
Rada Zakradowa w dzialaniu

WYNIKI

ZA oknami biurowca Wojewódz-
kiego Prze~8iebior8twa J{omu-
nikacji Miejskiej w Szczecinie

}eje jak z cebra, zreszta juz ktÓt"ys
dzielI z kolei. Przewodniczacy Rady
Zakladowej tow. Zbigniew Dziedzic
martwi sie na równi z dyrektorami
przedsiebiorstwa, czy tramwaje i au-
tobusy WPKM poradza sobie z ko-
lejnym szczytem popoludniowym.
Widocznosc slaba. nawierzchnia dró~
sliska. co nie -pozwala na szybka
jazde! autobusem - oto tylko nie-
które przyczyny wypadania z eks-
ploatacji wozów tramwajowych i
autobusowych. '

Cztery telefo:ny w Radzie Zakla,
dowej dzwonia na przemian: pyta-
nia, wyjasnienia, prosby o interwen-
cje, o porade; niemal kazdy z 3400
pracowników WPKM ma do prze-
wodniczacego jakas swoja sprawe.
Taki koncert na telefon, moze miec
tylko ten do kogo zaloga ma bezgra-
niczne, ,zaufanie.

rO FOlClWartr
l: MClnd JGlGgi

, Warto przyjrzec sie wiec blizej
~zlowiekowi, który cale swoje zycie
zawodowe poswiecil pracy w komu-
nikacji miejskiej i zwiazkach za-
wodowych. .

W roku 1952 Zbigniew Dziedzic
podjal prace w Miejskim Przedsie-
biorstwie Oczyszczania. Po czterech
latach zostal przez Zjednoczenie
Gospodarki Mieszkaniowej i Komu-
nalnej przeniesiony sluzbowo do
ówczesnego Miejskiego Przedsiebior-
stwa Komunikacyjnego. Tu piasto-
wal rózne stanowiska: byl kierow-
nikiem Sekcji Transportu Gospodar-
czego, potem przez dwa lata star-
szym t~hnikiem eksploatacji w Od-
dziale Taksówek i wreszcie (do roku
1966) kierowal Sekcja Rozliczen Pa-
l.iwa i Ogumienia w Oddziale Auto-
busów.

MÓWIA

W lutym 1966 roku Zbigniew
Dziedzic Po raz pierwszy zostal wy-
brany przewodniczacym Rady Za-
kladowej. Obecnie, trwa juz czwarta
kadencja. jak sprawuje te odpowie-
dzialna funkcje.

.13 lot
dobrej robotj

Dla nikogo w WPKM nie jest ta-
jemnica: ze to -glównie dzieki stara-
niom i uporowi tow. Dziedzica w
cjagu tych trzynastu lat tak radykal-
nie poprawily sie tu warunki socjal-
no-bytowe, mozliwosci kulturalnego
spedzenia czasu po pracy itp. Prze-
wodniczacy Rady Zakladowej nie lu- .
hi mówic o sobie. natomiast chetnie
daje sie wciagnflc w rozmowe o pra-
cy calej 23-osobowej Rady Zakla-
dowej:

. - W roku 1967 odbudowalismy w
Swinoujsciu nasz Zakladowy Dom
Wczasowy na 50 osób, który w o-
kresie pieurlopowym stanowi sana-
torium dla pra.::owników gosPOdarki
komunalnej. Rok pózniej oddalismy
ogromna stolówke zakladowa wyda-
jaca codziennie tysiac obiadów (w
okresie tegorocznej srogiej zimy,-
nawet gotowano ich póltora tysiaca).
Korzystaja z niej poza nami takze
dwa inne przedsiebiorstwa komu-
nal:ne: MPO i RPWiK. Ponadto ot-
worzy1ismjt w najwiekszych naszych
zakladach 5 bufetów z goracymi po-
silkami, w nowo powstalej zajezdni
autobusowej w Dabiu tez otworzy-
lismy w roku' ubieglym samodziel-
na stolówke. Dzieki staraniom Rady
Zakladowej, .udalo sie, po zaadapto-
waniu pomieszczen przy ulicy Po-
tulickiej, otworzyc dwa kOlejne od-
dzialy przedszkola zakladowego. po-
wiekszajac w ten sposób liczbe ob-
jetych opieka dzieci do 200. Piec lat
temu przeprowadzilismy gruntowna
mOderniiacje przyzakladowej przy-

ZA SIEBIE

chodni lekarskiej wraz z jej trzema
filiami - przy Wydziale Tramwa-
jowym. przy Wydziale Glównego E-
pergetyka i przy SzkOle Przyzakla-
dowej. W roku 1978. nabylismy w
atrakcyjnej miejscowosci Pomorza
Zachodniego - Marianowie - os-
rodekszkolenipwo-wypoczynkowy
wraz 15 domkami kempingowymi.
Nie sposób tez nie wspomniec o wy-
budowaniu 12 nowych punktów so-
cjalno-dyspozycyjnych wezlowych i
koncowych, znacznie ulatwiajacych
prace tamtejszej obsludze (kazdy z
nich miesci' pomieszczenie. dla regu-
latora ruchu, dla spozycia posilku,
WC). Równez trzynaS"cie lat dziala
bardzo aktywnie Kolo Rencistów i
Emerytów, skupiajace ponad 400 by-
lych pracowników MPK. Maja oni
swoje spotkania co piatek oraz ko-
rzystaja z tych samych swiadczen
socjaln.ych, co pracownicy czynni.

Na WlZIsllcich
tronkIch

W gabinecie przewodniczacego Ra-
dy Zakladowej dziesiatki dyplomów
i pucharów. Sa to trofea za osiag-
niecia w s,porcie masowym i wyczy-
noWym. Wiekszosc z nich wymienia
nazwe klubu sportowego "Tramwa-
jarz". bowiem co piaty pracownik
WPKM czynnie uprawia sport w
którejs z jego sekcji. W Turnieju
Najlepszych sportowcy WPKM od
lat zajmuja miejsca od II do V.
Przed trzema laty Rada Zakladowa
postanowila jeszcze bardziej uma-
sowic kulture fizyczna pOprzez or-
ganizowanie dorocznegJO festynu za-
kladowego w uroczej miejscowosci
Krzynki nad jeziorem Pelcz (zawsze
organizowany jest w wolna sobote
i niedzi~le), w którym biora udzial
setki pracownków wraz z rodzinami.

Sa osiagniecia takze na innych
polach. Jedna z ciekawych i jakze

Przewodniczacy Rady Za'IdadOWej'
WPKM - Zbigni~w Dziedzic. 1

Fot. Archiwum i
cennych inicjatyw Rady Zaklado-
wej bylo utworzenie 10 lat temu
funduszu posmiertnego przy Pra- '
cowniczej Kasie Za.pomogowo-Po-
zyczroowej oraz wpro'wadzenie w
roku 1970, z okazji 25-lecia przed-
sieb~orstwa, odznaki "Zasluzony
PracownLk MPK".

Rada Zakladowa WPKM staly
kontakt z ogromna zaloga utrzymuje
za posrednictwem 17 Rad Oddzialo-
wych i 6 grup 'zwiazkowych. Ponad-
to sam przewodniczacy bardzo nie
lubi siedziec w 'swym g-abinecie, ho

jak stanowczo twierdzi
,,,swQich ludzi musi widziec na s.ta-
nowis.kach pracy, aby miec prawid-
lowe rozeznanie' w ich war'unkach
bhp, socjalno-bytowych i wy.poczyn-
kowych". Czesto wiec urzadza-ile sa
wyjazdowe posiedzenia Prezydium
Ratly Zakladowej w. poszczególnych
zakladach, najczesciej, gdy dotycza
one spraw bhp danego wydzialu czy
oddzialu.

Tow. Zbigniew Dziedzic' jest o-
becnie czlonkiem Zarzadu Glównego
Zwiazku. Ten mandat uwaza on za
szczególnie cenny, za najlepszy do-
wód, iz praca. jaka Rada Zakladowa
WPKM prowadzi, jest wysoko oce-
niona przez zaloge. A o u7.nanie 7.::1-
logi, na rzecz której dziala. chodzi
mu. najbardziej. .
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