juz np.
Towarny strój irenske techniky
wyprodukują do roku 1975 oko-
ło 2 000 obrabiarek sterowa-

nych cyfrowo. Realizacja tych
zamiarów została już dokonana
w zeszłym roku na Międzynaro-
dowych Targach w Brnie w

ekspozycji Strój importu, gdzie
wystawiono największą jak do-

tąd grupę obrabiarek sterowa-

nych cyfrowo i gdzie dominowa-

ły trzy ośrodki obróbcze —

FWV.2 z TOS .Kurim, WHQ 9
z TOS Varnsdorf i FQN 50 z

ZPS Gottwaldov oraz karuzelów-

kę z interesującą rozwiązaną
koncepcją SKJ 50/25 NC z CKD
Blansko. Wszystkie wymienione
obrabiarki wyposażone są w

automatyczną wymianę narzędzi.
W szybkim tempie dokonuje się
też modernizacji znanych kon-

wencjonalnych typów oraz wpro-
wadza się je do produkcji.

Czechosłowaccy producenci
przeprowadzają również wg usta-

lonych założeń, odbudowę no-

wych przestrzeni produkcyjnych,
zasadniczą modernizację parku
maszynowego oraz dokonują
głębokich zmian jakościowych
w organizacji i technologii pro-
dukcji; W koncepcji tej chodzi

przede wszystkim o wprowadze-
nie na rynek obrabiarek sterowa-

nych cyfrowo głównie czechosło-

wackiej produkcji, o zorganizo-
wanie . wspólnych (połączonych) •

działów produkcyjnych w zakła-
dach ZPS Gottvaldov, Kovosvit
Sezimovo tTsti, SKODA Plzeń
i TOS Kufim. Czechosłowacki

przemysł obrabiarkowy jest bo-
wiem włączony do międzynaro-
dowego socjalistycznego podziału
w ramach kompleksowego pro-
gramu socjalistycznej ekonomi-

cznej integracji krajów człon-
kowskich RWPG.

Polscy budowlani
w CSRS ~ na celująćo

Najnowocześniejszy jaz na Łabie — hydrostatyczny/sektorowy —.w Czeskich Kopi-
stccl) na Litomericku jcśt już w pełnej eksploatacji. Polscy budowlani zakończyli
pracę z pięciomiesięcznym wyprzedzeniem.

Foto CTK — B. KreJBl

Współpraca Pragoinvestu
z partnerami polskimi
POLSKA należy do tradycyjnych handlo-

wych partnerów czechosłowackich przed-
siębiorstw handlu zagranicznego. Współ-

praca ta rozpoczęła się w latach poprzedzają-
cych II wojnę światową. Po ustanowieniu
monopolu czechosłowackiego przemysłu do-
szło do poważnego wzrostu wymiany towa-

rowej. W okresie pięćdziesięciu lat w dosta-
wach do PRL poważny udział miało także
czechosłowackie przedsiębiorstwo handlu za-

granicznego Strojexport. Do jego tradycyj-
nej współpracy nawiązało powołane w 1568

. roku przedsiębiorstwo- handlu zagranicznego
, Pragoinvest.

Polska jest jednym z najpoważniejszych
partnerów handlowych Pragolnvestu. Wolu-
men i zakres dostaw rośnie z rokn ńa rok.
Znaczne są przede wszystkim dostawy ele-
mentów półprzewodnikowych, maszyn do pro-
dukcji tworzyw budowlanych i przerobu mi-

neralnych surowców, dostawy kompresorów,
agregatów dieslowskich, autodżwigów, loko-
motyw dieslowskich, urządzeń przekładniko-
wych, wariatorów i sprzęgieł.

Z godnych uwagi dostaw maszyn i urzą-
dzeń Pragoinvestu do PRL należy wymienić
m. in.: lokomotywy dieslowskie o mocy 1350
KM, których dostawy zostały rozpoczęte w

1967 r. Lokomotywy pracują w ciężkich wa-

runkach hutniczych jako manewrowe oraz

w transporcie pociągów między Hutą im.
Lenina a dworcem w Krakowie. W 1971 roku

między Pragoinvestem a polskim przedsię-
biorstwem handlu zagranicznego Kolmex zo-

stał zawarty kontrakt na dostawę lokomotyw
« wartości 53.000.000 Kcs. Łącznie w eksploata-
cji w PRL znajdują się 32 lokomotywy dies-
lowskie dostarczone przez Pragoinvest.

Najważniejszą pozycją w eksporcie Prago-
investu do PRL są elementy półprzewodniko-
we. Polski przemysł urządzeń prostowniczych
importuje diody i tyrystory prawie wyłącz-
nie z Czechosłowacji. O zadowoleniu, polskich
,odbiorców świadczy kontraktna dosta wędiod
i tyrystorów o wartości 260.00Ó.OOOKcs. pod-
pisany między Pra&oinvestem a polskiirt
przedsiębiorstwem handlu zagranicznego Ele-
ktrim z okazji Międzynarodowych Targów'
Poznańskich 1971.

Dostawy będą trwały do 1975 roku. W czasie
zeszłorocznych targów W Poznaniu został za-

warty następny kontrakt między Pragoinve-
stem a firmą Unitra na dostawę diod i tyry-
storów o łącznej wartości 54.000.000 Kcs.

Pragoinvesf dostarcza już . szereg lat Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej za' pośred-
nictwem firmy Bumar duże ilości autożurawi
AD 060 o nośności 6 t oraz AD 100 o nośno-
ści 10 t. Tylko podczas zeszłorocznych Targów
Poznańskich zostało sprzedanych 60 sit. sze-

ściotonowych autożurawi.

Znaczne są również dostawy kruszarek z

przedsiębiorstwa Prerovske strojirny, których

Pragolnvest wyeksportował w okresie ostat-
nich dwóch lat więcej niż 100 szt.

W czasie Międzynarodowych Targów Ma-
szynowych w Brnie w 1972 r. Pragoinvest za-

warł z firmą' Bumar kontrakty na dostawę
maszyn ceglarsklch o wartości 21 min Kcs.

Aktualnie prowadzi się negocjacje na te-
mat dostawy trzech kompletnych linii do
produkcji sztucznego żwiru, który uzyskuje
się z produktów przy spalania stałego paliwa
w ciepłowniach.

Dostawy maszyn 1 urządzeń Pragoivestu
do PRL :

dokonywane są ńa podstawie długo-'
terminowej ^urnowy- o wymianie towarowej,
obejmującej okres do 1975 roku. Pragoinvest

. współpracuje, z szeregiem polskich przedsię-
biorstw handlu zagranicznego — Polimex-
-Cekop, Unitra, Bumar, Pezetel, Centromor,
CentrOzap, Elektrim, Kolmex, Nawimor.

Poważnym elementem handlowej- działal-
ności Pragoinvestu jest także import z Polski
w branżach, w których Pragoinvest jest ek-
sporterem. Dotyczy , to głównie urządzeń chło-
dniczych, autożurawi, silników dieslowskich
i kompresorów.

W działalności handlowej Pragoinvestu z

PRL obserwuje się stale rosnącą tendencję
do ściślejszych kontaktów między poszczegól-
nymi krajami-członkaml RWPG. Poglętfająca
się obecnie stale współpraca krajów RWPG
stwarza podstawę do zawierania konkretnych,
obustronnie korzystnych umów handlowych.

TECHNIKA
MEDYCZNA W

ramach gospodarki CSRS

stanowi ważny asortyment
eksportowy, co pozwala zali-

czyć tę branżę do rozwojo'
wych dziedzin naszego prze-

mysłu.
CHIRANA, • zakłady techniki

medycznej skupiają w ramach
przedsiębiorstwa branżowego
(zjednoczenia) 6 wyspecjalizowa-
nych zakładów produkcyjnych,
instytut badawczy techniki me-

dycznej, przedsiębiorstwo handlo-
wo-techniczne usług, które zaj-
muje się projektowaniem i kom-
pletacją inwestycji w zakresie
szpitali oraz świadczy usługi ek-
sploatacyjno-naprawcze w CSRS
i za granicą. Poszczególne zakłady
produkcyjne są wyspecjalizowane
i tworzą zamknięte technologicz-
ne jednostki. CHIRANA występu-
je zgodnie z uzyskanymi upraw-
nieniami jako jedyny eksporter
czechosłowackiej techniki medy-
cznej.

Asortyment produkcyjny arty-
kułów techniki medycznej produ-
kowanych w VHJ CHIRANA jest
szeroki. Obejmuje około 2300 ty-
pów produktów, z czego przyrzą-
dy i aparaty pomocnicze obejmu-
ją 1600 typów. Czechosłowackie
towary z zakresu techniki me-

dycznej dostarczane są do wielu
krajów świata, a ich techniczno-
-eksploatacyjne parametry są na

światowym poziomie. Do naj-
większych odbiorców zalicza się
również Polska Rzeczpospolita
Ludowa.
CHIRANA eksportuje do Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej:
STOMATOLOGIA. Najczęściej

eksportowane są:
komplety dentystyczne ty-
pu CHIRADENT 652/11,

652/IV, 662 CHIRASTON,
CHIRAAIR

fotele dentystyczne ZOK—6.8
łącznie ze stolikiem ZOK
1.1. ZOK 50
umeblowanie gabinetów
dentystycznych ZON 1—10
kompresory KB—40
jezdne turbinki 576

STERYLIZATORY

różnych typów Jak:

Autoklawy: AUT—20, AUT—38,
AUT—39 itp.

Sterylizatory: STE—71 , STE—77,

PRI—38 , PRI—54, PRI—67,
PRI—69, 39, 82

Jednostki kominkowe: JED—18

Wytwornice pary: VYV—23, 24,4

Okno OKN—4

INHALATORY
jak np.: inhalator INH—21 ,

INH—23, INH—24

APARATY DO NARKOZY
typ Ń—6

APARATY DO WODNEGO LE-
CZENIA

różnych typów, np:
katedra do wodnego lecze-
nia VOD—24
hydrogalwan VOD—37, ko-
puła . węglanowa VOD
33+31, 34+31 łącznie z

wanną,
subwodna. kopuła-masaż
VOD—30,

umywalki do rąk LAZ—4,
umywalki do nóg LAZ—5,
kopuła parafinowa TEP—4

STRZYKAWKI INJEKCYJNE
klasyczne, typ „RECORD"

ELEKTRONIKA

Reanimator II
. Defibrylator synchroniczny
. EKG — Startest

Kardioskop 2-kanalowy

TECHNIKA RTG

największy eksport stano-

wią:
Technika próżniowa: po-
krywy KRY—21
wzmacniacze obrazu ZOX
— 190 T-siagraficzne kom-
plety,

Międzynarodowych Targach
Technicznych w Poznaniu. Od
strony handlowej jej udział w ze-

szłym roku był bardzo pomyślny.
Targi Poznańskie z punktu wi-
dzenia terminu, w jakim się od-
bywają, umożliwiają:

0 zawieranie kontraktów jeszcze
na rok bieżący,

0 wyjaśnianie spornych stano-
wisk,

9 zawieranie kontraktów na

przyszłe lata 1974/1975

nowoczesny szesciozaworo-
wy, diagnostyczny aparat
rentgenowski DUROLUX
łącznie z lampami

NARZĘDZIA

TK i stalowe wiertła,
różne weterynaryjne i chi-
rurgiczne narzędzia.
Jako nowość eksportuje się
POLDI—1 i POLDI—2, o

które jest duże zaintereso-
wanie.

W bieżącym roku CHIRANA
już po raz drugi wzięła udział w

Największe zainteresowanie w

PRL wzbudzają towary z branży
dentystycznej — dlatego też ek-
spozycja targowa obejmuje w

głównej mierze te towary.

CHIRANA oferuje kompletnie
wyposażony gabinet dentystycz-
ny z najnowocześniejszym roz-

wiązaniem stanowiska pracy.

Kompletny gabinet dentystyczny
Składa się it

Kompletu dentystycznego 664/1
Fotela dentystycznego ZOK—9 —

w pełni automatycznego

Stolika dentystycznego ZOK—50,
ZOK—1,1

Kompletnego umeblowania gabi-
netu dentystycznego typ ZON 2—9
Szafki narzędzi ZON—1

Aparatu rentgenowskiego do
prześwietlania zębów — STO-
MAXZAR34/I

Głównym celem naszej ekspo-
zycji jest zapoznanie odwiedzają-
cych i fachowców z naszymi pro-
duktami oraz podpisanie kontrak-
tów na przyszłe lata.

O ważności CSRS dla polskie-
go rynku świadczy fakt, że zao-

patrujemy go w nasze najnow-
sze aparaty i narzędzia, jak np.:

9 aparaty do intensywnej opie-
ki nad pacjentem „BEDSIDE",

0 POLDI — komplet chirurgicz-
no-ortopedycznyęh narzędzi do
osteosyntezy,

• komplet dentystyczny 684

# fotel dentysiyczny ambulato-
i ryjny ZOK—9

Na specjalną uwagę zasługuje
komplet 664, który w zeszłym ro-

ku na XIV Targach Brneńskich
otrzymał złoty , medal, a wspólnie
z fotelem ZOK—9 uzupełnionym
odsawacżem i spluwaczką, jest
stanowiskiem pracy, które odpo-
wiada najnowszym ergonomicz-
nym wymaganiom.

Eksport techniki medycznej do
PRL datuje się w zasadzie od lat
pięćdziesiątych, ale od 1983 roku
PRL jest, po ZSRR, największym
odbiorcą urządzeń nowoczesnej
techniki medycznej. Roczny kon-
tyngent nie tylko jest wykonywa-
ny ale nawet przekraczany.
Współpraca z PHZ „VARIMEX",
które jest naszym największym
partnerem handlowym w PRL, u-

kłada się bardzo dobrze. Mamy

tu zabezpieczony serwis, przez ca-

ły rok przebywają w PRL nasi
technicy, którzy wykonują mon-

taż oraz naprawy gwarancyjne i
pozagwarancyjne aparatów, ek-
sportowanych przez CHIRANĘ.

Kontakty handiowe i gospodar-
cze, między CSRS a PRL mają
długą tradycję, ale na większą
skalę zaczęły się rozwijać wkrót-
ce po zakończeniu II wojny świa-
towej. Wzajemny obrót towaro-

wy wzrastał z roku na rok, a w

ostatnich latach osiągnął taki po-
ziom, że obydwa kraje w swoim
eksporcie i imporcie należą do
najpoważniejszych partnerów.
Wpływa to pozytywnie na rozwój
gospodarczy, i rozwój socjalistycz-
nej gospodarki w CSRS i w brat-
niej Polsce.

Na stały wzrost zakresu ek-
sportu ma także pozytywny
wpływ umowa specjalizacyjna,
zawarta między CHIRANĄ VHJ
STARA TURA — czechosłowacką
organizacją handlu zagranicznego
z jednej strony a firmą „OMEL",
PHZ „VARIMEX" z drugiej stro-

py. Umowa ta została podpisana
aa okres 1972—1976.

Ocena realizacji umowy specja-
lizacyjnej na rok 1972 potwier-
dziła nie tylko zadowalające wy-
pełnienie postanowień umowy,
ale także jej przekraczanie, jak
np. w zakresie produktów rent-

genowskiej techniki, aparatów
dentystycznych i kuracji wodnej.

W roku bieżącym oraz w la-
tach 1974r-1976 zamierza się pod-
jąć zwłaszcza specjalizację w za-

kresie narzędzi.
Specjalizacja produkcji między

czechosłowackimi i polskimi za-

kładami produkcyjnymi ma za-

sadniczy wpływ na zwiększanie
eksportu, a także na efektywne
wypełnianie zobowiązań w zakre-
sie eksportu i importu.

1-59
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Instytut Badań Jądrowych Czechosłowackiej Akademii Nauk
w Reżi nawiązał współpracę z wydziałem matematyczno-fizycz-
nym Uniwersytetu Karola w Pradze oraz z Instytutem' Badań
Jądrowych w Świerku kolo Warszawy.
W ramach tej współpracy zakupiony został w PRL uniwersalny
spe.kiomelr neutronów TKSN-400.
Na zdjęciu przekazanie nowego spektometru.

Foto CTK — Nosek, III. 1972

Czechosłowacja dostarczała Polsce urządzenia do hydroelektrowni
w Solinie na rzece San. Na zdjęciu inż. L . Javorla (z lewej) z p.p.
CKD Blansko i inż. B. Sienkiewicz przy czwartym generatorze cze-

chosłowackiej produkcji w hydroelektrowni Solina.
. Foto CTK — CAF, XII, 1971

D0 portów krajów zawijają towarowe i pasażerskie statki Pol-
skich Linii Oceanicznych. Polska flotylla licząca 151 statków
o łącznem tonażu 865 tysięcy ton jest jedną z najnowocześniej-
szych na świecie.
Poważne sukcesy osiągnęła Polska w transporcie towarów.
Rocznie transportuje się ponad 4,5 miliona ton. Wskaźnik ten.ma

zwiększyć się znacznie w nowej pięciolatce, glówjnie ze względu
na transport kontenerowy. Nasze zdjęcie zostało wykonane w jed-
nym z polskich portów, w Gdyni.

. Foto CTK — CAF

Największym odbiorcą łamanych walów okrętowycn 'z Vitko-
wickycii Zelczarcn Klementa Gottwalda w Ostrawie — są polskie
stocznie. W ic-h produkcji bierze udział cały nasz największy kom-
binat hutnicza-maszynowy. W bieżącym roku'metalowcy z Vitko-
vic dostarczą dla polskich stoczni .33 wały. Pomimo że są to ko-
losy o .wadze od 50 dq 100 i więcej ton, obróbka ich musi być do-
kładna do jednej setnej milimetra. "

Foto CTK — V. Svorćik

Spółka akcyjna Centro-
tex, która zajmuje się Im-
portem i eksportem tek-
stylnych towarów 1 su-

roWców, obchodzi w roku
bieżącym 25-Iecie swojej
działalności.

To ćwierćwiecze pracy
było okresem intensywni. -

Bo wzrostu wymiany to-
warowej: w zakresie pro-
duktów przemysłu włó-
kienniczego. Jakość, solid-
ność, dotrzymywanie kro-
ku modzie i gotowość do
spełniania życzeń klien-
tów, to cechy naszej ofer-
ty, które pozwoliły szero-

ko rozwinąć współpracę 1
kontakty handlowe ze 113
krajami świata oraz stwo-
rzyły z Centrotexu poważ-
ną organizację w dziedzi-
nie handlu zagranicznego,
zajmującą znaczące miej-
sce między największymi
światowymi firmami w

branży towarów teks ty 1-
nycli.

38 proc. obrotów handlo-
wych Centrotcxu przypada
na 'kraje socjalistyczne. Z
jednej strony żądania kli-
entów spełnia 70 dużych
czechosłowackich przed-
siębiorstw państwowych, a
z drugiej strony Ccntrotex
zapewnia dla tych przed-
siębiorstw potrzebne su-

rowcę i materiały oraz

różnorodną paletę towa-
rów tekstylnych na po-
trzeby wewnętrznego ryn-
ku.

Między Centrotexem a

polskimi przyjaciółmi 1
partnerami istnieją bardzo
ścisłe kontakty handlowe,
które mają długoletnią tra-
dycję.

Cenlrotex przedstawia
polskie gotowe produkty
tekstylne swym czechosło-
wackim klientom, zaś do
Polskiej Rzeczy posuuliM.M
Ludowej dostarcza głównie
surowce i materiały dla
przemysłu włókienniczego.

O zainteresowaniu cze-

chosłowackich klientów
towarami polskiego prze-
mysłu tekstylnego świad-
czy fakt, że w okresie os-

tatnich 10 lat import z

PRL wzrastał średnio —

rocznie prawie o 20 proc.
Konfekcja polskiego prze-
mysłu tekstylnego ma w

CSRS równie dobrą mar-

kę, jak czechosłowackie
dywany w PRL.

Pomiędzy przedsiębior-
stwem handlu zagranicz-
nego Centrotex a polskim
Przedsiębiorstwem Handlu
Zagranicznego Textilimpex
istnieje bardzo ścisła
współpraca nie tylko v

dziedzinie handlowej,' ale
także w sferze doświad-
czeń, które sprzyjają jak
najlepszemu rozeznaniu
potrzeb i wymagań par-
tnera stwarzając równo-
cześnie odpowiednie 'wa-
runki do pełnego ich za-

spokojenia.
Tak więc wzajemna

współpraca w dziedzinie
wymiany przemysłu tek-
stylnego przynosi obu-
stronne korzyści, które
odczuwane są bezpośred-
nio przez społeczeństwo, '

rzeczywistego .., ,nabywcę
•większości tekstylnych to-
warów i odrtrar.»iiie w

rezultacie na zbliżenie* na-

rodów obu naszych kra-
jów.

Autobusy SM 11 z zakładów Karosa w Vysokem Myte przed wy-
syłką do Polski.

Foto CTK — Havlicek, 1970

SPÓŁKA akcyjna han-
dlu zagraoiczuego

I-ŁJCHNOEAŁ-JKT BRA-
TYSŁAWA choć Jest mło-
dym przedsiębiorstwem,
ma bardzo dobrze rozwi-
nięte kontakty handlowe z

Polską Rzecząpospolitą Lu-
dową. Przemysł chemiczny
dostarcza Polsce maszyny
do produkcji celofanu. Pol-
scy partnerzy przejawiali
także Zainteresowanie pro-
duktami finalnymi i ma-

szynami konfekcyjnymi do
produkcji i wytłaczania to-
rebek z celofanu. W zwią-
zku z tym został podpisa-
ny przez przedstawicieli
T1SCHW0EXPOBTU BRA-
TYSŁAWA i POHMEXU-
CEKÓPU kontrakt na czte-
ry maszyny typu TATiiA
II i cztery sztuki PUS 504
łącznie z wyposażeniem
dodatkowym i częściami
zamiennymi. Łączna war-

tość tej dostawy do PRL

wynosi 3uu ooo Rbl.

Przy wszystkich dostar-
czanych maszynach i urzą-
dzeniach TECH.MoEXFoiir
BRATYSŁAWA gwarantuje

montaż i dostawę części
zamiennych.

Strona polska jest rów-
nież zainteresowana dosta-
wami maszyn konfekcyj-
nych, maszyn do przerobu
wiskozy i celofanu. T£C«1-
NUEXFORT BRATYSŁA-
WA może zrealizować
wszystkie zamówienia pol-
skich partnerów. Pociągnie
to za sobą wzrost obrotu
towarowego.

Jednym z największych
odbiorców maszyn są ZWS
„Wistom-Tomaszów".

TECHNOEKSifORT BRA-
TYSŁAWA eksportuje rów-
nież do PRL kwasoodporny
antykorozyjny materiał
KOROSET. W roku 1973
podpisany został kontrakt
na 80 090 Rbl, jednakże o-

czekuje się dalszych kon-
traktacji w większym za-
kresie dla zakładów che-
micznych w Tarnowie.

Z KOUOSETU produku-
je się szeroki asortyment
aparatów armatury, ele-
mentów przewodów, z któ-
rjch mogą być zestawio-
ne cale linie produkcyjne.
KOROSET stosuje się prze-
de wszystkim w przemyśle
chemicznym przy produk-
cji chlorowodoru i fluoro-
wodoru, następnie przy
produkcji nawozów sztucz-
nych, farb, jak również
przy przeróbce ropy nafto-
wej. Urządzenia z KORO-
SŁTtl mogą być stosowane
przy produkcji maszyn i w

metalurgii.
Z branży urządzeń 1 ma-

szyn dla przemysłu spo-
żywczego polscy partnerzy
handlowi zainteresowali się
dwoma liniami do produk-
cji kiełbasy o wydajności
1« ton/8 godz., liniami wę-
dliniarskimi AKTU A oraz

dalszymi maszynami do
produkcji mięsa oraz auto-
matami do pakowania
BH-02.

Tradycje i możliwości

rozwoju kontaktów
PP Skoda z polskim

Kontakty handlowe PP Skoda - Pilzno z polskim przemysłem" majq
długą tradycję sięgającą początków bieżącego stulecia.

Już w okresie przed drugq wojną światową nastąpiły kontakty
polskiego przemysłu z koncernem Skoda, jednakże do wyraźniej-
szej współpracy gospodarczej doszło w okresie, kiedy narody oby-
dwu państw rozpoczęły budowę socjalistycznego przemysłu.

Dostawy z PP Skoda były niewąt.
pliwie szczególnie potrzebne przy
budowie kluczowych zakładów prze-
mysłowych. Urządzenia hutnicze do-
starczone z PP Skoda pracują w

wielu zakładach, jak np. Huta Bob-
rek, Zakłady Metali Nieżelaznych
Kęty, Wrocław, Łabędy, Szopienice
itp. Urządzenia energetyczne zosta-

ły zainstalowane, w elektrowniach
Zabrze, Szombierki, Miechowice,
Czechnice, Stalowa Wola, Konin;
Hydrogeneratory — w elektrow-
niach wodnych — Solina i Żydo-
wo a następnie szereg systemów
ciepłowniczych w niektórych zak-
ładach przemysłowych i ciepłowni-
czych. Również kilkadziesiąt cięż-
kich maszyn, kompresorów pracuje
na Górnym Śląsku.

Kompresory i dmuchawy z przed-
siębiorstwa Skoda-Pilzno pracują
również w przemyśle koksowniczym
i chemicznym, głównie w Kędzierzy-
nie i Tarnowie. Ciężkie obrabiarki
PP Skoda dostarcza praktycznie do
wszystkich większych zakładów
przemysłowych PRL.

Po polskich szlakach kolejo-
wych jeżdżą elektrowozy ze znakiem
Skoda.

Oprócz wyżej wymienionych ma-

szyn i urządzeń przedsiębiorstwo
Skoda dostarczyło do PRL szereg
maszyn jednostkowych, jak np. ko-
parka-gigant K 800 do wydobywa-
nia siarki, różne prasy hydrauliczne
do swobodnego kucia, do prasowa-
nia kotłowych opon, dla budownic-
twa były to prasy do cementowo-
- azbestowych płyt.

Były również eksportowane różne
produkty elektrotechniki silnoprą-
dowej, jak silniki, aparaty wysokie-
go napięcia. Należy również podkre-
ślić, że niektóre gatunki polskich
papierosów są produkowane na au-

tomatycznych maszynach dostarczo-
nych z PP Skoda.

Udział przedsiębiorstwa Skoda.
-Pilzno w dostawach do PRL nie og-
raniczał się tylko do maszyn i urzą-
dzeń. Były to także dostawy mate-
riałowe, jak duże odlewy czy od-
kuwki dla ciężkiego., przemysłu. Dla
przęmysłu€5toczhiow^ó,,by^ to i są
nadal wały łamane do dużych. silni-

ków okrętowych itp. . >
~

Dostawy do PRLddkonywane były
za pośrednictwem czechosłowackich
przedsiębiorstw handlu "zagraniczne-
go Skodaexport, Strojexport, Tech-
noexport, Pragoinvest, Motokov,
Stroiimport, Polvtschna i Ferromet.
Przed kilku laty PP Skodzie prze-
kazano gestie handlu zagranicznego,
tak, że w przypadku niektórych ro-

dzajów produktów przedsiębiorstwo
zabezpiecza eksport do wszystkich
krajów socjalistycznych, a także do

krajów kapitalistycznych. W tym ce-

lu wykorzystuje specjalne biuro ge-
neralnej dyrekcji w Pilznie. :

Zakres towarów eksportowanych
bezpośrednio przez przedsiębiorstwo
stale się zwiększa, a PP Skoda roz-

szerza swój eksport.na dalszych par-
tnerów handlowych. Dlatego też PP
Skoda w ubiegłym roku było repre-

zentowane na Targach Poznańskich
przez swoją ekspozycję i ośrodek in-
formacyjny.

W branży urządzeń energetycz-
nych PP Skoda-Pilzno dostarcza kia.
syczne bloki do elektrowni o mocy
50—500 MW oraz ciepłownicze bloki
o dużych mocach, następnie hydro-
alternatory o mocy ok. 250 MW. W
1972 roku PP Skoda uruchomił pier-

wszą czechosłowacką elektrownię
jądrową w Jaslovskych Bohunicich
w Słowacji o mocy 150 MW.

W roku 1976 ma być uruchomiona
w Czechosłowacji elektrownia ją-
drowa z blokiem 440 MW. Nad u-

rządzeniem tym PP Skoda pracuje
wspólnie z fachowcami z ZSRR.

Produkowane są elektrowozy z

usytuowaniem osi Bo-Bo i Co-Co na

prąd stały i zmienny, do transportu
pasażerskiego i towarowego, o mocy
4000—8000 KW.

Aktualnie przebiegają pomyślne
próby z elektrowozem na szybkość
200 km/godz.

W celu modernizacji i zwiększe-
nia efektywności taboru kolejowego
produkowana jest lokomotywa ma-

newrowa zdalnie obsługiwana o bar-
dzo dobrych charakterystykach ek-
sploatacyjnych.

W branży przemysłu metalurgicz-
nego PP Skoda specjalizowało się
głównie w produkcji urządzeń wal-
cowniczych, tj. średnich i ciężkich
zespołów walcowniczych i komplet-
nych walcowni grubych i cienkich
blach ze stali i metali kolorowych.

Dla wszystkich gałęzi przemysłu,
nie tylko dla przemysłu hutniczego,
PP Skoda dostarcza piece ogrzewa-
ne gazem lub olejem, a także suszar-

nie rozpyłowe i urządzenia do pako-
wania Dalet w folię kurczliwą.

PP Skoda jest rówpież producen-
tem pras, hydraulicznych, o szerokim
zastosowaniu. Dostarcza prasy kuź-
nicze ó nacisku 12 000 Mp i ęjrasy
wytłaczające do 6000 Mp i tó; nie
tylko do metali kolorowych, ale i

stalowych wyprasek.
W' programie produkcyjnym znaj-

dują się także prasy do różnych ce-

lów, jak np. prasy do nadwozi, pra-
sy do prostowania, prasy hartowni-
cze, prasy do cięcia, prasy do prze-
ciągania, prasy do prasowania ram

samochodów ciężarowych i kolejo-
wych osiek, do prasowania den kot-
łowych, prasy do tworzyw sztucz-

nych i płyt z masy plastycznej, prasy
, dó elektrod węglowych, itp. Dla

przemysłu spożywczego przeznaczone
są prasy do mas o dużej objętości,

' jakimi są chmiel, tytoń, a także pra-
sy do produkcji sztucznych jelit do
wyrobów . wędliniarskich, prasy do
masła kakaowego itp.

Do elementów i mas budowlanych
produkowane są prasy do płyt az-

bestowo-cementowych, okładziarki
ceramiczne, szamotowe i budowlane
kształtki. Szereg technicznych no-

wości było wprowadzonych w wielu
prasach wulkanizacyjnych do opon
0 średnicy 63" i 75".

Na holenderskiej licencji PP Sko-
da produkuje kompletne zakłady do
przerobu porobetonu systemem CA
SILOX, następnie dostarcza linie
do produkcji słupów i różnych ele-
mentów betonowych, urządzenia do
żwiru itp.

Na podstawie współpracy z prze-
mysłem ceramicznym województwa

• zachodnioczeskiego, który w- tej
branży reprezentuje poziom świato-
wy, wprowadza się w PP Skoda pro-
dukcję linii do przerobu okładzin
ceramicznych.

W branży obrabiarek PP Skoda
rozwinęła cały szereg nowych ob-
rabiarek, które umożliwiają stworze-
nie systemu do obróbki ciężkich nie-
rotacyjnych części — system Skoda
NC—N .

To stanowisko pracy jest scalo-
nym zespołem obrabiarek i maszyn
pomifrrowych, przyrządów, urządzeń
transportowych i manipulacyjnych,
z których" można zestawiać różne o-

środki produkcyjne średniociężkich
1 ciężkich przedmiotów nierotacyj-
nych, całkowicie automatyzujących
pracę.

Tradycyjnymi wyrobami pozostają
tokarki ze średnicą obiegową 1000—
—4000 mm, horyzontalne wytaczarki
i frezarki ze średnicą wrzeciona do
250 mm, następnie pionowe frezarki
z podłużnymi i obrotowymi stołami.

W elektrotechnice silnoprądowej
PP Skoda w ostatnim okresie opra-
cowało komplet specjalnych silni-
ków do zastosowania w walcowniach
i hutach. Do sieci rozprowadzających
produkowane są transformatory i
aparaty na napięcie 110—440 kV. W
przypadku tradycyjnie dostarcza-
nych wyłączników małoolejowych
moc wyłącznika została zwiększona
na 5000 MVA.

Z podanego przeglądu wyłania
się zakres programu produkcyjnego
PP Skoda i jego perspektywy. Poza
wymienionymi urządzeniami PP
Skoda dostarcza różne unikalne i je-
dnoczynnościowe obrabiarki, wszy-
stkie rodzaje średnich i ciężkich
skrzynek przekładniowych, specjal-
ne przyrządy do wiórowej i bezwió-
rowej obróbki, jezdne kompresory
tłokowe, odkuwki, odlewy, młyny do
trzciny cukrowej.

PRL jest po Związku Radzieckim
największym odbiorcą maszyn i u-

rządzeń. Istnieją też możliwości za-

sadniczego podniesienia wielkości
eksportu polskich maszyn do CSRS.

T

SKODA

P.P. Pilzno

CSRS

Zakład

0 115-letniej

tradycji,

znakomity

poziom

techniczny
1

sprawność

Produkuje: centrale parowe
elektrownie jądrowe
elektrotechnikę silnego prądu
maszyny i urządzenia

do uszlachetniania węgla i rudy
maszyny i urządzenia do przerobu

materiałów mineralnych
walcownie

prasy hydrauliczne
odlewnie

przemysłowe piece paliwowe
trolejbusy
elektrowozy
obrabiarki

przyrządy, narzędzia, przyrządy
pomiarowe

kompresory tłokowe

urządzenia przekładniowe
łamane wały
prasy wulkanizacyjne
młyny do trzciny
maszyny do tytoniu
odlewy
odkuwki
ieliwne zbiorniki odpadowe
kształtki iiellwo kanalizacyjne
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Technoexport Praha

w ramach wymiany
towarowej między CSRS
i PRL poważne miejsce
zajmują, szczególnie w

zakresie importu 7. Pol-
ski. produkcja rolna i
przemysł spożywczy.
Zakłady przemysłu spo-
żywczego dostarczają
na nasz rynek we-

wnętrzny produkty o

wysokiej jakości, jak
morskie ryby i konser-
wy rybne, a także pro-
dukty mrożone, kompo-
ty, konserwy warzyw-
nicze ilp. Nasz prze-
mysł przetwórczy za-

opatrywany jest w pul-
py i miąższ, potrzebne
do wyrobu dżemów,
marmolad ilp.

W sklepacii z owoca-
mi i warzywami spoty-
kamy polskie pieczarki,
dostarczane przez firmę
HOTHTEX, truskawki,
kalafiory, konserwowe
ogórki, polską wódkę
„'Wyborową" i inne pro-
dukty spożywcze. Spół-
dzielcza organizacja
HOUTEX zaopatruje w

jakościowo dobre, pro-
dukty, również specjal-
ne sklepy, które powsta-
ły v» Pradze i Ostrawie
w wyniku współpracy
z handlem wewnętrz-
nym. -

Stosunkowo znaczną
pozycję w imporcie sta-

nowią ziemniaki i to
zarówno dla celów kon-
sumpcyjnych, jak i pa- s

szowych. W ostatnich
latach polskie rolnictwo
dostarcza również bydło
hodowlane.

W czechosłowackim
eksporcie odcinek rolni-
ezo-spożywczy reprezen-
towany jest głównie
przez dostawy piwa, do-
stawy sztucznych jelit
CUTISIN i pewną ilość
pieczywa dietetycznego.
Poza tym istnieje duża
wymiana w dziedzinie
nasiennictwa i ziarna
siewnego.

Jablonex

CZECHOSIOWACKO-POLSKA WSPÓŁPRACA PRZY

BUDOWIE NOWEGO ZAKŁADU W CHROPYNI

Prum,yslovć Stavby Gottvaldov we współpracy 7, polskim przed-
siębiorstwem budowlanym z Opola wykonują część budowlaną
nowego zakładu plastykowej skóry higienicznej, p.p. Technoplast
w Chropyni na Kromefiźsku. Maszynowo-lechnologicziie urządze-
nia do chemicznej części nowego zakładu dostarcza Kralovopolska
strojirnii — Inżynieryjno-Dostawczy Zakład Brno. Maszynowo-
technologiczne urządzenia montuje jako poddoslawca p.p. Che-
1110111 Brno.

Aktualnie prowadzi m. in. montaż urządzeń technologicznych
produkcji krajowej i 7, importu. Ponieważ chodzi o urządzenia
prototypowe, krajowym dostawcom stawia się zwiększone wyma-
gania. Po wybudowaniu pierwszego ciapu zakładu i uruchomieniu
normalnej pracy, rocznie powinno się tu produkować około
3.590.000 m- plastykowej skóry higienicznej, która na rynek zo-

stanie wprowadzona pod nazwą ,.Barex".
Przeznacza się ją głównie dla przemysłu obuwniczego, z którego

wyeliminować powinna import naturalnej skóry.

Współpraca czechosłowackich i polskich stalowników. Na każdej
zmianie w NTIKG pracowało wspólnie z naszymi stalownikami
kilku polskich stalowników, którzy mieli zapoznać się 7. nową
technologią produkcji stali w piecu tandemowym. Operator zmia-

ny A. Z. Malucha (z prawej) zapoznaje polskiego stalownika Ta-
deusza Biernackiego 7, zasadami sterowania tandemowego pieca,
na pulpicie sterowniczym. Foto CTK — svortik, u. 1970

na polskim rynku
W okresie po drugiej wojnie światowej decy-

dującym partnerem czechosłowackiego przemy-
słu maszynowego stały się kraje socjalistyczne.
W ten sposób przemysł ten brał udział w budo-
wie socjalizmu w poszczególnych krajach. Wai-
ne miejsce w tym procesie zajmował przemysł
maszyn chemicznych.

Do pierwszoplanowych partne-
rów handlowych praskiego Tech-
noexportu, który eksportuje u-

rządzenia dla przemysłu chemi-
cznego, gumowego i spożywczego
należą od początku polskie przed-
siębiorstwa handlu zagraniczne-
go. W bilansie handlowym Tech-
noexportu eksport do Polski jest
na trzecim miejscu po Związku
Radzieckim i Niemieckiej Repu-
blice Demokratycznej i charak-
teryzuje się trwałą tendencją
zwyżkową. W porównaniu z la-
tami 1960 - 1965 w okresie 1936
do 1970 dogodzi do zwiększenia
eksnortu 7. CSRS do PRL o 28.5
proc. W bieżącej pięciolatce ek-
sport do PRL, w porównaniu z

poprzednią pięciolatką, dalej
wzrasta i to w przypadku prze-
mysłu maszyn chemicznych 2,8
raza, w przypadku urządzeń dla
przemysłu gumowego 2.9 raza o-

raz w przypadku maszyn dla
przemysłu spożywczego 3,1 raza.

Technoexport brał udział w

tworxemu polskiego przemysłu
chemicznego lub w jego rekon-
strukcji poprzez dostawy dla
kombinatów chemicznych w Płoc-
ku, Tarnowie, i Puławach. Były
to dostawy urządzeń do syntezy
amoniaku o zdolności produkcyj-
nej 200 ton NH-, dziennie, urzą-
dzenia do produkcji mocznika —

3 x 500 ton mocznika na 24 godz.
— dla Puław I oraz identyczne'
urządzenie o zdolności produk-
cyjnej 2 x 500 ton mocznika
dziennie dla Puław II. Dla tego
kombinatu były również dostar-
czane urządzenia do produkcji
amoniaku o dziennej zdolności
produkcyjnej 2 x 300 ton.

Aktualnie przebiega rekonstru-
kcja zakładów azotowych w Tar-
nowie i Kędzierzynie. Na podsta-
wie dobrych doświadczeń z po-
przednich dostaw, dostawom z

Czechosłowacji dano pierwszeń-
stwo. Przy produkcji amoniaku
obydwie wytwórnie azotowe prze-
chodzą z gazu' syntetycznego na

gaz ziemny. Przejście na 'inny su-

rowiec wymagało wybudowania
nowych obiektów z wydajnymi
urządzeniami i o dużych rozmia-
rach.

Urządzenia dla wytwórni azo-

towych w Tarnowie i Kędzierzy-
nie zostały wyprodukowane przez
Zavody Witeznśho unora Hradec
Kralove oraz zostały wysłane na

miejsce przeznaczenia w 1972 ro-

ku.

Następnymi urządzeniami do-
starczonymi z Czechosłowacji
były urządzenia do pyrolizy ben-
zyny (do Płocka), destylacji kwa-
sów tłuszczowych o wydajności
15 ton na dzień oraz do Gdyni
do ekstrakcji olejów roślinnych
o wydajności 100 ton na dzień,
a dla rafinerii w Tarnowie urzą-
dzenia do konwercji CO.

W roku 1965 za pośrednictwem
Technoexportu, w dostawach u-

rządzeń przemysłu gumowego
dia Olsztyńskich Zakładów Opon
Samochodowych — Olsztyn, bra-
ły udział zakłady Buzuluk Koma-
rov i Chodov Chodos. Dla aktu-
alnie przeprowadzanej rekon-
strukcji wytwórni opon PZOS
STOMIL w Poznaniu Chodos do-
starczył 28 pras wulkanizacyj-
nych 55" do produkcji opon do
samochodów ciężarowych o róż-
nym tonażu i do autobusów. Pra-
sy te zastępują przestarzałe u-

Zakres działania
Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego Jablonex Jest

jednym z największych eksporterów biżuterii na świe-
cie. Posiada szeroki program eksportowy. Który obejmu-
je nie tylko różne rodzaje (imitowanej) biżuterii, ale tak-
że półfabrykaty do produkcji biżuterii Z najważniej-
szych należy wymienić przynajmniej: biżuterię szklaną
1 metalową, biżuterię z tworzyw sztucznych i z drewna,
szklane perły i perełki, szklane 1 metalowe guziki ozdo-
bne, szklane kamienie, ozdoby choinkowe, sztuczne kwia-
ty i owoce, ozdobne przedmioty ze szklą, metalu, drze-
wa, skóry i innych materiałów, dewocjonalia i różańce.

cza 250.000 sztuk, w ostatnich latach rocznie powstaje
20.000 sztuk nowych wzorów.

O wysoki techniczny 1 artystyczny poziom czechosło-
wackiej biżuterii dba tysiące fachowców — techników
i artystów, których dla przemysłu biżuteryjnego wycho-
wują i przygoiowywują trzy snecjalno szkoły zawodowe:
w Jabloneci nad Nisou, w Zeleznćm Brodć i w Turnove.

Jablonecka szkoła artystyczno-przemysłowa istnieje już
prawie 100 lat.

Tradycje produkcji
Produkcja szklanych ozdób i biżuterii sięga według hi-

storycznych dokumentów 1376 roku, kiedy to został roz-

palony pierwszy piec do produkcji szklą w Sklenaficfch
u Vynokuho nad Jizerou <oU. >'5 U>.i ort Jablouca nad
Nisou). Bezpośrednio w Jabłonci nad Nisou w roku 1548
powstała pierwsza huta szkła w Msene nad Nisou, która

jest dzisiaj Jedną z dzielnic miasta. Najstarszymi produk-
tami były szklane guziki, które do dzisiaj eksportuje się
z Jabłonce nad Nisou.

Tradycje eksportu
Biżuteria z Jabłonce jest eksportowana już przmzło

dwieście lat. Pierwszy zagraniczny kupiec odwiedził Ja-
błonce nad Nisou w roku 1760, a w pierwszej polowie
XIX wieku, jablonecka biżuteria była eksportowana na

cały świat.

Dzisiejsza produkcja
jest skupiona w powiecie Jabłonce nad Nisou, w pięciu
dużych przedsiębiorstwach państwowych. Największy z

nich — zakład produkcji metalowej biżuterii — rozpoczął
pracę w nowei fabryci; w Jntilonri nad Nisou w 1901 ro"Uu.
Również w Zeleznćm Brodę została zbudowana fabryka
do produkcji szklanej biżuterii. W przemyśle biżuteryj-
nym zatrudnionych jest 25.000 pracowników. Ilość zewi-
dencjonowanych wzorów jabloneckiej biżuterii przekra-

Wzrosł eksportu
W każdym roku jabloneckle towary, są eksportowane

do więcej niż 110 krajów Świata. Eksport ma stale ten-

dencję wzrastającą.

Organizacja PHZ Jablonex
Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego Jablonex powsta-
ło w 1949 roku Jako jedyny eksporter czechosłowackiej
biżuterii. Siedzibą jego w mieście Jablonec nad Nisou
Jest nowoczesny budynek przy tam'e. ry>żna powiedzieć,
że przedsiębiorstwo Jablonex należy do liajwiększych te-

go rodzaju na świecie. Zatrudnia 1000 pracowników.

BIJOUX DE BOHEME
jest 7.n-' iim, pod którym czechosłowacka biżuteria jest
eksporlCtvana i wystawiana corocznie na kilkudziesięciu
międzynarodowych targach i wystawach. Kwiatowy po-
ziom czeskiej biżuterii potwierdzają pozytywne porówna-
nia z produkcją biżuterii przez europejskich i zamor-

skich producentów podczas targów 1 wystaw, Jak również
na międzynarodowych wystawach biżuterii organizowa-
nych Jako trienale w Jabłonci nad Nisou.

JABLONEX

Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego
Palackeho 41-Jablonec nad Nisou

Telefon: 5451-8 . 4048, 4851-4
Telex: Jablonec nad Nisou 0922, 0923

Telegram: Jablonex, Jablonecnadnisou

rządzenia produkcji amerykań-
skiej, angielskiej i francuskiej.

W latach 1962—1964 dostarczono
kompletne warzelnie o wydajności
160 hektolitrów piwa dla browa-
rów Głubczyce, Koszalin, Bra-
niewo, Rybnik. Do browaru Na-
mysłów była dostarczona warzel-
nia z warzeniem 250 hl.

W gdańskim browarze od 1964
roku pracuje kompletna stacja

produkcji ciasta chlebowego
(wydajność na godzinę jednej
linii wynosi do 1.665 kg) oraz

jedna linia do ciasta pszennego
na białe pieczywo o wydajności
do 1350 kg na godzinę.

Ważny kontrakt zawarli przed-
stawiciele przedsiębiorstw han-
dlu zagranicznego Technoexport
i Agromet-Motoimport — war-

szawa podczas XIV Międzynaro-
dowych Targów Maszynowych w

Brnie. Na podstawie tego kon-
traktu Towśrny mlynskych stro-
jii — Pardubice do końca bie-
żącej pięciolatki dostarczą łącz-
nie 14 zmontowanych wytwórni
mieszanek paszowych o godzino-
wej zdolności produkcyjnej 10
ton.

Aktualnie jednym z najwię»
kszych odbiorców czechosłowac -

kich automatów do pakowania

Grupa automatów do pakowania BTH IZ z Blanickych strojiren przy-
gotowana do wysyłki.
Stosuje się do pakowania mleka w 1/4,1/2 i 1-litrowe woreczki.

do produkcji czystych kultur pi-
wnych drożdży. Dla rozlewni pi-
wa Choteborske strój irny dostar-
czyły cztery linie o wydajności
8000 butelek na godzinę.

Po kilkuletniej przerwie będą
dostarczane do Polaki dalsze cze-

chosłowackie browary. Pierwszy
zostanie dostarczony do końca
1975 roku do Leżajska, drugi o

rok później do Opola, z których
każdy ma roczną wydajność
500.000 hektolitrów piwa.

Polska należy także do poważ-
nych odbiorców urządzeń dla
piekarni przemysłowych. Są to

dziesiątki uniwersalnych miesza-
rek ciasta i maszyn rozdzielają*
cych, półautomatycznych maszyn
rozdzielających, maszyn do ro-

bienia gwiazdeczek, do" zawijania
rogalików itp. Znaczne miejsce
zajmują również dostawy linii
automatycznych do produkcji
białego pieczywa. Do końca 1974
roku do aktualnych dwudziestu
przybędą następne trzy. We wro-

cławskiej piekarni, która jest. 0 -

becnie rekonstruowaną, będą
pracowały dwie linie do ciągłej

jS9t Warszawski Polimex-Cekop.
W połowie 1974 roku w polskich
mleczarniach pracować będzie
pierwszych sto automatów z Bla-
nickych Strojiren Vlaśim oraz z

praskiego Strojobalu. Są to prze-
de wszystkim typy BTK 1A, BTK
3, BTH 12, i APK do pakowania
jogurtu, twarogu, mleka i innych
produktów mleoanych.

„.-., Bardzo dobre warunki dla
''dalszego umacniania i pogłębia-
nia 'współpracy TechnoexpSrtu z

polskimi przedsiębiorstwami han-
dlu zagranicznego stwarza kom-
pleksowy program integracji
socjalistycznej. W bieżącym o-

kresie są to przede wszystkim
długoterminowe umowy z rocz-

nymi protokołami oraz pierwsze
umowy specjalizacyjne. Jedna z

nich dotyczy urządzeń do produ-
kcji kwasu siarkowego, które
Technoexport będzie importować
z Polski. W przeciągu bieżącego
roku dojdzie do podpisania na-

stępnych umów, i to' zarówno w

odniesieniu do chemicznego, jak
spożywczego przemysłu maszy-
nowego.

Mieszarka typ 14 390 z Buzuluku Komarov jest stosowana w wytwór-
niach opon do przygotowywania gumowych mieszanek.
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Racje
ekonomiczne

nie pomogą
Do artykułu „TRANSPORT"! (2Q

nr 47 z 25 listopada br.) pragniemy
dodać Jeszcze Jeden ważny aspekt
«prawy, zależny wyłącznie od prze-
woźnika, w konsekwencji pogarsza-
jący 1 tak wyjątkowo trudną sytu-
ację.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-
ryjnych Budownictwa Komunalnego
w Elblągu korzysta z usług spedy-
cyjna-transportowych przy rozładun-
ku wagonów kolcjowyth, Świadczo-
nych przez miejscowy oddział PKS.
Ostatnio oddział ten odmówił rozla-

• dunlcu wagonów z mączką wapienną,
motywując to tym, że przy tych
czynnościach występują poparzenia.
Mimo li praca przy mączce wapien-
nej ma w naszym przedsiębiorstwie
charakter ciągły, nie mieliśmy takich
przypadków. Nie było lęh w zakła-
dzie produkującym mączkę. Zwró-
ciliśmy się więc do PKS o zmianę
niesłusznej decyzji, PKS jednak na-

dal odmawia usług. Uzasadnia to
teraz tym, że pracy przy rozładunku
worków papierowych z mączką wa-

pienną nie można zmechanizować i
ną poparcie swojego stanowiska po-
wołuje się na uchwałę czynników
społecznych tego przedsiębiorstwa.

W taki' sposób powstają sytuacje,
w lctórych należy dublować przed-
siębiorstwo specjalistyczne, . organl-
anjąc własne brygady i transport, co

wobec nieregularnych dostaw kole-
jowych jest wysoce nieopłacalne.

Wydaje się, że dopóki przedsię-
biorstwo przewozowe nie będzie po-
ważnie traktowało - swej roli — racje
ekonomiczne, zmierzające do kon-
centracji potencjału przewozowego,

winą w próżni. Rezerwy, OKT«I1OM
w artykule Jako organizacyjne nie
zostaną uruchomione — ze szkoda
dla całej gospodarki narodowej, któ-
rej transport Jest przecież podsta-
wowym ogniwem.

mgr JAŃ KAWKO
Dyrektor Przedsiębiorstwa Ro-
bót Inżynieryjnych budownic-
twa Komunalnego

Elbląg

Podział już niczym
nie uzasadniony
We wszystkich cywilizowanych,

państwach nadal utrzymuje się po-,
dział na pracowników fizycznych i

umysłowych, mimo że rozwój szkol-
nictwa oraz postęp techniczny pro-
wadzą do zacierania różnic między
pracą tych dwóch grup zawodowych.
Robotnik, obsłujący skomplikowane
maszyny i urządzenia, musi bardzo
często w większym stopniu angażować
się umysłowo, aniżeli niejeden pra-
cownik zatrudniony na etacló umy-
słowego. Stąd też coraz częściej do
pracy fizycznej kieruje się pracow-
ników ze średnim wykształceniem
technrcznym. Zresztą uiedługo takie
wykształcenie — w związku z y/pro-
wadzeniem w życie zasad nowej re-

formy szkolnej — stanie się u nas

powszechne.

Ustalony niegdyś podział na pra-
cowników fizycznych 1 umysłowych
wydaje się już dziś anachronizmem.
Świadczy o przywiązaniu do złej 1
nikomu już niepotrzebnej tradycji.
Uważam, że w naszym ustroju nie
przemawiają - żadne poważniejsze
względy, by w dalszym ciągu, po-
dział ten kultywować. Zniesienie go
przyczyniłoby się do większego zespo-

lenia ludzi pracy 1 wzajemnego Ro-
zumienia. Nie dzielmy członków na-

szego społeczeństwa, gdy nie zachodzi
ku temu konieczna potrzeba.

Wprawdzie wydane ostatnio u nas

akty prawne zmierzają do zniwelo-
wania różnic w sferze świadczeń
socjalnych między pracownikami fi-
zycznymi i umysłowymi, ale samego
podziału — jako takiego nie znoszą.
• I łiadal jeszcze w opinii społecznej '

pokutuje pogląd, że przekwalifiko-
wanie'' pracownika fizycznego na

umysłowego jest awansem, nawet

gdyby się to odbywało kosztem wy-
nagrodzenia.

W- HIERONIM MOSAKOWSKI
Płock

Jeden hektar -

jedna owca
W artykule „Szansa dla owiec"

(Ż.G. nr 46/73» MARCIN MAKO-
WIECKI przytacza opinie niektórych
naszych naukowców na temat mak-
symalnej wielkości pogłowia owiec
w Polsce, określając ją na 5—5,5 min
sztuk. W rolnictwie określanie mak-
simum Jest ryzykowne. Gdyby 4 lata
temu ktoś powiedział, że w Polsce
będzie 20 min świń — uznano by to
za brak wyczucia rzeczywistości. A
20 min świń jest! Również w owczar-

stwie możliwości są ogromne. Prof.
J. Rostafiński, jeden z nestorów na-

szego owczarstwa, postawił przed laty
inną ocenę maksymalnej wielkości
pogłowia: Jeden hektar użytków rol-
nych — jedna owca — bez paszowego
uszczerbku dla innych gatunków
zwierząt. W moim przekonaniu nie
była to ocena zbytnio przesadna.

Oczywiście o wielkości pogłowia
decydują różne czynniki — obszar
użytków rolnych, udział łąk i pa-

stwisk, poziom gospodarowania na

użytkach zielonych, struktura pro-
dukcji zwierzęcej itp. Anglia na 18,9
min ha użytków rolnych ma 27,2
min owiec (w r. 1065 nawet 28,6)
przy pogłowiu bydła sięgającym 13,5
min sztuk. Gdyby brać pod uwagę
obszar użytków zielonych w tym
kraju (11,7 min ha) częściowo dość
ubogich I gdyby przeliczyć ; odpo-
wiednio pogłowie owiec na stosunki
polskie (4,2 min ha łąk I pastwisk)
— trzeba by określić nasze możllwót
ści co najmniej na 9—10 mlii owiec,
co wydaje się realne, zakładając —

z czym się M. Makowiecki zgadza, że
owce nie są konkurencyjne w sto-
sunku do bydła. Nie trzeba więc
demobllizować naszego owczarstwa
niskimi ocenami maksymalnej wiel-
kości pogłowia w chwili, gdy stawia-
my na rozwój tej -gałęzi produkcji
zwierzęcej.

O perspektywach owczarstwa decy-
dują też czynniki subiektywne, a do
nich przede wszystkim należy zaliczyć
głęboko zakorzenione tradycje I przy-
zwyczajenia. Nie sprzyjały one do-
tąd mięsnemu użytkowaniu owiec,
ale i w t«J dziedzinie zaczyna' się
przełom. Świadczy o nim m. In. wy-
powiedź dr E. Kozaia, który w „Prze-
glądzie Hodowlanym" (nr 17—18/73)
pisze: „Aktualnie owczarstwo euro-

pejskie znajduje się w okresie zasad-
niczych zmian. Przede wszystkim
jako główny cel — większość krajów
stawia na pierwszym miejscu pro-
dukcję mięsa baraniego, a w szcze-

gólności jak największej liczby jag-
niąt rzeźnych. W tym aspekcie kieru-
nek produkcji wełny staje się celem
drugorzędnym". Kreśląc drogi roz-

woju owczarstwa mięsnego w Polsce
autor proponuje podjęcie na szeroką
skalę towarowego krzyżowania po-
głowia z owcami ras mięsnych.

O nowym znaczeniu owczarstwa

mięsnego świadczą też ogłoszone w

początkach listopada br. decyzje ko-
misji rolnej krajów EWG, które

przewidują m. In. powołanie wspól-
nej organizacji branżowej mięsa ba-
raniego. Można sądzić, że również
w Polsce owczarstwo mięsne" ma

obecnie lepsze warunki i możliwości
rozwoju. Chodzi więc nie o „szansę
dla owiec" w ogóle, ale przede
wszystkim o szansę na baraninę, któ-
ra byłaby w stanie urozmaicić jadło-
spis przeciętnego. Polaka.

ZBIGNIEW KUJAWSKI
Warszawa

Tak to posyłać
mężczyzn
po zakupy

WBtyd się przyznać, ale należę do
tej części rodu męskiego (a Jest ona,
niestety, coraz więl-sza), którą żony
używają do różnych posług, w tym
również do dokonywania zakupów.
0 tym, jak smutne są tego skutki,
świadczyć inożc następujące, auten-

tyczne zdarzenie.
20 listopada br. w Domu Handlowym

„MERKURY" (Warszawa, ul Słowac-
kiego) kupiłem na polecenie żony,
konfiturę z czarnej porzeczki (Import
z ZSRR), płacąc 18 zł za słoik wagi
netto G5C1 g. Dotychczas płaciłem tylko .

15 zł. Nie jestem jednak drobiazgowy
1 bez zmrużenia oka uiściłem należ-
ność, choć wzrosła ona o 20 proc.

Zagotowało się wc mnie dopiero po
dwóch dniach od wspomnianego wy-
żej zakupu. I to nie dlatego, że wtedy
właśnie żona oświadczyła, że nie •

zwróci mi poniesionych kosztów. Za-
gotowało się we mnie w Domu Han-
dlowym „Delikatesy" (Warszawa, Plac
Komuny Paryskiej), kiedy ujrzałem
na półce tę samą konfiturę po 15 zł
ża słoik wagi netto 650 g.

Postanowiłem wyjaśnić całą sprawę.
Poszedłem natychmiast. do wspomnia-
nego wyżej D. H . „MERKURY", a nie

byfo to tnidne, gdy licząc w Unii pro-
stej Jest' on odległy od wspomnianego
wyżej D.H. „Delikatesy" o „150 me-

trów. poprosiłem o rozmowę z kle-
równikiem, którym okazała się kobie-
ta. A więc — pomyślałem sobie —

teraz wezmę odwet za znaczną część
cierpień, Jakie zadaje mi żona. Nie
udało s ę Jednak, pani kierownik i
dVh. „MERKURY"'udzieliła ml W spo-

,sób bardzo uprzejmy wyczerpującej
odpowiedzi, pokazując nawet telcfo-
nogram w tej sprawie, Jaki otrzymała

z Centralt WSS W Warszawie. A więc
okazało się, że wszystko Jest w po-
rządku?

Nasuwa ml się na tle tego zdarzenia
bardzo wicie pytań i to zarówno w

sprawie elastyczności cen, Jak rów-
nież potrzeby emancypacji mężczyzn.
Chciałbym np. żeby „Zycie Gospodar-
cze" wyjaśniło mi, czy w kraju, w

którym handel jest uspołeczniony, po-
winny istnieć różne ceny tych sa-

mych towarów?

Gdyby Pan Redaktor dał twierdzą-
cą odpowiedź na to pytanie, powołu-
jąc się na koszty transportu lub do-
świadczenie wysoko rozwiniętych kra-
jów kapitalistycznych, gdzie ceny są
istotnie zróżnicowane... Wówczas pro-
siłbym Jeszcze o wyjaśnienie, czy słu-
szne Jest, by zróżnicowani!} to istnia-
ło w sklepach odległych od siebie o

100—150 metrów i czy nie Jest to Już

przerost elastyczności cen?

Gdyby Jednak Pan Redaktor wy-
ciągnął z tego wniosek, że.nie należy
mężczyzn wysyłać po zakupy i co

ważniejsze mógłby coś zrobić w tej
sprawie, to gotów Jestem zrezygnować
z wszelkich pretensji w sprawie róż-
nic cen.

'

Z poważaniem
W. R.

(nazwisko 1 adres znane redakcji)

AKTUALNOŚCI

PRODUKCJA ~

I ZATRUDNIENIE
W PRZEMYŚLE

W okresie 10 miesięcy br.
sprzedaż wyrobów własnej pro-
dukcji i usług wzrosła w porów-
naniu z analogicznym okresem
ub. roku o 12,3 proc. Wzrost pro-
dukcji globalnej wyniósł w tym
czasie 11,9 proc.

Jest to dynamika produkcji
wyższa niż w roku ubiegłym je-
żeli chodzi o. sprzedaż o 0,9 punk-
ta, a jeżeli chodzi o produkcję
globalną o 0,1 punkta.

Przeciętne miesięczne zatrud-
nienie w przemyśle wzrosło w

ciągu 10 miesięcy br. o 3,4 proc.
(w roku ubiegłym — o 4,6 proc.),
a osobowy fundusz plac netto o

11.5 proc. (w roku ubiegłym o

9.8 proc.) . Tak więc większe za-

dania produkcyjne wykonano
przy niższym wzroście zatrudnie-
nia, ale przy wyższym wzroście
funduszu płac. (Sech.)
WYDAJNOŚĆ
I PŁACE
W PRZEMYŚLE

Wyższe od planowanego wyko-
nania zadań produkcyjnych przez
przemysł w ciągu 10 miesięcy br.
przy niższym od planowanego
wzroście zatrudnienia znajduje
swój wyraz w przyspieszeniu
wzrostu wydajności pracy. W
okresie 10 miesięcy wyniósł on

8,6 proc. (mierzony produkcją
sprzedaną)' i 8,2 proc. (mierzony
produkcją globalną). Analogiczne
wskaźniki dla roku ubiegłego wy-
nosiły 6,5 proc. i 6,9 proc.

Warto tu podkreślić jeszcze
szybszy wzrost' wydajności pracy v

przypadający na jedną przepra-
cowaną robotnikogodzinę. Wy-

niósł on w październiku br. 10,4
proc. w stosunku do października
ub. roku.

Przeciętna miesięczna płaca
netto wzrosła za 10 miesięcy o

7.9 proc. (w roku ubiegłym — o

4.9 proc.). (Sech.)
PODSTAWOWE RELACJE
EKONOMICZNE

W PRZEMYŚLE
W ciągu 10 miesięcy br. pod-

stawowe relacje ekonomiczne w

przemyśle kształtowały się na-

stępująco:
Przyrost w proc. sprzedaży

wyrobów własnej produkcji
I usług z tytułu wzrostu zatrud-
nienia wyniósł 27,6 proc. (w roku
ubiegłym 40,4 proc.), a z, tytułu

wzrostu wydajności pracy 72,4
proc. (w roku ubiegłym — 59,6
proc.).

Przyrost funduszu płac netto na

1 proc. wzrostu sprzedaży wyro-
bów własnej produkcji i usług
wyniósł 0,93 (w roku ubiegłym
0,86). .

Przyrost przeciętnej płacy net-
to na 1 proc. wzrostu wydajności
pracy mierzonej wartością sprze-
daży produkcji własnej i usług
wyniósł 0,92 (w roku ubiegłym —

0,75).
Z powyższych danych widać, że

stosunkowo wysokiemu udziałowi
wydajności pracy w przyroście
wartości produkcji sprzedanej to-

warzyszy wysoki stopień opłaca-
nia wzrostu wydajności pracy.

(Sech.)
PRODUKCJA
I WYKORZYSTANIE
MASZYN GÓRNICZYCH

Produkcja przemysłu maszyn
górniczych należącego do MGiE
wzrosła w 1973 r. o około 15 proc.,
a wydajność na jednego pracow-
nika ogółem o ponad 10 proc.
Stosunkowo najszybciej wzrośnie
produkcja takich asortymentów,
jak zmechanizowana obudowa
kopalniana (o 40 proc.) i urzą-
dzenia wyciągowe (o 47 proc.). Za-
kłada się, że w 1974 r. produkcja
przemysłu maszyn górniczych
wzrośnie o dalsze 12 proc.

Ważną innowacją jest wprowa-
dzenie i rozszerzenie centralnej
gospodarki podstawowymi ma-

szynami górniczymi. Gospodarza-
mi ich stały się zjednoczeniowe
zakłady naprawcze, które przeję-
ły na swój stan majątkowy pod-
stawowe maszyny 1 urządzenia ko-
palni. Zakłady te wynajmują ko-
palniom potrzebne maszyny za

odpowiednią opłatą i zobowiązane
są do ich obsługi remontowej
i magazynowej. (S)

GÓRNICY A OCHRONA
ŚRODOWISKA

W roku bieżącym resort górni-
ctwa I energetyki objął rekulty-
wacją i zagospodarowaniem 1080
ha nieużytków poprzemysłowych,
z czego 500 ha przypada na tereny
hałd. Posadzi się tu ok. 1150 tys.
drzew oraz ok. 460 tys. krzewów.
Na szczególna uwagę zasługuje
rekultywacja wyrobisk popiasko-
wych (374 ha) z przeznaczeniem
na Zagłębiowski Ośrodek Wypo-
czynkowy „Rogoźnik".

Równocześnie na zapobieganie
szkodom górniczym (a także usu-

wanie powstałych szkód) przezna-
cza się w bieżącym roku 1,6 mld
złotych. M . in. w ramach zastęp-
czego budownictwa wybuduje się
2,8 tys. izb mieszkalnych i wyre-
montuje się ponad 2,5 tys. budyn-
ków, przeprowadzi się naprawę
kanalizacji, dróg i szlaków kole-
jowych. Resortowy program
ochrony środowiska obejmuje po-
nadto problemy zagospodarowa-
nia odpadów, oczyszczania wód, a

także odsiarczania węgli. (S)

TRUDNOŚCI
TRANSPORTOWE

Pierwszy atak zimy natych-
miast pogorszył i tak trudną sy-
tuację transportową kraju. Śnie-
życe spowodowały zablokowanie
wielu dróg kołowych oraz węz-
łów kolejowych. 4 grudnia br. w

10. województwach zawieszona
była komunikacja samochodowa.
Szczególnie trudne były pierwsze
dni grudnia w transporcie kolejo-
wym, co znalazło m. in. wyraz
w dziennych za-

dań przewozowym. Do 4 grudnia
br. niedobór przewozowy , wyniósł
ponaid pół miliona ton ładunków."

Na podstawie wstępnych infor-
macji za 11 miesięcy, ocena sytua-
cji transportowej nie napawa op-
tymizmem. Nie ma bowiem szans

na pełne wykonanie zadań prze-
wozowych w czwartym kwartale.
Już w październiku PKP przewio-
zły o ok. 500 tys. towarów mniej
niż planowano, w listopadzie na-

tomiast nie przewieziono 235 tys.
ton.

Pomimo uprzywilejowania
przewozów węgla i innych pro-
duktów ze Śląska, najtrudniejsza
sytuacja utrzymuje się właśnie w

tym rejonie. W listopadzie br. z

okręgu katowickiego wywieziono
prawie 11 min ton ładunków,
jednakże nie 'zdołano wywieść
wszystkich zaplanowanych ilości
węgla, w związku z czym Drzy
kopalniach zwały węgla, które na

początku czerwca br. wynosiły 1,3
min ton, urosły w końcu listopa-
da br. do rekordowo wysokiego
poziomu 3.1 min ton.

Trudności w przewozach kole-
jowych wystąpiły prawie we

wszystkich grupach towarowych,
bowiem z wyjątkiem wykonanych
z nadwyżką przewozów metali
i wyrobów metalowych, w pozo-,
stałych grupach wystąpiły mniej-
sze lub większe niedobory. Z po-
wodu braku dostatecznej liczby
wagonów krytych nie zdołano
przewieźć zaplanowanych ilości

cementu, nawozów sztucznych,
zboża.

Trudnej sytuacji transportowej
nie łagodzi, niestety, wzrost, dy-
scypliny klientów kolei. W dal-
szym ciągu nagminnym zjawi-
skiem jest przytrzymywanie wa-

gonów pod czynnościami ładunko-
wymi ponad ustalone wskaźniki.
W listopadzie br. liczba przetrzy-
mywanych wagonów była wyższa
0 11,5 proc. niż-w tym samym o-

kresie ub. -roku. W stosunki! do li-
stopada ub. roku o 35 tys. godzin

wzrosło przetrzymywanie wago- .

nów w resorcie. budownictwa, o

76 tys. godzin yir resórcie przemy-
słu ciężkiego, o 55 tys. godzin w

handlu zagranicznym, o 31 tys.
godzin w CRS „Samopomoc
Chłopska", (zw)

TRANSPORT A HANDEL
ZAGRANICZNY

W październiku i listopadzie br.
wystąpiło szczególne spiętrzenie
przewozów kblejoWych, które do-
prowadziły do Wjelu .trudności w

realizacji transakcji zagranicz-
nych. Trudności te dotyczą w

WŹEGÓLNMD^^EŁĄDIŁHKS^ SU-
TO Wki, metali, nawozów i produk-
tów naftowych nadchodzących ze

Związku Radzieckiego oraz eks-
portu niektórych towarów do
krajów kapitalistycznych, (zwła-
szcza węgla, ziemniaków i dro-
biu).

Sygnalizowane są również duże
trudności przeładunków towarów
importowanych (rudy, zboża
1 pasz) oraz eksportowanych dro-
gą morską, spowodowane brakiem
wagonów i trudnościami przeła-
dunkowymi (sztormy). Powoduje
to wzrost kosztów związanych z

przestojami statków, blokowanie
nabrzeży, opóźnienia przeładun-
ków statków i wzrost stawek
frachtowych. (Sb)

EKSPORT NIE NADĄŻA
Wysokie tempp wzrostu impor-

tu z krajów kapitalistycznych ob-
serwowane w okresie 10 miesięcy
br. (ok. 76 proc. w porównaniu z

analogicznym okresem ub. r.)
zmusiło -do przyjęcia w skorygo-
wanych założeniach planu na

1974 r. odpowiednio wyższych za-

dań eksportowych. Okazuje się
jednak, że realizacja tych zadań
napotyka znaczne trudności. Osią-
gnięte bowiem w okresie 10
miesięcy br. tempo wzrostu eks-
portu do' krajów kapitalistycz-
nych (ok. 25 proc.), jest znacznie
niższe od \^mikającego ze skory-

gowanych założeń planu (ok. 33
proc.). ,

Nadrobienie tych zaległości w

eksporcie zależy jednak wyłącznie
od odpowiedniej mobilizacji wysił-
ku produkcyjnego i przewozowe-
go (głównie kolei i portów mor-

skich). Podpisane bowiem kon-
trakty eksportowe z dostawcami
do końca grudnia br. pozwalają
na przekroczenie planu eksportu
do krajów kapitalistycznych o ok.
8 proc (Sb)

ZAPASY TOWARÓW
RYNKOWYCH

Okazuje się, że pomimo znacz-

nie szybszego tempa wzrostu

sprzedaży detalicznej towarów
(12,2 proc. w okresie 3 kwartałów

br.) niż wzrostu zapasów rynko-
wych (3,1 proc. na koniec wrze-

śnia br. w porównaniu z analogi-
cznym okresem ub. r.) nadal u-

trzymuje się tendencja, do nad-
miernego wzrostu zapasów nie-
których towarów. Upoważnia to,
do wniosku» że na. tych odcinkach
występuje szczególnie, ostro nie-
dostosowanie struktury i jakpści
produkcji do potrzeb rynku..

Odnosi się to zwłaszcza do wy-
robów przemysłu lekkiego. Zapa-
sy odzieży z tkanin wzrosły o 18
proc., wyrobów dziewiarskich —

o 20 proc., wyrobów pończoszni-
czych'— o 15 proc: i obuwia skó-
rzanego — o 6.5 proc. — na ogól-
ną kwotę około 6 mld złotych.
Równocześnie ma miejsce znacz-

ny spadek. zapasów. wielu towa-
rów trwałego użytku, a zwłaszcza
artykułów metalowych (o 28
proc.), telewizorów (o 26 proc.),
magnetofonów (o 29 proc.), odku-
rzaczy (o 24 proc.) i radioodbior-
ników (o 9 proc.). (Sb)

CENY WARZYW

Ceny warzyw w handlu uspołe-
cznionym W październiku br. by-
ły wyższe niż przed rokiem.' Naj-
bardziej wzrosły ceny kapusty (w
granicach 50 proc.) i ogórków
kwaszonych (o 32 proc.). Ceny po-
zostałych warzyw wzrosły w gra-
nicach kilku procent, ceny bura-
ków wykazywały nieznaczną ten-

dencję zniżkową.
W większości jednak przypad-

ków ceny warzyw w handlu u-

społecznionym kształtowały się
nieco niżej niż na targowiskach
(z wyjątkiem cebuli). Nadal jed-
nak powszechnie sygnalizowana
jest niższa jakość warzyw ofero-
wanych przez handel uspołecznio-
ny. (Sb)

WARUNKI ROZWOJU

HpDOWLI TRZODY

W październiku br. ceny pro-
siąt na chów w obrotach między
rolnikami utrzymywały Się nieco
poniżej poziomu z analogicznego
okresu ub. r. (w granicach 2 prófc.).
Zjawiska tego nie możną jednak
jeszcze uznać za zapowieilż osła-
bienia tendencji rozwoju hodow-
li. Równocześnie ma bowiem
miejsce znaczny spadek ceń zie-
mniaków uzyskiwanych przez
rolników w transakcjach wolno-
rynkowych (średnio w grudniu o

9 proc., a w niektórych woje-,
wództwach o ok. 15—20 proc.).
Przy równoczesnym, nieznacznym
tylko wzroście ceny żyta (w gra-,
nicach 1 proc.). Powinno to za-

chęcać do rozwijania hodowli. ...

Równocześnie, pomimo obniżę-,
nia cen państwowych skupu zie-
mniaków poniżej ub. r . rozmiary
tego skupu w miesiącach od lipca
do września br. ukształtowały Się"
o ok. 48 proc. powyżej^analógicz-
nego okresu ub. r; (Sb)

LUDNOŚĆ POLSKI.
W OCENIE GUS

Na koniec bież. roku będzie
około 33,5 min Polaków, z czego
w miastach ponad 18 min (więcej
niż 54 proc.). Według GUS do
końca roku w urzędzie stanu cy-
wilnego zostanie zawartych 320'
tys. małżeństw tj. około 12 tys.
razy więcej niż w ub. roku. Prze-
ciętny wiek wstępujących w

związki małżeńskie mężczyzn wy-
nosi najczęściej 24 lata, kobiet —

22 lata. Liczba urodzeń rośnie ż

520tys.w1967r.do576tys.w
ub. roku.. Według prognoz w bież.
roku przybędzie w Polsce około
600 tys. nowych obywateli. W ro-

ku 1972 przyrost naturalny wy-
niósł ponad 310 tys. osób, a w

bież. roku wzrośnie do ok. 317
tys. osób. Współczynnik urodzeń
na każdy 1000. ludności wzrośnie
z17,4w1972r.do17,9wbież.
roku. Niestety , rośnie także liczba
zgonów. W roku 1973 wyniosły
one ok. 280 tys., czyli ok. 15 tys.
więcej niż w ub. roku.

W pierwszym półroczu — jak
wynika z danych GUS — prze-
niosło się do miast poiiad 10 tys.
osób więcej niż w analogicznym
okresie ub. roku. W skali roku
przepływ ludności ze wsi do miast
będzie wyższy od 15—25 tys. osób.
W ten sposób ludność miast
wzrośnie w bież. roku o. ok. 185
tys. osób. (msk)

GIEŁDA SAMOCHODOWA

W niedzielę 2 grudnia na

giełdzie samochodowej w

Warszawie wystawiono po-
nad 800 samochodów. We-

dług oceny kierownika giełdy
PIOTRA KOZICKIEGO do-

konano ok. 300 transakcji.
Brak było całkowicie małych,
samochodów takich jak Fiat

600 i Fiat 126p. Stosunkowo

najmniej płacono za Fiata

125p (1300). Wysoko ceniono

nowe Syreny. Proponowano:

SYRENĘ 103, rok produkcji 1965,
po przebiegu 80 tys. km za cenę
45 tys. zł,

SYRENĘ 104 z 1968 r. po 40 tys.
km, za cenę 66 tys. zł,

SYRENĘ 105 z 1972' r, po 28
tys. km za 90 tys. zł.

WARSZAWĘ 223, rok produkcji
1971, po przebiegu 96 tys. km —

za cenę 90 tys. zł.

WARSZAWĘ COMBI z 1966 r,
po przebiegu 123 tys. km — za

cenę 105 tys. zł.
TRABANTA 601, rok produk-

cji 1971, po przebiegu 69 tys. km
— za cenę 68 tys. zł. Trabantów
Combi nie było.

SKODĘ 1000 MB, rok produk-
cji 1969, po przebiegu 86 tys. km
— za cenę 84 tys. zł.

SKODĘ S 100, rok produkcji
1969, po przebiegu 90 tys. km
— za cenę 60 tys. zł.

WARTBURGA DE LUX, rok
produkcji 1972, po przebiegu 52
tys. km — za cenę 157 tys. zł.
Wartburga Standard — nie było.

Nie proponowano również
MOSKWICZÓW.

WOŁGĘ GAZ 24, rok produkcji
1958, po przebiegu 80 tys. km —

za cenę 95 tys. zł.
FIATA 127p, rok produkcji

1972, po przebiegu 30 tys km —

za cenę 177 tys. zł.

FIATA 850, rok produkcji 1968,
po przebiegu 50 tys. km — za

cenę 118 tys. zł.
FIATA 125p (1300), rok pro-

dukcji 1970, po przebiegu 48 tys.
km — za cenę 102 tys. zł.

FIATA 125p (1500), rok pro-
dukcji 1972, po przebiegu 32 tys.
km — za cenę 148 tys. zł.

VOLKSWAGENA 1300, rok
produkcji 1968, po przebiegu 45
tys. km — za cenę 128 t.ys. zł
oraz z 1970 roku, po przebiegu
33 tys. km — za cenę 130 tys. żł.

MERCEDESA 190 D, rok pro-
dukcji 1966, po przebiegu 56 tys.
km — za cenę 240 tys. zł.

BMW, rok produkcji 1969, po

przebiegu 80 tys. kni — za ceńę
190tys.zł. .

' '

SAMOCHODY DOSTAWCZE:
NYSĘ z 1959'roku, pó, przebie-

gu 112 tys. Jem — za cenę 55 tys.
zł; :•

. ŻUK A^ z 197,1 roku, po przebie-
gu86tys.km—zacenę120tys.
zł. jod.

Uwaga Czytelnicy! Przypominamy, że termin opłacania prenumeraty
rocznej upływa 10 grudnia. Szczegółowe warunki prenumeraty w 1974
roku podajemy w stopce redakcyjnej.

REDAGUJE ZESPÓŁ: Stanisław- fchelstowskl (zastępca redaktora nacz.), Władysław Dudziński (zastępca redaktora nacz.), Jerzy Dzięclołowskl, Jan GI6wczyk (redaktor nacz.), Anna Kuszko '

Zbigniew Mikołajczyk (zastępca redaktora ńacz.), Marian Sikora, Karol Szwarc, Wiesław Szyndler, Zbigniew Wyczesany.
ZESPÓŁ KONSULTACYJNY: Mirosław Dyner, Mieczysław Kabaj, Marian Krzak, Mieczysław Mieszczankowski, Zbigniew Madej, Marek Misiak, Zofia Morecka, Marian Ostrowski, Józef Pajestka, Grze-' '

gorz Pisarski, Antpni Rajkiewlez, Wiesław Rydygier, Władysław Sadowski, Jan Werner, Barbara Wiśniewska.

WYDAWCA; RSW Prasa — Książka — Ruch". Wydawnictwo „Współczesne", 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12 telefon.: 28-24-11 .

ADRES REDAKCJI:" 00-681 '
Warszawa, ul. Hoża 35 (Skrytka pocztowa nr 7 — 00-950 — Warszawa). Telefony: redaktor naczelny 28-06-28, zastępca redaktora naczelnego 21-55-57, sekretarz redakcji

28-83 -02 redaktorzy' 28-53-42, 29-38-54, sekretariat redakcji 28-06-28. Nie zamówionych artykułów redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów nie zamówionych
OGŁOSZENIA PRZYJMUJE: Biuro Ogłoszeń RSW „Prasa — Książka — Huch" — Wydawnictwo „Współczesne", 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12, tel. 28-24-11 oraz wszystkie Biiira Ogłoszeń RSW ..Prasa —' Książka — Ruch" w miastach woje-
wódzkich. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. .
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WARUNKI PRENUMERATY: cena prenumeraty krajowej rocznie: 208 zł, półrocznie: 104 zl, kwartalnie: 52 zł. Prenumeraty przyjmowane są do dnia 10 każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty. Prenumeratę na

kraj dla czytelników indywidualnych przyjmują Urzędy Pocztowe, listonosze oraz Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw RSW „Prasa — Książka — Ruch", 00-950 Warszawa, ul. Towarowa 28. Krintó PKO.
Nr 1-6-100020. Instytucje państwowe i społeczne w miastach zamawiają prenumeratę wyłącznie za pośrednictwem Oddziałów i Delegatur „Ruch" Pozostałe — mające siedzibę na wsi lub w innych miejscowościach,
w których nie ma Oddziałów i Delegatur „Ruch" — zamawiają prenumeratę za pośrednictwem Urzędów Pocztowych. Prenumeraty na zagranicę przyjmuje: RSW «Prasa — Książka — Ruch", Biuro kolportażu Wydaw-
nictw Zagranicznych Wronia 23, 00-840 Warszawa, konto PKO Nr 1-6-10-0024. Cena prenumeraty jest wyższa ,ód .prenumeraty krajowej o 40 proc.
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• snrżedaż eezemblarzv nuftierów zdezaktualizowanych "na Uprzednie pisemne zamńwieriia' prowadzi Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw RSW „Prasa — Książka — Ruch", 00-950 Warszawa, ul. Towarowa 28.

Druk: Prasowe Zakłady Graficzne TSW „Prasa - Książka - Ruch"'- 00-624 Warszawa, Marszałkowska .3/5. Numer indeksu 3860S. .
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