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Henryk Weregowski pracuje
w Wojskowych zakładach
Uzbrojenia w Grudziądzu
od 52 lat. Czuwa nad remon-
tami i modernizacja postra-
dzieckich zestawów rakieto-
wych: tiUB i ÜSifli. które nadal
są na wyposażeniu armii
calego świata lpaza i-'irabią
Saudyjska i katarem. które
stać na najnowszy sprzet).
ü „liubie” i „Üsie” pan
Henryk wie wszystko i cenną
wiedze przekazuje uczniom.

HI'i. lakÜřtLa'tls' PliLIEtś

Zbrojne ramię z Pomorza i Kuiaw
I» Modernizacja samolotów bojowych i zestawów rakietowych oraz routery do nowej generacji Patriotów to poważny
wkład naszego regionu w obronność Polski.

blłiiłtitli't ÜSTFIÜPÜL'śliii

telamy być z czego clutn-
ni. Zakłady zbrojeniowe
z i'iujawsko-Pomorskiego
stats-'iaja na innowacyjność
i umacniaja swoja pozycje
na rynl':t1_r`tje5t ti eo sie bić..
bo na modernizacje polskiej
artnii w ramach progratnu
„Wisła” rzad przeznaczył E?
mld zł. .iaki katt'alek tego
tortu trali do lirm z naszego
regionu. okaze sie za kilka
miesiecy. czyli po ostatecz-
nym rozstrzygniecitt tnie-
tlzyt'tarodowyel'r przetar-
gdw.
Duze nadzieje lokalnych

przedsiebiorcds'tr budzi za-
móts-'ienie it'iCibI na amery-
kańskie baterie rakietowe
Patriot nowej generacji.

- .Ink sie kupuje nowe
urzadzenia. to trzeba sie na-
uczyć' ich ohsittgi i atiapto-
wać _ie na potrzeby naszego
1t-wijska. a poniewaz to wła-
śnie nasz zakład od lat fiÜ.
ub. wieku wprowaclzal ze-
stawy rakietos't'e do uzbro-
jenia polskiej armii. moze
sie. teraz zajać wdrazaniem
systemu Patriot - zattwaza
Danuta Stuczynska. p.o.
prezesa zarządu Wojsko-
wych Eakładciw Uzbrojenia
5a w Itjrudziadzu. wchodza-
cych w skład Polskiej rGrupy
Zbrojeniot-yej.

'l'o tu w czasach PRL remon-
towano zestawy rakietowe
wszystkich panstw Układu
Warszawskiego. Wbrew
potocznym opiniom postta-
dziecka technika nie jest
taka zła i wystarczy ja zmo-
dernizować1 by kolejne lata
słuzyła armii - ocenia pani
prezes. WEU 5W specjalizują
sie w takich modernizacjach.
a konk ret n ie

napełniaja radzieckie
skorupy
Ĺn iezt-yy kl e wytrzyma le]
nowa technika i to nie tylko
na zamót-yienie polskiego
wojska. 'lysiace postraclzicc-
kich zestawów rakietowych
nadal sluzy atmiotn calego
śtt-'iata. Üpłaca sie je trzy

mać. bo za cene jednego
nowego urzadzenia mozna
pozyskać kilkadziesiat zmo1
detnizowanych.

- Po upadku ZSRR był
pewien zastdj. bo nie bar-
dzo wiedziano. eo z pn-
stradzieckitn uzbrojenietn
robić. ale juz w EÜÜI r.
ntrzymaliśtny pierwsze zle-
cenie od armii wegierskiej
na remont i modernizacje
zestawów rakietcnyych HU B.
.'-t potem pojats-'ili sie Niem-
cy. którzy tez maja l.ls'I1.tl¬.ty"
oraz ..i.isy" i kilka sztuk
takich urzadzen z lat PÜ.
juz im wyremontowaIiśn'ty
- mowi Danuta Stuczynska.
kliientern gruclziadzlciej

zbrojeniowki sa takze l'íro-
lewskie Siły Powietrzne

Remont i modernizacje urządzeń bojowych rodem z ISHR
zlecają grudziądzkiej firmie wojskowi z Węgier. Niemiec
i Wielkiej Brytanii. FÜT. laküålśtłt't" PRLI 55

//
Wbrew potocznym opiniom pastrodziecita technika niejest taka
zla i wystarczy .ia zrnadernizowac'. by kolejne lata sluz'yla armii.

Danuta Staczyriska
po. prezesa zarządu Wojskowych Eakiatlów iirbtoienia IL'sil w Grudziądzu

Wielkiej Brytanii. - z'tnglicy
maja nieco wieksze wyma-
gania co do wnetrza zesta-
wds't' rakietowych. a nasi
iaeluiwcy pod pms-'iad ajt|
im. co jeszcze da sie zmo-
clet'nizots-'ać - wyjaśnia patti
prezes. Zaznacza. ze nowe
techniczne wypelnienie po-
stradzieckiej skorupy po'
wstaje w calości w WZLi.
W tym systemie wszyst-

ko musi hyć zintegrott-'ane
i dlatego nie mozna nikomu
sprzedawać produkowanych
u nns podzespołów. ho sobie
z tym zadanietu nie poradzi
- tłutuaczy Stuezyitska.
Załoga grudziadzkiego

zalclaclu z duma tt-'spomina
miedzynarodowy przetarg
na modernizacje postra-
clzieckiego sprzetu clla I'irt'i-
lewskicb Sił Powietrznych
Wielkiej Brytanii. który trze-
ba było ttniewaznić. bo

- Nasza

oferta była bogatsza.
niz zakładali anglicy. wiec
rozpisano nowy przetarg.
Wygrała go brytyjska firma.

ktorej my jesteśmy podwy-
konawea. - słyszymy w WEU.
IGrudziadzl'ti zaklad otl

zilii'l r. współpracuje z ame-
rykańska lit-ma łiaytheon
Company. producentem Pa-
triotów. Byly przytniarki.
by na postradzieckich zestar
waeh montować rakiety pro-
clttkowane przez r-'tmeryka-
nów. ale na razie ten projekt
zawieszono - wyjaśnia lJ'a-
nuta Stuczynska. aktualnie
WZU maja z siłami powietrz-
nytni Uiśz't dwa kontrakty.
- Produlcujemy dla nich za-
silacze do systemów obrony
|n'zecits'lt'nniczej i retntmtu~
jemy bloki ćlektrt'mieztte do
urzadzen post radzieckich.
it'lamy tez nadzieje na to. ze
pod piszemy z terykanami
kontrakt na rernoni calego
zestaw-'u przecit-t-'lotniczego
~ informuje pani prezes.
Remont jednego zestatt-'u

rakietowego trwa w WI-'ĹU
półtora roktt. Długo. bo naj-
pierw trzeba doprowadzić
urzadzenie do pełnej spraw-
ności. a potem moderni-
zować sie je krok po kroku

i wielola'otnie sprawdzać. czy
jakiś element nie zawodzi-
- Po kazdym etapie moderni-
zacji zamats-'iajaey ts'ysyła do
nas komisje. która 1t-'rszystko
sprawdza izatwie rdza - wyjaś-
nia Stuczytiiska.
Remontowane w WZL'

(dla polskiej armii] armatu-
-haubice przeszły chrzest
bojowy w zkl'ganistattie. a po
tyc'h cloświaclt'zeniach iirmn
ma pontysly na ich modyli-
kaeie.
Prezes [Januta Stuczyitska

przekonuje. ze najwiekszym
bogactwetn grudziadzkich
zakładów uzbrojenia sa iu-
cizie. ' Do tego. by zajmować
sie remontem i modernizacja
wojskowych urzadzen. po-
trzebna jest nie tylko długa
nauka. alei

iskra boza
- zanwaza pani prezes.
Ewykle zatrudnia sie ttt

ntfn't'yelt pracownikow na
kilka miesiecy. obserwuje
i wybiera najlepszych. - Do-
bry fachowiec stanie przy
urządzeniu. poslucha i wie.
co tam nie pasuje ¬ slyszy-
my w WEU. I:Iiagle szuka sie
ttt dobrych elektronikott'.
bo chluba grudziadzkiej
zbrojettitiwki jest ośrodek
badatt-'czo-rozwojowy. Pra-
cuja tu ..mózgott-'cy" z Byci-
goszczy. Torunia. Gdańska.
Jacek Walczak. szetI osrocl-
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a w wielu dziedzinach unikalnych,| speciaiistycznych rezwiazan teleinfctrmatycznych dla wejska.
Sprzet i ppregrampwanie tej firmy są wykerzystywane w kilkuset garnizenach, były też uzywa-
ne pedczas działań weiennycłt w aiganistanie. kengcr. Czadzie i na Bałkanach.

ka, z duma prezentuje jegci
esiajzniecia. Stwut'zylismy
urzadzenia du wyprewadza-
nia wilguci z pujazddw bu-
jewych uraz certyfikat-rany
systeitt rnzpeznania „sw-'dj-
rniż-cy", przebadany przez
amerykanska l'irme - inieir-
ntttje.
Certyfikat bezpieczenstwa

musza tniee wszyscy pra-
t'uwnit'y Wfli: ei z uzrudka
badawczegu i ei z hali re-
muntuw. Tu jedna z najwiek-
szych firm w Ürttdziadzu
[w czasach PRL pracuwału
ttt punad lÜÜÜ ustłb, dziit
mniej niz pułe'wal, a wśrdtl
zatrudnienycb sa cale paku-
lenia. iienryk 1tar'ereecri'rski
przepracuwal w WKU 52
lata i nadal dzieli sie sweja
ugrc'mna wiedza i de'świad-
czenietn z nuwymi uczniatui-
I:zuwa teraz nad retnuntetn
zestawnw: [{L'E i ÜSn, ktdre
nie maja przed ttirn tajemnic-
Ü'grumny sttkces. i tu nie

tylku na pułskitn rynktt, ud-
nidsł

miłitarny, niezwykle
wydajny reuter z TELIIttĽłTI
prywatttej l'irmy z Bytlgusz-
czy. Te urzadzenia sa prze-
znaczune du Patriutc'rw nu-
wej generacji.

- Puzwalaja na przesy-
łanie iniurmacii bujen't-'ycb
w bezpiecznych sieciach te-
leiniurrnatycznych uraz na

zarzadzanie tymi sieciami -
inicirntuje Henryk łíruszyn-
ski, prezes firmy 'I`ELJJPt`i`,
ktdra dziala na pulslcim
rynku teleinfurntatycznyan
prawie zł] l'at, ale wspdłpra-
ee z r'trnerykanami nat-yia-
zała niespełna 4 lata temu'.
sputkali sie na rttiedzjt-'t'taru-
ciut-'rych cwiczeniaeh wnjsk
Nr'łfiÜ, a blizej puznaii na
targach ultrunnyeh w [{iel-
each.

- li'ustawilismy na speł-
nienie przez nasze urzadze-
nia wszystkieh standarduw
i'slrlt'lÜ uraz rtajwyzszeyu
stuprtia udpurnuści mecha-
nicznej. klimatycznej i elek-
trumaenetycznej i tak sie
'w tym wyspecjalizciwali-
smy. ze amerykanie ts-ybrali
nasz prudukt du Patriutdw
- ntdwi I'íruszynski- Fakt, ze.
amerykańska firma buduje
sprzet nut'i'ej generacji, skut-
kuwał tym, ze ntiała tiuriat-
kuwe wymagania i TEiIJr'tT
int sprustal. lłracttje ttt uk.
ÊÜÜ usdb. liniiiekt¬¦.'r.u.i'.'tr¬ tu in-
zynieruwie, absubs'enci byd-
gusicich, turttnskicłt i gdan-
skich uczelni w wieku du 35
lat, skrupulatnie sprawdze-
ni przezI uclput-yiednie sluz-
by.

Wszystkie ud prujekttt,
przez tesry. az pn prudukcje
ttrzad zen udbywa sie na te-
renie naszej iirmy. bu takie
sa wymugi bezpieczenstwa.

W tej bt'anzy musi być scisia
kuntrula kazdegu elementu.
wcbcidzacegei w skład urza-
dzen. .'Špt'awclzamy, ktu pu
dustarczył i czy nie przeszedł
przez panstwa, z ktnrym
wspci'lpracn jest zakazana.
Szta nda ruwyrn p ruduktem

'l`i*`.|.|1tr'ł'l` jest

IAŚMIH.
Tu i nnuwaeyjny, unikalny
system wsparcia duw-'udze nia
i Iacznusci. uparty u zinte-
yruwane wezly teleinfurma-
tyczne w wersjach przenus-
nej i i'turttet'tertnrej.
- Składa sie un z urzadzen

i upruy,ramuwania, ktcire
słuza wujskut-t-'ym du rezwi-
jania sieci teleittt'urmatycz-
nych w bardzn trudnych wa-
runkach uraz prciwadzenia
działan, trt-in- du ts'ysylania
ruzkazciw czy put-yiadamia-
nia kadry u zdarzeniach.
in iurmaeje le. przesyła sie
najczesciej niejawna, siecia,
'a z znmkt'tietycb ts-'itryn in-
tra net uwycłt kurzyst a tyl ku
wujsku - wyjaśnia Henryk
Kruszynski- lłutrzeba stwu-
rzenia takiej sieci ma zwia-
zek np. z mieclzynat'uduwa
misja w niganistanie. hu juz
wcześniejsze tluswiadczenia
z Iraku wskazywały tta tu, ze
prudukewany kumercyjnie
cywilny sprzet w t-yarunkacb
wnjny sie nie sprawdza. Nie
wytrzymuje wahania tetrt-

peratttt', nie jest uclpurny
na wilyuc, cittzc zapylcnie
i wstrząsy, wiec łacznciśc pa-
dala-

- Pudjelismy sie teeu za-
dania i pu reku tytanieznej
pracy zaprezent'nwalismy
|n.in. na targach system.
ktt'iry utrzymał nagi-ride za
innuwaeyjnuśe |- wspumina
Kruszynski. JaSZy'lIH muze'
byt'1 p'rzet ra nspurtuwa ny
np. na pustynie i pu bar-
dzu szybkim ttrttebumieniu
stt-yurzy teleinfurmr-tryczna
sierĹI dla kilkuset i _`wiecej
ttzyt kuwttikuw siec'r bez-
pieczna. zluzuna z ttrzaclzen
uclpurnycb na wstrząsy, wil-
yue uraz warunki klimatycz-
ne i wspierająca duwudze-
nie wnjskiem.

kadesław Iarzycki, mechanik
z WII. z przy remencie kadłu-
ba Slt'łl. FiJl. ElniłlLIĘ-E BiÜ-EH

"t'łtl bydguskieh 1'r'tf'ujsku-
wych zakładach Letniczycb
nr 2, nałezacycb du Pulskiej
|Ĺirupy Zbrujeniuwej nadal
trwaja mudernizacja

i remctnt I't'tiE-za i SU-zz
- Futnyslnie zal-tenczyli-
silny ;złebuktj tttudernizacje
eskadry b'liĘi-rły'." 29 z 23.
lłazy Letnietwa rFaktyczne-
jau w k'iinsktt ktit'tzuwieekint.
z'ustaiy une wypusazune
w nuwuczesna awiunike
i eksperci sa zdania. ze te
puradziecicie samuluty buju-
we dutłrĹ' skutecznie t'ealizttjtl
zadania NA'l'Ü - infurmuje
'tit'ktldemar 'I'upuL dyrektur
uperacyjny Wzl. nr Ê..
Sid-22, które mialy bye

w tym ruku wycufa ne z eks-
pluatacji, tez dustały szanse
na dłuzsze zycie, bu puja-
wiła sie purrzeba szkulcnia
persnnelu lutniczegcr z bazy
w Sty-'idwiniu - Mamy umu-
we na r'emunt n sztttk SU
-Lłz i przediuzt'nie resur'su
u kulejne lił lat. 5:-ttnuluty
przejda, tez niet-yielka, lnu-
dernizacje; clrtstana nuwe
racliustacje i przyrzady pu-
łdaduwe, upat'te na start-
tłarclat'l't anglusaskic'b. eu
zapewni ich wspdłprace
z innymi samuluran'ii pul-
skich sil pnwietrznych - wy-
_iaśnia Wa lcłe ma r 'i'upul.
WZL-E maja tez IĹ¬t-letnia

u mnwe na

Rośnie
zbroieniawa
potęga w naszym
regionie

I' W zel-a ruku puwsta-
ia Pei-ska Grupa filtruje-
niuwa. jeden z nai-
wiekszych kuncernuw
ubrpnnych w Eurnpie,
ktura stawia suhie
za cel „aktywne uczest-
nictwa w mcrdernizacji
pcilskieee weiska,
wdrażanie nuwych
tecbnulugii i budewanie
sily krajuwei guspudar-
ki”-

ł W jei skład weszła
trzydzieści iirm- Eia
wśrud nich; WEL-li'.
WZU w |II-'rudziadzu
uraz bydeciskie spciłki:
„Nitru-Ehem", prctduku-
jacy materiały wybuchu-
we, i „Belma”, ktdrej
specialnescia sa miny
przeciwpancerne
i przeciwdesantnwe-

t' W 3a zakładach PGI,
ktdre maja '1,5 miliarda
złutych ctbrutu, pracuje
1Ei tysiecy ludzi.

serwis pplskich lastrzehi
- Üdtwerzyliśmy juz pewłu
ki zabezpieczające w trzech
F-lt'ł i mamy nadzieje na
kulejne zlecenia. bu ume-
wa serw-'isuwa na ii-ltíi nie
spruwadza sie tylku du
przep re'wad zania na praw,
ale rtłt-t'niez du t-ysparcia lu-
gistycznegrs. czyli dustaw
czesci i agregatdw. Jesteśmy
'w trakcie t't'pruwaclzania nu-
wyeh teehnuiugii. W punie-
działek przyjechalu du nas
urzadzenie du wzmacnia-
nia eiementdw staluwych,
[elnwnie putlwuzia sat'nuluttt
- upuwiacla dyrektur 'I'upul_
Pukazuje natn stanuwisku
kuntruli aprepatdw ciu pul-
slciepu Jastrzebia-

i'rinzerny tu sprawdzic
parametry techniczne pie-
ciu agregatnw F-l'n, ale wy-
starczy rcizwinae uprcigra-
muwanie, by mnzna tu byle
tliagt'icrzuwat'* inne agregaty
- tłumaczy mechanik Duminik
Lentanski.
iaifilf'z liczy tez na scr-

wis transpurtuwych ł'ier-
ct| lesuw. - iłudpisal izmy
ttmewe na ich przeglady
i w tej chwili grupa naszych
tipecjalistnw rubi przeglad
strukturainy tegu samelutu
w bazie lutniczej w Puwicizu.
a jesli zbudujemy hanpar. kn-
Iejny egzemplarz bedziemy
juz serwisuwae w zakładzie
- prugnnzuje 'Input .cr-:ts
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