
Ich wielki dzień

MHMl
Wprawdzie — zaraz, jak to wy Dorośli określacie? aha! ofi- 
cjalne. A więc oficjalnie Nasze Święto obchodzimy 1 czerwca, 
ale ten dzień w kalendarzu wydrukowano czarna farbą i do
pisano tylko MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA. A nasi 
Rodzice, akurat w takie dni zaznaczone czarnym kolorem 
pracują. Dlatego z niecierpliwością oczekiwaliśmy na 5 czerw
ca — dzień wolny od pracy, aby razem z naszymi kochany

mi Rodzicami uczcić Nasze Święto zabawą.
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Utrzymanie porządku
W klatkach schodowych Specjalne klasy

* Bnrnn/O Ir o r*x r IrłAro TtTłTi

należy do . ..
Problem ten już od daw- winni to robić sami loka-

na nurtował wszystkich torzy.
r7J na "T‘"r""
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Z Plenum 
KM PZPR

31 maja br. w KM PZPR od
było się kolejne plenarne po
siedzenie poświęcone pracy 
miejskiej organizacji partyjnej 
z aktywem. Obradom prze
wodniczył I sekr. KM tow. 
Mieczysław Hankus. Na Ple
num był obecny kierownik 
wydz. węglowego KW PZPR 
tow. Jan Leś. Obecni wysłu
chali informacji I sekr. KZ 
PZPR kop. „Dymitrow” tow. 
Andrzeja Piątka o pracy KZ 
z kopalnianym aktywem par
tyjnym oraz sprawozdanie 
Egzekutywy KM PZPR wygło
szone przez sekr. KM tow. Ru
dolfa Maronia.

W dyskusji zabrali głos tow. 
tow.: Alfons Krawczyk, Salo
mon Dreiband, Konrad Szczy
gieł Alfred IColanus, Henryk 
Stochel, Eugeniusz Zołyniak, 
Franciszek Borkowski, Henryk 
Pietrkiewicz, Adam Janik, An
toni Kry sta, Ignacy Łukasz
czyk. Mieczysław Hankus i 
przedst. KW. tow. Leś.

Sprawozdanie i streszczenie 
referatu zamieścimy w następ
nym numerze.

Okrężna
linia
autobusowa

W najbliższym czasie u- 
ruchomiona zostanie w By
tomiu okrężna trasa auto
busowa, wzdłuż której kur
sować będą dwa samocho
dy w przeciwnych do sie
bie kierunkach. Czas prze
jazdu w przybliżeniu wy
niesie około 18 min, prze
widziano 12 przystanków, 
które częściowo pokrywać 
się będą z istniejącymi na 
liniach dalekobieżnych. 
Koszt przejazdu skalkulo
wany został ok. 2 zł za 
przejazd całej trasy, nie 
przewiduje się stref i w 
związku z tym biletów o 
niższej wartości.

A oto „marszruta” no
wej linii komunikacyjnej: 
Plac Wolskiego (początko
wy i końcowy przystanek) 
Karola Miarki, Katowicka, 
Witczaka, Wolności, Armii 
Ludowej, Chrobrego, Pru
sa, Mickiewicza, Powstań
ców Si, Wieczorka, Koper
nika, Chrzanowskiego, Ba
torego, Powstańców War
szawskich, Plac Wolskiego.

Wprawdzie linia nie roz
wiąże jeszcze wszystkich 
bolączek komunikacyjnych, 
jednak w dużej mierze u- 
sprawni łączność w mieście. 
Stąd innowację należy po
witać z satysfakcją.
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Surowe kary, które wymie
rzają ostatnio Kolegia Orzeka
jące rodzicom nie posyłającym 
dzieci do szkół, spowodowały 
nagły wzrost zgłoszeń dzieci 
w starszym wieku, do szkół 
podstawowych.

Stworzyło to konieczność u- 
ruchomienia, specjalnych klas

-- —' ’ ’ ’ ' " - - nych przyczyn przerwała na
ukę.

Wstępne czynności organiza
cyjne zostały przez miejscowy 
Inspektorat Szkolny już za
kończone. Wspomniane klasy 
zostaną uruchomione z 
wym rokiem szkolnym.

Jedni
sprzątanie klatek schód o- że wiele klatek schodo
wych leży w gestii dozor- wych przedstawiało opła- 
ców domowych, inni że po- kany widok.

Spór rozstrzygnęło wresz
cie ostatnie zarządzenie 
Ministra Gospodarki Ko
munalnej i Mieszkaniowej 
podkreślające, że utrzymy
wanie porządku w klat
kach schodowych i w ob
rębie posesji należy do o- 
bowiązków mieszkańców 
danego obiektu mieszkal
nego.

Prezydium Miejskiej Ra
dy Narodowej przygotowu
je obecnie tekst ogłoszenia, 
które wyjaśnia dokładnie 
obowiązki lokatorów, do
zorców oraz administracji 
rejonów budynków miesz
kalnych w tym zakresie.

Na potrzeby 

kulturalne

ZMS
Rada Robotnicza PBSz. u- 

dziela dużej pomocy finanso
wej powiększającej stale sze
regi organizacji ZMS. Ostatnio 
Prezydium Rady Robotniczej 
wyraziło zgodę na przeznacze
nie kwoty 2350 złotych z fun
duszu zakładowego na zakup 
radioodbiornika oraz sprzętu 
turystycznego i sportowego.
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Wszystkiemu
winna —
farba

Malowanie białych pasów na 
nawierzchniach ulic nie zdało 
praktycznie egzaminu. Okaza
ło się, że farba mimo specjal
nego utrwalenia nie nadaje się 
do tych celów.

W Warszawie i innych mia
stach Polski do malowania pa
sów i szachownic używano 
specjalnej farby sprowadzonej 
z zagranicy. Po wyczerpaniu 
się zapasów — tamtejsi chemi
cy wyprodukowali farbę, któ
rej właściwości całkowicie od
powiadają stawianym wymaga
niom.

Obecnie na Politechnice Ślą
skiej przeprowadza się inten
sywne próby nad tego rodzaju 
farbami.

Skoro już mowa o bezpie
czeństwie drogowym to zapy
tujemy uprzejmie Wydział Go
spodarki Komunalnej, kiedy 
zainstaluje się dawno obiecy- 

no- I wane lustra na skrzyżowaniach 
I ulic?

Bilans
niewymierny

Ogólnie przyjętym zwycza- opieki, Inspektorat Oświaty i placówek wychowawczych w 
jem, z okazji poważniejszych zorganizował tzw. wczasy w roku ub. wynosił około 50 mi- 
wydarzeń historycznych lub mieście dla 1000 dzieci, któ- lionów złotych, będziemy mieli 
innych rocznic państwowych rym jak najbardziej u rozmai- obraz troski państwa o wy- 
i narodowych, zwykliśmy do- cono okres ferii letnich, orga- chowanie młodego pokolenia 
konywać bilansu naszych o- nizując wycieczki, gry, żaba- naszego miasta, 
siągnięć w danej dziedzinie ży- wy itp. Jeśli chodzi o bilans wycho-
cia gospodarczego lub kultu- Dla dzieci z Karbia, Miecho- wawczo-moralny, ten jest nie- 
ralnego, snuć plany na przy- wic i Bobrka zorganizowano wymierny, ale pozwalający 
szłość. ogród jordanowski, gdzie pro- nam spokojnie patrzeć w przy-

Obok sukcesów gospodar- wadzono zajęcia poza lekcyjne szłość i oczekiwać wdzięczno- 
czych, które bilansowaliśmy z dla 300 dzieci szkół podstawo- ści tych, którzy nas zastąpią 
okazji 15-lecia istnienia władzy wych\ . , . na każdym odcinku pracy dla
ludowej, w roku bieżącym z Jeśli dodamy, ze koszt fi- dobra kraju i narodu, 
okazji Międzynarodowego Dnia lansowania powyższych szkół S. Tomski.
Dziecka dokonamy podsumo-

RE liiiii lülig SRIIIäS^^iSüi HMMHHMI

Bogatsi o wiedzą 
hu manistycznq

Szkota Podstawowa nr 4
nosi imię wielkiego
äE'ss-eh astronomami emocjonalnymi najbliż
szych osób. trwają krótszy lub
dłuższy okres czasu i stopnio- łych na uroczystość gościach 
wo przechodzą w zapomnie- i" jak stwierdził w swoim prże
nie. mówieniu inspektor szkolny

Niedzielna uroczystość zwią- tow. Girczys — uroczystość 
zana z nadaniem imienia Mi- taka zdarza się tylko raz w 
kolaja Kopernika Szkole Pod- życiu zakładu, 
stawowej nr 4 w Bytomiu, wy- W uroczystości nadania imie- 
warła niezatarte wrażenia na nia szkole udział wzięli: sekre- 
jej wychowankach, gronie na- tarz KM PZPR tow. Adam Ja- 
uczycielskim i licznie przyby- nik, przew. prez. MRN tow.

' Alfred Kolanus, kierownik

W dniu 21. V. 1960 r ___
19-tej odbyło się uroczyste za
kończenie pierwszego roku na
uki na Uniwersytecie Po
wszechnym przy Muzeum Gór

nośląskim w Bytomiu.
Na zdjęciu słuchacze w czasie 
zakończenia roku szkolnego.

Jeden
z najlepszych

Jednym z najbardziej 
aktywnych stowarzyszeń 
kulturalnych naszego wo
jewództwa — jest Bytom
ski Klub Literacki. Na sy
stematycznie organizowane 
spotkania przychodzi z re
guły około 200 bywalców.
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SIEĆ gazowa

Około 80 procent wszystkich 
budynków miejskich podłączo
nych jest do sieci gazowej. 
Pozostałe 20 procent zostanie 
podłączonych w najbliższych 
latach.

ZAGĘSZCZENIE

Stan zagęszczenia izb wyra
ża się wskaźnikiem 1,76 miesz
kańca na izbę. Poprawienie sy
tuacji może nastąpić tylko po-

Spółdzielnia Pracy
„Dobrobyt“
eksponuje 
na wystawach

Staraniem Wojewódzkiego 
Związku Spółdzielczości Pracy 
zorganizowano ostatnio wysta
wę wyrobów spółdzielń pracy 
w Częstochowie. Eksponowano 
również wyroby Spółdzielni 
Pracy Szewsko-Kuśnierskiej 
„Dobrobyt“ z Bytomia prezen
tując 25 nowych wzorów obu
wia damskiego i męskiego.

Na wystawie zawarto szereg 
korzystnych umów. (ski)
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wydz. szkół podst. Kuratorium 
Okr. Szkol, w Katowicach tow. 
Faszczowa, wizytator szkół 
tow. Boryszowski, inspektor 
szkolny (obecnie zastępca prz. 
PMRN) tow. Marian Girczys, 
prezes zarządu ZNP tow. T. 
Tarnawski dyrektor huty „Bo
brek”, prezes Rady Nadzorczej 
PSS, tow. Józef Michalski, pre
zes PSS tow. T. Toiloczko oraz 
kierownicy podstawowych
szkół bytomskich. Program u- 
roczystości skrupulatnie przy
gotowany przez kierownika 
szkoły tow. Mikołaja Nazare- 
wicza był bardzo urozmaicony 

dokończenie na str. 3

wania wyników w dziele wy
chowania młodego pokolenia.

Dziś, z perspektywy 15 lat, 
nie będzie przesadą jeśli 
stwierdzimy, że dokonaliśmy 
potężnego dzieła w tej dziedzi
nie i patrząc w dniu dzisiej
szym na radosny uśmiech na
szych najmłodszych, serca na
sze napełnione są dumą z do
brze spełnionego obowiązku 
wobec młodego pokolenia.

Dużym wysiłkiem i nakła
dem finansowym umożliwiliś
my normalną pracę w 42 szko
łach podstawowych, (7 klaso
wych) zawierających 527 od
działów, z których korzysta o- 
koło 20 000 dzieci. Nie licząc 
oczywiście szkół licealnych, 
zawodowych, i szkól podstawo
wych i średnich dla młodzieży 
pracującej.

Pragnąc umożliwić wykony
wanie pracy zawodowej mat
kom, zorganizowano w Byto
miu 42 przedszkola, w których 
pod nadzorem fachowego per
sonelu pedagogicznego uczy 
się i wychowuje 2 879 dzieci 
w wieku przedszkolnym. Urzą
dzono i wyposażono w nie
zbędny sprzęt, w biblioteki, 
gry i zabawy 18 świetlic szkol
nych lub międzyszkolnych dla 
dzieci matek pracujących. Ist
nieją również na terenie na
szego miasta 4 Państwowe Do
my Dziecka dla dzieci — sie
rot i półsierot oraz dla dzieci 
skierowanych na podstawie 
postanowień wyroków sądo
wych, w związku z niewłaści
wym i gorszącym prowadze
niem się rodziców i wywiera
jącym ujemny wpływ na 
kształtowanie się charakteru 
dzieci.

Ponadto istnieją 2 Społeczne 
Domy Dziecka pod opieką 
„Caritasu” i 1 Zakład Wycho
wawczy dla Dziewcząt Moral
nie Zaniedbanych. Na oddziel
ne wyróżnienie zasługuje Mło
dzieżowy Dom Kultury przy 
ul. Powstańców Warszawskich'.

Opieka wychowawcza nad 
dziećmi nie ustawała nawet 
z chwilą zakończenia roku 
szkolnego. W okresie waka
cyjnym zorganizowano kolo
nie letnie w miejscowościach 
całej Polski, w których udział 
wzięło 922 dzieci. Dla młodzie
ży pozostającej w mieście bez
'^^VVVVVVVVVVVVVWVVVVVv^VVVVVvVVV'^

DLA
milusińskich

Z inicjatywy Komisji Pracy 
Kobiet przy Zarządzie Spół
dzielni Mieszkaniowej „Strze
cha Rodzinna’’ zorganizowano 
dla dzieci jej członków roz
rywkową imprezę. Na jej pro
gram złożyła się projekcja fil
mów dziecięcych, zabawa, oraz 
podwieczorek z herbatą, cze
koladą i ciastkami.

W imprezie wzięło udział 
ponad 50 dzieci. (ski)

Zmiany osobowe
w składzie PMRN
tow. Gir czyś wiceprzewodniczącym

Na ostatniej sesji Miejskiej w miejscowości Łagów pow. 
Rady Narodowej podano do Opatów woj. kieleckie. Po u- 
wiadomości, że dotychczasowy kończeniu seminarium nauczy- 
zastępca przewodniczącego cielskiego pracował jako nau- 
MRN tow. Łucjan Sztuka czyciel w powiecie gorlickim 
został odwołany z dotychczas W czasie okupacji należy do 
zajmowanego stanowiska za tajnego Związku Nauczyciel- 
nienależyte wywiązywanie się z stwa Polskiego, prowadzi oraz 
powierzonych mu obowiązków, organizuje tajne komplety na

uczania. Po wyzwoleniu przy
bywa na Śląsk osiedlając się 
na stałe w Chorzowie. Tutaj 

15 powierzono mu stanowisko 
ii podinspektora szkolnego. z. 

dniem 1 grudnia 1950 r. za za
sługi w pracy oświatowej mia- 
nowany został inspektorem 

|; szkolnym w Częstochowie. Jed- 
nocześnie pełni szereg odpo- 

J§ wiedzialnyeh funkcji społecz
ni; nych tak w Miejskiej Radzie 

>: Narodowej jak i w Komitecie 
' Miejskim PZPR. Od 1 lutego 

1951 roku zostaje służbowo 
przeniesiony na teren Bytomia 
gdzie zostaje mu powierzone 
równorzędne stanowisko in
spektora szkolnego. Ponadto 
jest członkiem Prezydium 
MRN, i przez okres dwóch ka- 

| dencji, radnym i przewodni- 
| czącym komisji kultury Pre
zydium MRN, zastępcą prze w. 
komisji propagandy KM PZPR,

' drodze członkiem komisji oświaty KM 
wybrano oraz przewodniczącym komite

tów. Mariana Girczysa, dotych- tu organizacyjnego Spoteczne- 
czasowego inspektora szkolne- go Funduszu Budowy Szkół. 
®0- Tow. Marian Girczys ma duże

. ' zasługi w pracy wychowaw
czy zastępca przew. MRN czej i oświatowej na terenie 

urodził się 10 kwietnia 1906 r. naszego miasta.

i!l!!IB!!!IIHillljBIIIIIBIIIIIE!i!!!III!!l!!BI!!IIB!l!i!niilliBl!liilfl!l|jiBIIIIIB!IIIIBIIIIIBIIIIIB!!l!IBI!l!IBli!!!B'!l!ll

W jego miejsce 
tajnego głosowania

Nowy Klub 
Techniki 
i Racjonalizacji

4 czerwca zostanie uru
chomiony klub techniki i 
racjonalizacji kop. „Roz
bark”.

'Raił
x n“mery dostąp do basenu. A zatem 

Waszej gazety, w której dużo niepokój matek o swoje pocie- 
miejsca poświęcacie trosce o chy jest całkowicie uzasadnia- 
wychowanie dzieci, szczególnie ny 
w okresie Międzynarodowego . , .

pokojgce ues - metki _ zje- cń%hmce.™%L
Mieszkam w sąsiedztwie War- ~?2ULe77\ PO-dle psy, koty i inne 

. sztatów Naprawczych Kolei Do- ™ ec2łVs.tosci. Pod. tym wzglę-

Brzezińskiej otwarty, betono- Na nasze interwencje w dy- 
wy, naziemny zbiornik wody sekcji PKP, nie otrzymujemy 
przeciwpożarowej. " żadnej odpowiedzi. Czyżby

Ze wzglądu na głębokość wo- ^ac*2e kolejowe czekały na ; 
" ---- — po_ interwencje prokuratora

Młodzież w wieku poborowym 
ma doskonałą okazję przygo
towania się do służby wojsko
wej w ulubionej przez siebie 
formacji. Liga Przyjaciół Żoł
nierza prowadzi tzw. Przyspo
sobienie Techniczno-Wojskowe 
o różnych specjalnościach. 
Szczegóły o tym szkoleniu po
dajemy na str. 3 kolumna 2 i 3. 
Na zdjęciu uczestnicy kursu 
PTW dla radiotelegrafistów 
podczas zajęć praktycznych w 

bytomkim radioklubie LPŻ.

dy, zbiornik ten stwarza

woczesny mobilar, fachową Wprawdzie zbiornik ogrodzony ino!

»»^*5 SSŁ7 *p"e‘ *5 BFSKÄ
będzie za pó- 

L. K.
(Nazwisko i adres 

znane redakcji)

Odznaczenia
WKKF
dla żeglarzy

Po regatach na Dzierżnie 
wręczono najwybitniejszym 
działaczom na niwie żeglarstwa 
żetony i dyplomy przyznane 
przez WKKF.

Spośród żeglarzy bytomskich 
otrzymali je mgr inż. Mieczy
sław Kołodziej, Henryk Ku
kliński, Roman Niewiadomski, 
Leon Skotnicki, Jan Sodoman 
i Andrzej Świętochowski.
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Jaka praca 
taka płaca

Obowiązujący od 15 kwietnia 
br. nowy cennik robót akor
dowych w budownictwie w 
podstawowych tezach zakładał 
wyrównanie anomalii płaco
wych.

Znane były bowiem wypad
ki, że robotnik zatrudniony w 
transporcie wewnętrznym' np. 
jako pomoc murarska, zara
biał więcej od wykwalifikowa
nego pracownika — rzemieśl
nika budowlanego. Nowy cen
nik urealnia płace, stwarzając 
jednocześnie właściwe bodźce 
materialne stanowiące zachętę 
do zdobywania wyższych kwa
lifikacji.

Na naradach organizowanych 
przez aktyw związkowy i dy
rekcję BPBM pozornie „po
krzywdzeni“ mówili o niewła- 
ściwościach.

W trakcie następnego mie
siąca a więc w czasie od 15

dokończenie na str. 2
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«hl”t.ntoE Łopato mechaniczna
już pracuje

HUTA — HUCIE, to nie odmiana tego rzeczownika. To poprostu realna współpraca między 
hutami „Zygmunt” a „Warszawa”. Ostatnio łagiewniccy hutnicy wyprodukowali dla stołecznej 

zamieszczony na zdjęciu element techniczny.

Bytomscy ZMS-owcy 
skrócą ostatni rok 5-latkl

Szlachetny zryw załogi huty Wygłaszając referat na temat gą być przedmiotem dumy mo
im. B. Bieruta w Częstochowie zadań bytomskiej organizacji szego Związku, gdyż są one 
do przedterminowego ukończę- ZMS w zakresie realizacji o- poważnym czynnikiem podmie
nia zadań produkcyjnych osta- statniego roku planu 5-letniego, siemia wydajności pracy i ja- 
tniego roku planu 5-letniego tow. Stochel stwierdził m. in. kości produkcji oraz ważną 
oraz apel skierowany do „— Jednym z podstawowych formą socjalistycznego wycho- 
wszystkich załóg śląskich za- czynników i naczelnym zada- wania”.
kładów pracy, nie pozostał bez „lern naszego Związku, to % kolei kierownik wydziału 

w środowisku młodzieży sprawa popularyzacji rozwija- ekonomicznego KM PZPR tow.echa
bytomskiej, zorganizowanej w jącego się młodzieżowego 
Związku Młodzieży Socjalis. współzawodnictwa pracy we 
tycznej. wszystkich środowiskach, to

Z inicjatywy sekretariatu KM sprawa rywalizacji w tworze- 
ZMS odbyła się w ub. tygo- niu brygad pracy socjalistycz- 
dniu w Miejskim Domu Kul- nej. W odpowiedzi na apel 
tury wielka narada dyrektorów zabrski wydaje się celowym, by 
kopalń, hut i innych przed- cała nasza młodzież, a w szcze- 
siębiorstw przemysłowych, se- gólności członkowie 
kretarzy KZ PZPR i delega- Związku czynnie zaangażowali 
tów KZ ZMS. się

Z ramienia Komitetu Miej- poprzez swoje czyny godnie ty
skiego PZPR w naradzie wzię- uczcić zbliżające się święto „22 
li udział: I sekretarz tow. lipca oraz Zlot Grunwaldzki”.
Mieczysław Hankus i kierów, 
wydz. ekonomicznego tow. Ka
zimierz Struzik. Komitet Miej
ski ZMS reprezentowali wszy
scy członkowie sekretariatu z 
I sekretarzem tow. Henrykiem 
Stochlem.

— Na terenie naszego mia
sta — mówił dalej tow Sto
chel —

„pracuje 126 brygad młodzie
żowych w górnictwie, hutnic
twie, handlu i w innych za
kładach pracy. Brygady te mo-

Fryderyk Krasicki
gościem młodzieży
W czasie II Zjazdu ZMS w 

Warszawie, delegaci bytom
skiej organizacji ZMS nawią
zali kontakt z obecnym na 
Zjeździe ojcem Janka Krasic
kiego — Fryderykiem i zapro
sili go do Bytomia. Fryderyk 
Krasicki liczący dziś 72 lata książkę-album pt. 
przyjął zaproszenie i w ub. skie‘; 
tygodniu odwiedził nasze mia
sto.

W czasie pobytu w Bytomiu 
spotkał się z młodzieżą górni
czą w Klubie Młodzieżowym 
przy kop. ,,Miechowice“. Zac-
nemu gościowi towarzyszyli Pracy, 
sekretarze KM ZMS tow. tow. Wszystkie spotkania przebie- 
Henryk Stochel i Aleksander 8*# w nadzwyczaj miłej

atmosferze i na pewno pozo
staną na długo w pamięci na
szej młodzieży.

Żegnając bytomską młodzież, 
Fryderyk Krasicki zaprosił ją 
do odwiedzenia go w Warsza
wie, przy okazji pobytu

Kaczmarczyk.
Salę klubową w Miechowi- 

cach wypełnili po brzegi nie 
tylko członkowie ZMS, lecz 
również niestowarzyszeni, słu
chając z uwagą opowiadania .
staruszka o życiu i pracy bo- tym mieście.

Kazimierz Struzik przedstawił 
zebranym szczegóły praktycz
nego organizowania w zakła
dach ruchu współzawodnictwa, 
zachęcając jednocześnie do od
wiedzenia huty im. B. Bieruta 
i zapoznania się z systemem 
pracy tarnt, załóg, które gwa- 
rantuje przyspieszenie wykona- 

do ostatniego roku

W międzyczasie I sekretarz 
KM ZMS tow. Stochel dokonał 
aktu dekoracji ,,Brązową Od
znaką Janka Krasickiego” tow. 
Roberta Przybyłą — brygadzi
stę młodzieżowego, pracujące- 
og przy piecu elektrycznym 
huty ,,Zygmunt”, za aktywny 
udział w realizacji Apelu
Zjazdowego.

Następnie I sekretarz KZ
ZMS przy kop. ,,Dymitrow” 
tow. Z. Boguszewski odczytał 
treść podjętych przez bryga
dy młodzieżowe zobowiązań 
produkcyjnych w odpowiedzi 
na apel huty im B. Bieruta. 
Również delegat młodzieżowy 
huty „Zygmunt” inż. T. Je
lonek, reprezentujący kolek
tyw inżynieryjno-techniczny, 
przedstawił kilka wartościo
wych wniosków racjonalizator
skich, których realizacja przy
sporzy zakładowi około 170 tys. 
zł oszczędności w skali rocz
nej.

Po uroczystym podjęciu zo
bowiązań na cześć 22 Lipca 
przez kilku następnych przed
stawicieli młodzieżowych, głos 
zabrał I sekretarz KM PZPR 
tow. Mieczysław Hankus. Ape
lował on do dyrektorów i kie
rowników zakładów o kontro
lę nad podejmowanymi zobo
wiązaniami stwierdzając, że 
wszystkie zobowiązania muszą 
być realne i podejmowane wy
łącznie w tych oddziałach i wy
działach, gdzie zachodzi tego 
konieczna potrzeba i które da
ją gwarancję, że zostaną w 100 
procentach wykonane.

(Tom)

hatera i twórcy organizacji 
młodzieżowych — Janka Kra
sickiego.

Na zakończenie spotkania 
delegaci młodzieży górniczej 
wręczyli gościowi wiązanki 
kwiatów i pięknie oprawioną 

Zamki ślą-

Podobne spotkania odbyły się 
również w sali kina „Rozbark“ 
z młodzieżą szkół licealnych 
i w klubie PSS przy ul. Mo
niuszki z młodzieżą pracującą 
w handlu i w spółdzielczości

(TOM)

ułatwienia
w budownictwie
indywidualnym

Budownictwo mieszkaniowe 
rozszerza się z roku na rok 
i przypuszczać należy, że za 
parę lat problem mieszkanio
wy — jeżeli nie całkowicie, to 
w każdym bądź razie w du
żym stopniu zostanie złago
dzony.

Zainteresowane są w tym za
równo władze terenowe, jak 
i sami reflektanci na mieszka
nia. Przestano już liczyć wy
łącznie na przydziały władz 
kwaterunkowych, zaczęto na
tomiast budzić własną inicja
tywę i przedsiębiorczość.

Niedawno np. wybudowano 
18 indywidualnych domków na 
parcelach, leżących przy ul. 
Łagiewnickiej i Świętochłowic- 
kiej.

W tej samej okolicy znajdu
je się jeszcze około 1000 m2 
terenu, który z powodzeniem 
można wykorzystać na budow
nictwo mieszkaniowe.

Wydział Gospodarki Komu
nalnej idzie rellektantom jak 
najdalej na rękę, umożliwiając 
uzyskanie na ten cel długoter
minowej pożyczki pieniężnej 
i materiałów budowlanych. 
Chodzi tylko o inicjatywę i 
chęć posiadania własnego 
domku. (Tom)

Twórcą projektu był inż. 
Edward Markowski, kierownik 
szybu „Ignacy” kop. „Miecho- 
wice”, głębionego przez bryga
dę Przedsiębiorstwa Budowy 
Szybów.

Urządzenie składa się z prze
nośnika o długości 10 m na 
którym zabudowano kołowrót

powietrzny produkcji kanadyj
skiej, leżący od lat bezużytecz
nie w magazynie. Do liny ko
łowrotu za pomocą „karabin
ka”, zaczepiono łopatę zgar
niacz o poj. 0,1 m3, zgarnianie 
łopatą piasku na przenośnik 
odbywa się po zsuwni wyko
nanej z blachy 3 mm wzmóc-

nionej od spodu kątownikami. 
W przenośniku zabudowano ü 
dołu jedną rolkę przeciwdzia
łającą uginaniu się taśmy gu
mowej przy opróżnianiu ło
paty.

Zasadniczą zaletą wynalazku 
Całe urzą- 

«^iuc muz.na zamontować
względnie zdemontować w cią- 

*“ gu kilku minut. Mechaniczna 
łopata służy do usypywania w 
pryzmy materiałów sypkich

Jfi jak piasek i żwir oraz do po
ili dawania tych materiałów beto- 

niarce. Obsługa urządzenia
składa się tylko z dwóch lu
dzi. Praca nie wymaga dużego 
wysiłku fizycznego. Wydaj
ność urządzenia jest wielo
krotnie większa niż przy ręcz
nym ładowaniu zwłaszcza, że 
zasięg działania jest ograniczo
ny tylko długością liny. W 
czasie pierwszej próby wagon 
piasku o tonażu 56 ton, usy
pano w pryzmę w ciągu 1 go
dziny. Urządzenie rozwiązuje 
tak pracochłonne czynności 
jak zwałowania dużych ilości 
piasku na malej przestrzeni 
bez zwiększenia ilości zatrud
nionych. Łopatę mechaniczną 
zastosowano w szybie „Ignacy” 
już w marcu br.

Na wszystkich innych budo
wach PBSz, wprowadzona zo
stanie do końca lipca br.

(ski)

Zamiast zbóż-warzywa
PORZĄDKOWANIE
gospodarki
trwa

dokończenie ze str. 1
kwietnia do 15 maja, zmienili 
zdanie. Pracowali wydajnie, 
nie rzucili pracy, nie spadły 
również zarobki. Naturalnie 
odeszli ci, którzy dotychczas 
pracowali według stäpej i po
wszechnie do niedawna wy
znawanej zasady: „Czy się
stoi, czy się leży 2 tysiączki 
się należy“.

Nowy cennik robót akordo
wych gwarantuje wykonanie 
norm i odpowiedni zarobek — 
jedynie w warunkach dobrej 
organizacji pracy. Siłą faktu 
wzrosła odpowiedzialność za 
budowę co z kolei sprawia, że 
wykonawstwo planu w pełni 
sezonu budowlanego jest do
bre. Tym samym i zarobki 
pracowników są niezłe. Świad
czą o tym konkretne cyfry 
i przeprowadzona na gorąco 
analiza. Nastąpił wzrost zarob
ków cieśli, tynkarzy, układa- 
czy podłóg, lastriko, malarzy 
i wielu innych. Mniej korzyst
nie wyszli w pierwszym mie
siącu pracownicy zatrudnieni 
przy robotach pomocniczych.

Lecz również ci już w na
stępnych miesiącach przy prze 
strzeganiu dwu najważniej
szych i podstawowych zasad 
organizacji pracy — dostawy 
materiałów i związanych z 
tym ściśle wydajności pracy, 
mają szanse przekroczenia 
swych zarobków sprzed dwu 
i trzech miesięcy.

J. Soliński

W ostatniej publikacji po
święconej podstawowym zało
żeniom planu 5-letniego — o- 
mó wiliśmy problem rozwoju 
miejscowej bazy przemysłowej. 
Kolejną publikację z tego cy
klu, poświęcimy projektowi 5- 
latki w zakresie rolnictwa.

stawy żywca wzrosną w roku Hutniczych „Orzeł Biały”. Na 
1965 ogółem o 1 tonę, z tego jego zmniejszenie wpłyną rów- 
żywca wołowego o 0,2 tony. nież powiększające się szkody

Projekt planu przewiduje górnicze, rozwój ' budownictwa 
zmniejszenie areału użytków mieszkaniowego i oświatowego 
rolnych o 20 ha w związku z oraz projektowana rozbudowa 
koniecznością zbudowania o- parku.
sadnika przy Zakł. Górniczo- (i).

Szczegółowe założenia plano
we przewidują rewindykację 
trzech szklarni — jednej znaj
dującej się przy kop. „Bytom” 
oraz dwóch stanowiących włas
ność parafialną. Rewindykacja 
szklarni łączy się również z 
projektem zwiększenia upraw 
warzyw tak bardzo potrzeb
nych miastu. Ich areał wzroś
nie ze 175 ha w roku bieżą
cym do 230 ha w 1965 roku.

Znacznie zostanie zwiększo
ne pogłowie krów oraz trzody 
chlewnej przy jednoczesnym 
spadku ilości koni, które za
stąpi rozbudowujący się trans
port mechaniczny. Niezależnie 
od wzrostu ilości bydła prze
widziano również zwiększenie 
liczby drobiu przeciętnie o o- 
koło 2200 sztuk.

W związku z rozszerzonymi 
planami hodowlanymi nastąpi 
7,6 procentowy wzrost upraw 
roślin pastewnych, kosztem 
zmniejszenia upraw zboża w 
tym głównie owsa. Powierzch
nia uprawy ziemniaków nie u- 
legnie zmianie i będzie utrzy
mywała się na poziomie b. ro
ku mianowicie w wysokości 
240 ha. Przewiduje się całkowi
te zaniechanie upraw roślin 
przemysłowych co w naszych 
warunkach podyktowane jest 
koniecznością forsowania u- 
praw warzywniczych. Przewi- j o tą dzielnicę — leczono for- 
dziane zwiększenie pogłowia sownym osadzaniem koloni- 
niewątpliwie poprawi sytuację ' stów niemieckich — dyskry- 
na odcinku skupu żywca. Do- minując i tak już wynędznia-

jtWfieśte«!.,

Cynizm i samowola
i-^oczątkom panowania pru- 
Y* skiego na Śląsku, ----po

święcona jest praca nie
mieckiego archiwiariusza 

z Wrocławia — Wiktora Loewe. 
W sposób obiektywny usiłuje 
naświetlić sytuację ludności 
śląskiej na przestrzeni lat 1740 
do 1315.

Mit o dobrodziejstwach Fry
deryka II szafowanych podo-

łą ludność miejscową. Nic 
dziwnego, że w Gliwicach na 
131 domów zaledwie 31 było 
zamieszkałych, zaś Bytom le
dwo wegetował w oparciu o 
kiepsko rozwinięte tkactwo. W 
dodatku częste były pożary 
niszczące całe osiedle zaś sta
da wilków grasowały w oko
licznych lasach.

Rozgoryczenie ludności śląs-
bno hojną ręką dla Śląska, klej potęgował jeszcze bardziej 
opiera się na informacjach f^kt odraczania akcji uwła- 
n a c j onalistycznych szczania chłopów polskich, 

historyków pruskich ujmują- Nawet po śmierci Frydery- 
cych całą problematykę ze ka sytuacja nie uległa zmia- 
swojego punktu widzenia, oraz nie- Opolszczyznę podzielono 
na ustnych relacjach niemiec- na kilka latyfundiow. Stano- 
kich kolonistów, którym ad- we, państwo Bytom przeszło 
ministracja stworzyła świetne P?a panowanie rodziny Henck- 
warunki bytowania. Tr'McV 1 — —

Tymczasem jest smutnym 
faktem, że rany wojenne za
dane Śląskowi wskutek wo
jen prowadzonych z Austrią

Z rumieńcem wstydu
Technicznej NOTMgr. inż. J. w. Czarnowski przewodniczący Rady Prasy 

w artykule napisanym dla „Trybuny Ludu” w następujący spusuu 
wał swoje zdanie na temat czytelnictwa prasy technicznej:

„Podnoszenie poziomu wiedzy technicznej w zakładzie nie jest tylko sprawą 
prywatną pracowników — zainteresowany jest w tym jak najbardziej zakład, 
wobec czego dla kierownictwa zakładu nie może być obojętne czy personel in
żynieryjno-techniczny zna i czyta literaturą fachową".

To założenia teoretyczne. A praktyka?
Zebranie materiału do napisania pu

blikacji na temat czytelnictwa książki 
i prasy technicznej przez kadrę inży
nieryjno-techniczną naszych kopalń nie 
było zadaniem bynajmniej łatwym. W 
poszukiwaniu takich czy innych informa
cji kilkakrotnie zaglądałem do kopalń 
szukając odpowiedzialnych za sprawy 
czytelnictwa pracowników, w kilku wy
padkach z uwagi na naglący termin mu
siałem sięgnąć po słuchawkę telefonicz- 
ną aby uzupełnić brakujące wiadomości

Obraz uzyskany drogą obserwacji, ob
raz zainteresowania czytelnictwem książ
ki i prasy technicznej przez miejscową 
kadrę inżynieryjno-techniczną jest raczej 
smętny.

Zainteresowanie tymi sprawami jest 
żenująco małe.

Przykłady?
Chodząc po kopalniach w poszukiwaniu 

lokali bibliotek technicznych pytałem 
różne osoby o drogę. Najczęściej zda
rzało się, że zostałem źle poinformowariy 
Dochodząc na wskazane miejsce dowia
dywałem się, że owszem biblioteka kie
dyś, przed laty tam była ale już dawno 
została przeniesiona. Gdzie? — Wzrusze
nie ramionami.

Zacząłem wreszcie pytać dla zasa
dy wszystkich napotykanych o lokal bi
blioteki. Około 80 procent w ten sposób 
zaindagowanych osób wogóle nie orien
towało się w położeniu poszukiwanej in
stytucji.

Wstępne, żałosne obserwacje potwier-, 
dziły później rozmowy z osobami odpo
wiedzialnymi za księgozbiory. Charakte
rystyczną jest wypowiedź inspektora 
szkolenia wewnątrzzakładowego kopalni 
„Bytom".

Na wstępie rozmowy zapytał, czy chcę 
pisać pozytywnie, krytycznie czy też 
chciałbym usłyszeć prawdę. Oczywiście
0 tą ostatnią chodziło.

— Z książek oraz czasopism technicz
nych najczęściej korzystają w kopalni 
„Bytom" stażyści — młodzi 'inżynierowie
1 technicy nie zajmujący jeszcze okreś
lonych etatów pracowniczych. Stosunko-

wo żywe zainteresowanie literaturą fa- 
cho przejawia jeszcze młoda kadra in
żynieryjno - techniczna, mająca takie 
czy inne braki w edukacji facho
wej . Jeśli chodzi o starszą ge
nerację techników czy inży
nierów zaobserwowano zja
wisko kompletnej ignoracji. 
Z reguły nie interesują się 
litera tu rą fachową. W czasie se
zonowym egzaminów specjalistycznych 
niejeden z nich przyłapany na niewiedzy 
ze znajomości bieżących zagadnień tech
nicznych musi się rumienić. Niestety na
wet ten rumieniec egzaminacyjny 'nie 
stanowi dla wielu żadnego bodźca do 
pogłębienia i rozwijania kwalifikacji. Za
słyszane zdania potwierdzają obserwacje 
osób prowadzących biblioteki techniczne 
w kopalniach „Dymitrow”, Miechowice”, 
Rozbark”, oraz pozostałych. Charaktery
styczny przykład „zainteresowania” ksią
żką techniczną zaistniał w kopalni „Dy
mitrow” — gdzie przez dłuższy okres 
czasu cały księgozbiór zamagazynowany 
został w malutkiej komórce i zamknięty 
na cztery spusty. W innych kopalniach 
byio wprawdzie trochę lepiej, lecz by
najmniej nie za dobrze. Jeszcze w pier
wszych latach powojennych zaintereso
wanie czytelnictwem było większe. Po
dyktowały to zresztą warunki. Np. w 
kop. „Rozbark dawniej było około 400 
czytelników biblioteki technicznej. Obec
nie oficjalnie zarejestrowano 180. Prze
ciętnie miesięcznie korzysta z książek 
z pewną regularnością około 15 osób. Po
dobnie w kop. „Szombierki”. Oficjalnie 
zarejestrowano 450 czytelników. Korzysta 
z niej około 209 osób. Trudno powiedzieć 
ile osób korzysta naprawdę systematycz
nie. W dodatku wśród osób korzystają
cych z biblioteki to w 2/3 robotni
cy i tylko w % personel inżynieryjno- 
-techniczny. Jeżeli zestawimy ze sobą tę 
ilość, oraz stan kadry inżynieryjno-tech
nicznej kopalni otrzymamy cyfrę, którą 
nie ma się co chwalić. W kopalni „Mie
chowice” regularnie czyta 45 osób.

Cytowaniem podobnych przykładów 
można się bawić w nieskończoność. —

n
Wszystkie potwierdzają fakt samouspo- 
kojenia oraz zadowolenia z samego sie
bie. Wielu osobom spośród dozoru tech
nicznego wydaje się że z chwilą ukoń
czenia technikum, politechniki czy aka
demii, złożenia wszystkich egzaminów 
fachowych zdobyli już absolutną wie
dzę dotyczącą swojego odcinka działal
ności. Przy obecnym rozwoju oraz sta
nie techniki podobne mniemanie jest 
szkodliwe i nie może pozostać bez skut
ków na kształtowanie się całej naszej 
ekonomiki. Siłą faktu rozwój tecnniki 
musi kuleć.

Abstrahując od podstawowej przyczyny 
powodującej — moim zdaniem — taki 
właśnie a nie inny stan rzeczy, niewąt
pliwie poważny wpływ na kształtowanie 
się czytelnictwa prasy i książki technicz
nej ma brak dobrej propagandy. W żad
nej z kopalń nie ma dobrze prowadzo
nej, logicznej propagandy wizualnej. Są 
tylko próby _ namiastki propagandy. 
Z reguły nie wiadomo, gdzie znajduje 
się biblioteka techniczna, jakimi dyspo
nuje pozycjami książkowymi oraz czaso- 
piśmienniczymi. Inna rzecz, że księgo
zbiory nie są duże. Np. w kop. „Dy
mitrow” cały zasób liczy 3950 tomów, 
plus 9 tytułów czasopism polskich oraz 
8 radzieckich. W kop. „Łagiewniki” 
2400 tomów, 10 czasopism krajowych o- 
raz 3 obce.

W kopalni „Miechowice” — 1400 to
mów (bibliotekę podzielono na dwie czę
ści z uwagi na konieczność obsłużenia 
dwu oddziałów), ponadto 8 czasopism 
polskich oraz 2 radzieckie. Biblioteka 
kop. „Bytom” liczy 2475 tomów, kop. 
„Rozbark” 937 tomów, oraz 21 czasopism 
krajowych i 14 zagranicznych. Stosunko. 
wo najlepiej wygląda księgozbiór kop. 
„Szombierki” liczący około 8000 tomów, 
oraz większą ilość czasopism.

Stosunkowo małe księgozbiory wśród 
których wiele pozycji jest zdezaktuali
zowanych, przez lata nie uzupełniane, 
nie stanowią przysłowiowego magnesu 
dla czytelników.

Sprawa, która niewątpliwie poważnie 
komplikuje ruch czytelniczy — to pro
blem osób odpowiedzialnych za dzie- 
łalność bibliotek.

W kopalniach , ,Rozbark”, „Bytom”, 
„Dymitrow”, wypożyczaniem książek i 
czasopism zajmują się inspektorzy szko
lenia wewnątrzzakładowego. W kopalni 
„Łagiewniki” kierownik działu kapital
nych remontów, w kop. „Miechowice” 
sekretarka dyrektora. W kop. „Bobrek” 
— nie wiem. Osoba była nieuchwytna.

Wiem tylko, że bibliotekę przeniesio
no do Klubu Techniki i Racjonalizacji. 
Jedynie w kop. „Szombierki” zaanga
żowano osobę zajmującą się li tylko 
wyłącznie tymi sprawami. Zagadnienie 
obsady nie pozostaje bez wpływu na 
kształtowanie się poziomu czytelnictwa. 
Niejednokrotnie — wiecznie załatani in
spektorzy szkolenia, będący w kopal
niach omnibusami są po prostu nie
uchwytni. Dlatego też byłoby rzeczą ce
lową aby pomyśleć nad ujednoliceniem 
tych spraw, powierzyć odpowiedzialność 
za bibliotekę jednej osobie, zobowiązu
jąc ją do systematycznego wypełniania 
swojej funkcji za odpowiednią opłatą. 
Do tej pory biblioteki prowadzone były 
z reguły bezinteresownie, co nie mogło 
nie pozostać bez ujemnych reperkusji.

Na zakończenie jeszcze jeden problem. 
Mianowicie terminy wypożyczania. W 
kilku kopalniach jak np. „Szombierki”, 
„Bytom”, „Miechowice”, książki oraz 
czasopisma można wypożyczać codzien
nie w normalnych godzinach urzędowa
nia. W pozostałych -z reguły dwa razy 
w tygodniu w określonych godzinach. 
Tego rodzaju ograniczenia w czasie rów_ 
nież nie sprzyjają klimatowi jaki nale
żałoby wytworzyć wokół zagadnienia 
czytelnictwa książki i prasy technicznej. 
Zdaje się, że nie trzeba wy łuszcząc spec
jalnych powodów dlaczego tak właśnie 
jest. Dlatego też trzeba aby zakła
dy pracy — dyrekcje, organizacje par
tyjne oraz rady zakładowe, dołożyły sta
rań aby z bibliotek technicznych korzy
stać można było codziennie. Zakład pra
cy ma bowiem obowiązek organizować 
prawidłowy dopływ i obieg czasopism 
oraz książek do zakładu oraz na jego 
terenie.

Niezależnie od wspomnianych obo
wiązków, kierownictwo zakładu ma 
pełne prawo żądać od swoich pra
cowników oraz egzekwować to w właś
ciwej formie, aby literatura fachowa 
była czytana i odpowiednio wykorzysta
na. Trzeba nam pamiętać na codzień 
o stwierdzeniu tow. Wł. Gomułki, które 
padło na warszawskiej konferencji PZPR, 
że „...za samo wykształcenie płacić nie 
można. Płacić trzeba za pracę, za to, co 
człowiek daje społeczeństwu, swoją pra
cą. Każdemu według jego pracy — oto 
jest nasza socjalistyczna zasada”.

Nasza praca zaś będzie coraz lepsza, 
społeczeństwo odniesie z niej maksymal
ne efekty, jeżeli wszyscy pracę tę wy
konywać będziemy lepiej, co w dzisiej
szej dobie możliwe jest tylko poprzez 
pogłębianie wiadomości, jeżeli do pro
cesów produkcyjnych wprowadzać będzie
my innowacje i nie poprzestaniemy na 
tym, co kiedyś może przed laty nau
czyliśmy się na uczelniach.

L. Pawłowski

lów. Ucisk i samowola nie 
miały prawie granic, Nic dziw
nego, że wiele osób z naszych 
terenów uciekało podówczas 
do Polski. Na porządku "dzien
nym były również lokalne 
bunty chłopskie. Towarzyszą
ce im z reguły uwięzienia 
uczestników, uważane były 
przez chłopów jako okresowa 
poprawa bytu. Nastroje anty- 
p ruskie wzmogły się jeszcze 
bardziej w początkach XIX 
wieku w związku ze strzaszli- 
wą klęską głodową. Rozgory
czenie doszło do zenitu, gdy 
władze rządowe zalecały cy
nicznie ślązakom — odżywia
nie się galaretą z kości, jele
niego rogu i ości. Dopiero rok 
1809 przyniósł pewne ulgi, ska
sowane zresztą rychło za rzą
dów „żelaznego kanclerza”.

Osie miasto
| ak wynika z dawnych 

a a zapisków kronikar
skich w roku 1515, 

prawie całe miasto padło 
pastwą płomieni. Nie oca
lał ani jeden dom miesz
kalny. Pożar szalał niepo
wstrzymany z uwagi na to, 
że wszystkie budynki były 
drewniane, kryte gontem 
lub słomą.

Podział „państwa”
lat minęło od chwili 

X B podziału olbrzymiego 
W S powiatu bytomskiego. 

W wyniku tego powstały 
cztery odrębne jednostki ad
ministracyjne mianowicie: By
tom. Tarnowskie Góry, Zab
rze i Katowice.
■^AAvTAWSAVVVVVVVVVVVVVVVV/Vv\»SAAAiVVW>

Największe w Europie 
urządzenia do badań napięć

uderzeniowych
Największe dotychczas w Eu

ropie urządzenie do badania 
napięć uderzeniowych, sięga
jących aż 4,8 milionów wolt, 
ukończono niedawno przed 
terminem w uspołecznionych 
zakładach transformatorowych 
i rentgenologicznych w Dreź
nie. Urządzenie, które zgodnie 
z umową miało być dostarczo
ne do Związku Radzieckiego 
przed dniem 30 września, zo
stało na trzy miesiące przed 
upływem terminu załadowane 
do kilkunastu wagonów kole
jowych i będzie przewiezione 
do ZSRR.



ZYCIE BYTOMSKIE

Działacze propagandy, kultury i oświaty
radzili nad popularyzacją uchwał IV Plenum
Mimo, że od IV Plenum 

KC PZPR minęło sporo czasu, 
nadal odbywają się różnego 
rodzaju zebrania i narady po
święcone realizacji wytycznych 
partii.

Ostatnio, z inicjatywy KM 
PZPR, odbyła się narada miej
skiego aktywu propagandowe
go. Wzięli w niej udział kie
rownicy domów kultury i 
świetlic, kierownicy radiowę

złów zakładowych oraz sekre
tarze propagandy KZ PZPR 
większych zakładów pracy.

Podstawą dyskusji był list 
egzekutywy KM PZPR, skiero
wany do wszystkich podstawo
wych organizacji partyjnych. 
Sekretarz KM PZPR tow. Adam 
Janik omówił na wstępie za
sadnicze wytyczne i zalecenia 
listu.

Zabierający głos w dyskusji

dzielili się doświadczeniami 
oraz sugerowali sposoby reali
zacji wytycznych IV Plenum. 
Bardzo ciekawe i rzeczowe 
uwagi oraz wnioski w dziedzi
nie realizacji uchwał IV Ple
num PZPR zgłosili tow. tow. 
Furowicz, z huty „Bobrek”, 
Stanisław Horak — zastępca 
kier. Wydziału Kultury Prez. 
MRN, Jan Ogiński — kierow
nik radiowęzła kop. „Szom-

bierki” i Stanisław Rembisz — 
dyrektor MDK.

Głos zabrał również obecny 
na naradzie I sekretarz KM 
PZPR tow. Mieczysław Han
kus. Zwrócił on m. in. uwagę 
na konieczność unikania sza
blonu w propagandzie partyj
nej oraz wyszukiwania coraz 
to nowych form w zależności 
od specyfiki terenu.

(Sol)

Kres „przeciekom”
alkoholowym

Do redakcji często napływa- otóż dochodzimy do sedna 
ją pisma, sygnalizujące fakty sprawy. Wiadomo powszechnie, 
otwierania sklepów, sprzeda- że w dni wypłat sprzedaż na- 
jących wyłącznie napoje al- poi alkoholowych jest wzbro- 
koholowe. niona, ale skąd się biorą w

Istotnie w ostatnim czasie takim razie pijacy? Gdzie ku
na terenie Bytomia powstały pują wódkę? 
cztery nowe tego rodzaju pla- W sklepach spożywczych, 
cówki handlowe branży cu- często po znajomości, często 
kierniczo-spirytusowej. Ale nie po prostu drogą stosowania 
wszyscy zapewne zdają sobie różnych metod i presji udaje 
z tego sprawę, że właśnie te- się nabyć ćwiartkę czy nawet 
go rodzaju specjalistyczne półlitrówkę. Dochodzi nieraz 
sklepy w olbrzymiej mierze do konfliktów pomiędzy sprze- 
umożliwią właśnie realizowa- dawcą a klientem, powoduje 
nie ustawy antyalkoholowej. zakłócenie normalnej sprzeda- 

Paradoks? Tylko pozorny. ży towarów spożywczych, pro- 
Ostatnio Wydział Handlu wadzi do naruszenia ustawy 

Prez. MRN właśnie w celu re- antyalkoholowej. 
alizowania ustawy antyalkoho- sklepy spirytusowe, rozwią- 
lowej, działając w ścisłym po- żują to zagadnienie niemal ra- 
rozumieniu z zainteresowany- dykalnie. w wypadkach natu- 
mi przedsiębiorstwami, prze- ralnie, gdy wycofa się sprze- 
prowadza reorganizację sieci daż alkoholu ze sklepów spo- 
sklepów. Ta wspólna akcja po- żywczych. W dni wypłat te 
lega na wycofaniu ze sprzeda- specjalistyczne sklepy będą 
ży z wytypowanych sklepów oczywiście nieczynne. A więc 
spożywczych napoi alkoholu- wszelkie „przecieki” alko-

1RO/ - ' ’ ' —wych powyżej 18% i sprzeda
wania ich wyłącznie w skle
pach specjalistycznych, cukier- 
niczo-spirytusowych.

Jako przykład może służyć 
jeden z ostatnio uruchomio
nych tego rodzaju sklepów 
przy ul. Piekarskiej do które
go przeniesiono cały zapas 
wódki ze sklepu spożywczego 
z tej samej ulicy.

Dobrze — pomyśli sobie nie
jeden z Czytelników — cóż to 
właśnie konkretnego daje?

holowe tym samym będą nie
możliwe, po prostu „zatyka 
się” źródło wódki.

Popatrzcie jak ten czas szybko 
upływa. Jeszcze niedawno w 
ostatnią sobotę karnawału ba
wiliśmy się w przedszkolu na 
naszym wieczorku na dworze 
było już ciemno i przyszliśmy 
ubrane w ciepłe palta. Zostały 
tylko wspomnienia i zdjęcie. 
Bal kostiumowy ma dużo u- 
roku a jednak czerwcowy wio
senny dzień dostarcza jeszcze 
więcej przyjemności. Spacery, 
gonitwy, zabawy na wolnym 
powietrzu, a jak po tym sma
kuje drugie śniadanie czy pod

wieczorek.

Przenieść
targowisko
to nie wszystko

Decyzja przeniesienia targo
wiska ze śródmieścia na plac 
Rococo była jak najbardziej 
słuszna. Jednak władze miej
skie nie pomyślały o jednej 
bardzo zasadniczej sprawie — 
przygotowania terenu.

Skutki zaniedbania już się 
uwidoczniły. Wystarczy aby 
spadł deszcz a dojście i cały 
teren targowiska zamieniają 
się momentalnie w grzęsawi- 
sko.

Warto pomyśleć nawet post 
factum o odpowiednim uzbro
jeniu terenu zabezpieczającym 
targowiska przed tego rodzaju 
niespodziankami. (Ski)

Atrakcyjne kursy 
dln poborowych

W ramach działalności Ligi branej przez siebie specjalno- 
Przyjaciół Żołnierza często sly- ści — sternika, sygnalisty, kie- 
szy się o szkoleniu PTW. Nie rowcy, czy radiotelegrafisty, 
wszyscy jednak wiedzą co to Po odbyciu służby w Marynar- 
jest za forma szkolenia i dla ce Wojennej absolwenci kur- 
kogo jest ona dostępna. Oto sów PTW uzyskują również 
garść informacji, które zainte- pierwszeństwo w przyjęciu do 
resują niewątpliwie wszystkich pracy w Marynarce Handlo- 
młodych ludzi w wieku pobo- wej, w przemyśle stoczniowym 
rowym. _ i rybołóstwie dalekomorskim.

Przysposobienie Techniczno- Szkolenie dla Marynarki Wo- 
-Wojskowe, LPŻ prowadzi już jennej odbywa się w ramach 
od kilku lat. Charakterystycz- dwuletniego studium. Obecnie
ną cechą PTW jest jego wielo
stronność. Na terenie woj. ka
towickiego prowadzi się PTW 
w zakresie szkolenia motoro
wego, łączności radiowej, mor
skiego i inżynieryjnego. Każdy 
rodzaj szkolenia obejmuje kil
ka specjalności.

Młodzież w wieku poboro
wym zgłaszając się na kurs 
motorowy uiszcza tylko jedną 
piątą opłaty szkolenia normal
nego.

Młodzież przeszkolona na 
organizowanych przez LPŻ 
kursach Przysposobienia Tech- 
niczno-Wojskowego ma pierw
szeństwo do odbycia zasadni
czej służby wojskowej w o-

przyjmuje się kandydatów na 
I rok.

Bliższych informacji na te
mat szkolenia PTW można za
sięgnąć w Zarządzie Miejskim. 
LPŻ.
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Wandalizm
Znamy wspaniały park akcję zadrzewiania, właśnie w 

świerklaniecki , jego budzący rezerwacie przyrody — jakim
ogólny zachwyt różnogatun 
kowy zabytkowy drzewostan.

jest niewątpliwie Świerklaniec 
z uwagi na wiele rzadko

Cały ten piękny obiekt wraz spotykanych drzew — działa 
z zabudowaniami został prze- się zupełnie w przeciwnym 
znaczony odpowiednią uchwałą kierunku. Ten fakt ma szcze- 
na wczasy niedzielne, miejsce golną wymowę, 
wytchnienia mieszkańców za- Nasuwają się pytania, kto 
dymionych okolicznych miast wydaje takie „genialne” 
i osiedli. decyzje w sprawie lokalizacji

Ostatnio na terenie parku roz- magazynów akurat na terenie 
legał się stuk siekier i zgrzyt zabytkowego parku, które w 
pił. Pracownicy filii Krakow- konsekwencji kolidują z usta- 
skiego Przedsiębiorstwa Ma- — ~ 
szyn Rolniczych — niczym o- 
sadnicy w puszczy wycinali nim zabliźni się rana zadana 
stukilkuletnie drzewa przygo- naturze, 
towując miejsce pod .... bu
dowę magazynów.

Po prostu wierzyć 
chce, ż<

wą o ochronie przyrody. 
Wiele lat trzeba czekać

Ten aspołeczny czyn, typowy 
przykład bezmyślności i wan

nie dalizmu na szerszą skalę nie
Win-właśnie w okresie, może pozostać bez echa 

kiedy na terenie kraju, ogrom- nych wydania niefrasobliwej 
nym wysiłkiem niemal całego decyzji należy pociągnąć do 
społeczeństwa przeprowadza się odpowiedzialności.

Już od najmłodszych lat dzieci nasze w licznych przedszkolach znajdują opiekę i mają
Alro-rin /In ^A'fnriia«io 1n'rnrl'7 Amrnii folonł AUTokazję do rozwijania wrodzonych talentów.
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O alejce 

po raz drugi
Skrzyżowanie ulic B. Bieru

ta i H. Sawickiej — to bez
sprzecznie najsilniej oświetlo
ny fragment Bytomia, który 
na tym małym odcinku może 
śmiało konkurować z Katowi
cami, jednym z „najjaśniej
szych“ miast w kraju. Zasługę 
tej iluminacji nie należy przy
pisywać władzom komunalnym 
— gdyż obie wspomniane uli
ce mimo nawet zastosowania 
współczesnych świetlówek — 
są ciemne.

Źródło intensywnego światła 
pochodzi z szerokich okien 
nowobudowanego gmachu
BZPO.

Ten skrawek miasta powi
nien zmobilizować odpowied
nie władze i tak długo ich ra
zić w oczy, dopóki nie dopro
wadzą do należytego stanu, 
zdewastowanej instalacji o- 
świetleniowej w równoległej 
do ul. Bieruta alei parku.

Odkładanie na okres później
szy remontu spowoduje, że 
późną jesienią a więc w tym 
czasie kiedy już nikt nie ko
rzystał z alejki, będzie ona 
„n areszcie“ gotowa.

„Trudno być prorokiem we 
własnym kraju“ ale spogląda
jąc — naturalnie w dzień — 
na perspektywę zniszczonych 
armatur, zerwanych przewo
dów itp. od blisko dwóch lat, 
perspektywy przyszłościowe są 
tak samo czarne jak alejka w 
nocy.

...IMIENIEM Klatki 
astronoma
dokończenie ze str. 1

i atrakcyjny, przy tym pełen 
powagi, jak zresztą wymagał 
tego charakter chwili.

Wiele momentów wzruszeń 
dostarczył nie tylko młodzie
ży, ale i starszym — referat 
okolicznościowy kierownika 
szkoły tow. Nazarewicza, który 
zachęcając młodzież do pilno
ści i wytrwałości w nauce, 
wywołał u starszych uczestni
ków uroczystości wspomnie
nia minionych lat szkolnych 
i pewną dozę zazdrości wa
runków, w jakich obecna mło
dzież pobiera naukę. Po czę
ści oficjalnej odbyło się spot
kanie, które upłynęło w nader 
miłej atmosferze. (Tom)

Nagrody 
za krzyżówki

Za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki nr 30 - nagrody 
książkowe wylosowali: ob.
Maria Sachaj — Bytom ul. 
Piekarska 64/1, ob. Alfreda 
Grzechowiak - Bytom 5 ul. 
Odrodzenia 10 i ob. Stefan 
Mentlocha - Bytom ul. Ka
rola Miarki 21.

Nagrody wysyłamy pocztą.

Z NASZYCH DZlHNie
ROZBARK. Dużym utrapie- nie. Proponujemy rozgrodzić działu Handlu Prezydium MRN 
niem mieszkańców tej dzielni- teren lub usunąć natychmiast tow. Leopold Kurząc. Skończą 
cy zamieszkałych szczególnie nieczystości, papiery i M------------- ------
przy ul. Chorzowskiej są roz
kopane chodniki i ulice. Stan 
ten trwa niezmienie od dwóch 
lat. Wielu mieszkańców zdąża
jących wieczorami do domu 
nabiło sobie tutaj już guza

inne się więc kłopoty gospodyń, 
brudy. które po drób wiejski masło

* * * i inne artykuły, były zmuszo-
Prawie, że w centrum Bo- ne przyjeżdżać aż do śródmie- 

brka przy ul. Odrodzenia ścia. W tej chwili rozpatruje 
przed posesjami nr 9 — 11 pa- się możliwość lokalizacji tar- 
nuje niesamowity bałagan, łowiska w najbardziej dogod-

Kiedy wreszcie nastąpi wyrów- sterty gruzu, śmieci, gliny, ka- nVm dla mieszkańców miejscu, 
nanie dołów i wysypisk? wałki drzewa oraz metalu za- * * *

legają chodnik. Byłby wresz- ŁAGIEWNIKI. A my to odBOBREK. Najbardziej zanie
czyszczonym terenem w dziel
nicy „Bobrek”, jest z pewno
ścią posesja na której mieści 
się administracja huty „Bo
brek”. Leżą tu sterty papierów mieCHOWICE. 
i różnego rodzaju śmieci.

Mieszkańcy twierdzą że go-

cie czas, aby uporządkować to macochy — pomyślą mieszkań- 
miejsce bądź co bądź polożo- cv Łagiewnik nn nrzeezvtaniucy Łagiewnik po przeczytaniu 

powyższej notatki. I dla nichne w centrum dzielnicy.
* * * - mamy podobnie radosną no

winę. W Łagiewnikach rów-
Ta wiadomość nież powstanie targowisko,

ucieszy z pewnością mieszkań- Prezydium MRN rozpatruje
"a”t największej w naszym możliwość jego lokalizacji naców

tradycyjnym miejscu. Uwagi i 
W najbliższym czasie powsta- wnioski mieszkańców Łagiew- 
nie w Miechowicach targowi- nik mile widziane. Prosimy je 
sko. Informację tej treści po- nadsyłać do Wydziału Handlu 
dał do wiadomości na ostat- Prezydium MRN ul. Katowicka

(ski)

towi są zrobić sami porządek mieście dzielnicy robotniczej 
w obiekcie zajmowanym przez w n',ih,i'>C7Vni p7acia 
administrację. Nie mogą tego 
dokonać ponieważ dostępu do 
brudów i nieczystości strzeże 
zazdrośnie druciane ogrodzę- niej sesji MRN kierownik Wy- nr 18.

schodowe
knajpami

Niektórzy ludzie zamieniają 
klatki schodowe na,., przybyt
ki Bachusa. Podobne wypadki 
notuje się częściej w pobliżu 
restauracji i sklepów z piwem, 
wódką oraz winem.

Najwięcej „zaimprowizowa
nych“ knajp“ jest na ulicy 
Janty.

Lokatorzy z reguły boją się 
interweniować na własną rę
kę, gdyż butelki w rękach wy
rostków są. zazwyczaj groźne.

Patrole milicyjne natomiast 
nie często kontrolują nawet 
wieczorem klatki schodowe. A 
szkoda. (S-ki)

Najmłodsze 

pokolenie 
Ziem Zachodnich

Dzieci urodzone w woje
wództwach zachodnich i pół
nocnych Polski stanowią 34,6 
proc. wszystkich mieszkańców 
tych ziem.

W 1975 r., a więc za piętna
ście lat, na ziemiach zachod
nich i północnych będzie mie
szkało 10,3 min osób.

Już w latach 1970—1975 zacz
ną wstępować w związki mał
żeńskie urodzeni po wojnie na 
ziemiach odzyskanych, a ich 
dzieci będą drugim z kolei po
koleniem zrodzonym na tere
nach przywróconych macie
rzy.

Młodość ludności tych ziem 
ukształtowała się m. in. w wy
niku osiedlania się w przewa
żającej mierze ludzi młodych 
przybyłych z województw 
centralnych kraju, oraz w 
związku z osiedlaniem się na 
tych terenach repatriantów, 
"których cechowała tradycyjna 
wielodzietność.

Ludność województw za
chodnich i północnych nadal 
pozostaje w swojej strukturze 
ludnością młoda, szybko się 
rozrastającą — szybciej aniżeli 
w pozostałych częściach kraju.

Ilustruje to doskonale stosu
nek urodzeń do zgonów, któ
ry w 1958 r. wyniósł dla woje
wództw zachodnich i północ
nych 4,25, podczas gdy dla po
zostałych jedynie 2,31.

Jak ukształtuje się struktura 
wieku ludności do r. 1965 ilu
struje poniższa prognoza.

STRUKTURA
WIEKU LUDNOŚCI W 1965 R. 

(w procentach)

województwa

wiek północne
i

zachodnie
pozostałe

0 — 14 37,8 31,4
15 — 59 54,6 57,3
60 i więcej 7,6 11,3

Razem: 100,0 100,0

Stan ludności zdolnej do 
pracy będzie w tym okresie 
stosunkowo mniejszy w woje
wództwach zachodnich i pół
nocnych aniżeli w pozosta
łych częściach kraju, jednak 
już w następnych latach zo
stanie skompensowany z nad
wyżką.

Województwa zachodnie i 
północne przez cały omawiany 
okres zachowują niezmiennie 
korzystną — w stosunku do 
pozostałych — sytuację w od
niesieniu do liczebności ludzi 
w wieku ponad 60 lat.

Wprawdzie nawet jak na 
stosunki polskie duża stopa 
wzrostu ludności na ziemiach 
zachodnich i północnych sta
wia całe społeczeństwo i wła
dze państwowe przed dodat
kowymi i trudnymi zadaniami 
zabezpieczenia rodzącym się 
na tych ziemiach dzieciom nie 
tylko ich dzieciństwa, ale i 
warsztatów pracy na przysz
łość, to przecież ich liczebność 
i potrzeby nakazują nadanie 
temu regionowi tak wysokiej 
rangi gospodarczej i społecz
nej w kraju jakiej nigdy do
tąd nie posiadał.

W ogródkach jor
danowskich, o- 
grodach dla mat
ki i dziecka, dzie
ciarnia używa so
bie dowoli, ko
rzystając z licz
nych urządzeń do 
zabaw i gier ru

chowych.

Podczas gdy matki zatrudnione w hucie „Bobrek” wykonują 
pracę zawodową, ich maleństwa znajdują się pod opieką 

pielęgniarek.
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0 potrzebie laickiego wychowania młodzieży
Sprawa rozwoju kultury laickiej, tre

ści i form wychowania świeckiego mło- 
czynników partyjnych, oświatowych i 
dego pokolenia stoi w centrum uwagi 
organizacji społecznych. Prasa i radio 
podjęły merytoryczną dyskusję nad hu
manistyczną i laicką treścią socjalistycz
nej moralności i potrzebą jej wychowa
wczego oddziaływania na ogół społeczeń
stwa.

Jako pedagog i wykładowca etyki laic
kiej chciałbym podzielić się szeregiem 
uwag, odnośnie postawy moralno-oby
czajowej i filozoficznej naszej młodzieży 
i wyprowadzić kilka istotnych wnios
ków.

Obserwacje jakie poczyniłem w środo
wisku młodzieży szkół średnich i aka
demickich pozwalają stwierdzić że:

— proces zobojętnienia religijnego 
wśród młodzieży jest faktem,

— ilość wierzących i konsekwentnie 
praktykujących jest stosunkowo ma
ła,

— życie religijne poważnej części mło
dzieży wierzącej manifestuje się tyl
ko zewnętrznie, bez zaangażowania 
moralno-uczuciowego i intelektual
nego,

— postawę religijną część młodzieży u- 
zasadnia tradycją rodzinną, przy
zwyczajeniem,- biologicznym stra
chem przed unicestwieniem, karą 
boska itp.,

— poważna część wierzących nie po
trafi rzeczowo uzasadnić podstawo
wych aktów i dogmatów wiary,

— część wierzących swój akt wiary u- 
zasadnia tylko tym, że określone re- 
ligie zawierają etykę religijną, któ-

ra dla nich, wierzących, ma prak
tyczną użyteczność w postępowaniu 
moralnym,

— część wierzących po prostu nie mo
że sobie uzmysłowić postępowania 
moralnego bez dogmatycznej tezy 
o nieśmiertelności duszy, karze i 
nagrodzie wiecznej,

— olbrzymia większość z pośród wie
rzących przejawia na ogół stosunek 
krytyczny do kleru i konserwatyz
mu kościoła w kwestiach społecz
nych i kultury humanistycznej,

— intelekt w aktach wiary nie odgry
wa niemal żadnej roli w polskich 
środowiskach młodzieżowych,

— emocjonalny klimat religijny u czę
ści młodzieży, wynika z tendencji 
do idealizacji przedmiotu uczuć w 
okresie rozwojowym.

Poczyniłem ciekawe spostrzeżenia, że 
religia w środowisku akademickim za
traca powoli swoją atrakcyjność zarów
no filozoficzno-poznawczą jak i kultu
ralną.

Filozofia religii, teologia, dogmatyka, 
etyka wyznaniowa, księgi święte nie sta
nowią istotnej strawy duchowej dla 
współczesnej młodzieży szczególnie aka
demickiej ze względu na mistycyzm, me
tafizykę, scholastykę, brak realności i 
logiki w argumentacji, jezuityzm i orto
doksję.

Młodzież znamionuje duże poczucie 
realizmu, krytycyzm, pasja poznawcza, 
racjonalizm myślenia i odczuwania, po
czucie solidarności społecznej, kult fak
tu, cywilizacji technicznej, nauki, od
kryć i wynalazczości.

Tempo życia społecznego i kulturalne

go angażuje i absorbuje także młodzież, 
która jakże żywo potrafi reagować na 
wszelkie zmiany i wydarzenia. Pasja 
życia porywa ją, każe jej studiować, 
kształcić umysł charakter — wyzwalać 
młodzieńcze impulsy temperamentu. Pro
fil moralno-obyczajowy i filozoficzny 
młodzieży, tej którą obserwuję i której 
sprawy znam — nie rysuje się wyraźnie 
i jednoznacznie. Mogę jednakże stwier
dzić, że aktualnie następuje gwałtowne 
przewartościowanie postaw obyczajo
wych, moralno-uczuciowych i filozoficz
nych.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że 
następuje proces dewaluacji etyki reli
gijnej, filozofii religii i autorytetu mo
ralno-obyczajowego kościoła w środowi
sku młodzieży i starszego społeczeństwa. 
Indyferentyzm religijny, rozwój kultury 
laickiej i humanistycznej sugestywność 
i atrakcyjność filozofii materialistyczr.ej 
w środowiskach młodzieży współczesnej 
stanowi prawidłowość i konsekwencję 
przemian ekonomiczno-społecznych i 
kulturalno-oby czaj owych jakie dokonały 
się w naszej rzeczywistości.

Towarzystwo Szkoły Świeckiej dąży do 
wychowania nowego modelu człowieka 
i społeczeństwa: demokratycznego, głę
boko humanistycznego, w laickich pod
stawach moralnych, nie obarczonego mi
tologią biblijną, mistyką i etyką reli
gijną.

Taki też cel wychowawczy widzimy 
w odniesieniu do rosnących pokoleń 
młodzieży polskiej — wychowanie laickie 
w duchu humanizmu socjalistycznego.

Edmund Ożóg
prof. Liceum im. B. Chrobrego
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Niedziela na boiskach c«g*jnr
piłkarskich juniorów „Polonii“

I LIGA
Polonia Bytom — Lechia Gdańsk

III LIGA
Górnik Mikulczyce — GKS Szombierki, Polonia Piekary — 
Górnik Czerwionka, Naprzód Rydułtowy — KS Bobrek Karb, 
Kolejarz Katowice — Silesia Miechowice, EKS Miechowice — 
Start Chorzów.

A KLASA
GKS Andaluzja — Ruch Radzionków, GKS Rozbark — GKS 
Szombierki Ib LKS Lubliniec — Kopalnia Julian, LZS Orzeł 
Nakło — Fortuna Marchlewski, GKS Czarni Bytom — Polonia 
Ib Bytom, LZS Tempo Stolarzowice — Stal-Bet Strzybnica, 
KS Śląsk Tarn. Góry — LZS Śląsk Koszęcin, LKS Odra Mia
steczko — LKS Łagiewniki.

BKLASA
KS Bobrek Karb Ib — Polonia III Bytom, Fortuna Marchlew
ski Ib — Silesia Ib Miechowice, Unia Tarn. Góry — Polonia 
Ib Piekary, Ruch Ib Radzionków pauzuje.
Rolnik Zbrosławice — Naprzód Wieszowa, Czarni Sucha Góra 
— Orzeł Brzeziny Śl. Orkan Wielka Dąbrówka — LZS Świer
klaniec, Górnik Bobrowniki pauzuje.
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Radzionków i Rozbark
zagrożeni przez rywali

Walka o tytuły mistrzowskie 
w grupie I klasy A toczy się 
zacięcie w każdym spotkaniu, 
a najlepszym tego dowodem 
są wyniki, jakie uzyskano w 
ubiegłą niedzielę.

dzieli dążyła również do zdo
bycia tytułu mistrzowskiego, 
jednak po porażce 2 : 0 z ŁKS 
Łagiewniki utraciła wiele do 
swoich rywali, a mianowicie 
Stal-Betu i Czarnych. Bezpo-

Wszystkie spotkania rywali średni pojedynek górników
. i ^ « — .u. ~— 4 ^—.-— :i i-.^n;zakończyły się remisami.
Faworyci za jakich bez

sprzecznie uważano piłkarzy 
Radzionkowa i Rozbarku mu
sieli oddać swoim przeciwni
kom po 1 punkcie, choć grali 
na swoich boiskach.

Dymitrowa i Polonistów będzie 
z pewnością bardzo ciekawy.

Zespół Stai-Betu prowadzący 
w tabeli od pierwszego spot
kania, notuje ostatnio obniżkę 
formy, tak że mecz wyjazdowy 
na trudnym terenie Stolarzo

wi astępna kolejka spotkań wic, może zakończyć się prze
może przynieść również wiele 
niespodzianek i dalsze za
gmatwanie sytuacji tak w gór
nym jak i w dolnym rejonie 
tabeli.

Najciekawszym spotkaniem 
będzie bezsprzecznie mecz Gór 
ników Rozbarku i Szombierek.
Rezerwiści kopalni Szombierki Orzeł Nakło 
nie zrezygnowali jeszcze z 
końcowego sukcesu i w dal- | 
szym ciągu marzą o tytule mi
strza grupy, choć ostatnio ob
niżyli swoje „loty", ale po
cieszają się tym, że jedenastka 
Rozbarku w ciągu ostatnich 
tygodni spisuje się nie najle
piej.

Przypominamy, że w pierw
szej rundzie spotkań zwycię
żyli górnicy Szombierek w 
skromnym stosunku 2 : 1, ale 
wygrana przyszła im bardzo 
trudno.

A jak będzie w meczu re
wanżowym?

Przed trudnym zadaniem 
stoją również piłkarze Ruchu 
Radzionków, którzy wyjeżdża
ją do Andaluzji zagrożonej 
spadkiem, a jak wiadomo dru
żyny, którym grozi degradacja 
zdolne są do uzyskania naj
bardziej zaskakującego wyni
ku.

Na rezultat tego meczu ocze
kiwać będą z niecierpliwością 
zawodnicy Rozbarku, jako 
bezpośredni rywale Radzion
kowa do tytułu mistrza grupy.

Jedenastka Czarnych Bytom 
spisująca się jak dotychczas 
nadspodziewanie dobrze, na
trafia na rezerwę Polonii By
tom, która do ubiegłej nie-

graną z bojową drużyną Tem
pa.

Na potknięcie się Stal-Betu 
czekają górnicy Dymitrowa.

Z innych spotkań na uwagę 
zasługują mecze:

LKS Lubliniec — Kopalnia 
Julian,
— Fortuna Bytom.

Z końcem czerwca br. w 
mieście portowym Rijeka nad 
Adriatykiem zorganizowany 
zostanie międzynarodowy tur
niej piłkarski juniorów.

Wśród zaproszonych drużyn 
znaleźli się również młodzi 
piłkarze bytomskiej Polonii, 
dla których wyjazd do tego 
historycznego miasta Jugosła
wii będzie z pewnością dużym 
przeżyciem. Turniej odbędzie 
się w dniach od 26 czerwca do 
4 lipca br. tak że nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby za grani
cę wyjechali również młodzi 
piłkarze, którzy uczęszczają 
do szkół.

Wyznaczona na wyjazd eki
pa liczyć będzie 19 osób, a na 
kierownika wyprawy wyzna
czony został przedstawiciel 
Federacji ,,Ogniwo".

Polski Związek Piłki Nożnej 
wyraził już swoją zgodę na 
wzięcie udziału w turnieju 
juniorów Polonii Bytom, co 
należy uważać za duże wyróż
nienie, gdyż wyjazd do Rijeki 
będzie w bieżącym roku już 
drugim wyjazdem za granicę 
młodzieży piłkarskiej wicemi
strza Polski.

* * *

Lewy obrońca Polonii Bytom 
Bogusław Widawski, który w 
czasie turne po Belgii i Holan
dii doznał poważnej kontuzji 
kolana, poddany został opera
cji łękotki, którą wykonali 
znani specjaliści dr dr Daab 
i Mielnik. Operacja udała się 
znakomicie. Widawski czuje 
się bardzo dobrze i jest na
dzieja, że tego sympatycznego 
piłkarza ujrzymy jeszcze w 
bieżącym roku na zielonej mu
rawie.

Niepowodzenia piłkarzy Po
lonii zniechęciły wielu jej za
gorzałych zwolenników do u- 
częszczania na mecze mistrzo
wskie, co odbija się bardzo 
ujemnie na dochodach klubu.

Pomimo bardzo dobrej gry 
z Polonią Bydgoszcz na wi
downi znalazła się minimalna 
liczba widzów. Takiej kasy jak 
w tym spotkaniu, w ujemnym 
tego słowa znaczeniu, na prze
strzeni ostatnich 15 lat Polonia 
jeszcze nie zanotowała.

BYTOMSKIE
ZAKŁADY PRZEMYSŁU PIEKARNICZEGO 

w Bytomiu, ul. Józefczaka nr 27

przyjmują do dnia 15 czerwca 1960 r. zgłoszenia 
UCZNIÓW do nauki zawodu piekarskiego i cu

kierniczego.
Warunki przyjęcia:

1. ukończone 7 klas szkoły podstawowej.
2. wiek od 14—17 lat.
3. dobry stan zdrowia.

Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr 
B.Z.P.P. w Bytomiu, ul. Józefczaka 27 — III p. 
pokój nr 21. R-129/60

UWAGA RODZICE! TO TRZEBA ZOBACZYĆ!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 
w dniu 5 czerwca br. o godz. 11-tej w parku 
im. Gen. Świerczewskiego odbędzie się

WIELKI POKAZ ODZIEŻY DZIECIĘCEJ
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połączony ze sprzedażą kiermaszową nowych 
wzorów modeli dziecięcych. Urozmaicony pro
gram artystyczno-rozrywkowy zapewni Waszemu 
dziecku — miłą, kulturalną rozrywkę.

R-128/60

=== Ogłoszenia a
FARBOWANIE WŁOSÓW — 
ondulację zimną, szampańską 
— płukanki kolorowe, zagra
niczne wykonuje Zakład Fry
zjerski — Bytom, ul. Pułaskie
go nr ISO. Kp. 92/60

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2'/: 
pokoi, komfort na 4 lub 5 po
koi. Wiadomość: Bytom, Kos
saka 16 OLEŚ.

POSZUKUJĘ garażu na samo
chód marki „Fiat” — 600 w 
Bytomiu. Zgłoszenia kierować 
na adres: WŁODZIMIERZ CI- 
CHECKI Bytom ul. Krakowska 
nr 3 m. 13.

FARB1ARNIA I PRALNIA 
CHEMICZNA Franciszka Mar
kiewicza, warsztat ul. Łagiew
nicka 15, filia ul. Wolności 52, 
czyści i farbuje garderobę 
i wełnę na wszelkie kolory 
w krótkim terminie.

Kp. 100/60

PRZEPRASZAM Panią Różę 
Pietrek ekspedientkę PDT w 
Bytomiu przy ul. 1-go Maja 
za pomyłkowe posądzenie. 

Teresa Sytnikow 
Ruda Si., Osiedle 

Marchlewskiego nr 39 m. 16.
Kp. 101/60

ZGUBIONO legitymację szkol
ną Technikum Budowlanego 
w Bytomiu na nazwisko AN
DRZEJ HOŁÓWKO.

Kp. 98/60

ZGUBIONO przepustkę stałą 
z kop. „Szombierki” na nazwi-z żvup. „azommerKi na 
ski PAWEŁ CIEŚLAR.

Kp. 99/60

Pierwsze punkty 
piłkarzy ręcznych Bobrka

Jak dotychczas benj aminek 
I ligi w pitce ręcznej KS Bo
brek Karb nie zanotował na 
swoim koncie spodziewanych 
sukcesów. Piłkarzom ręcznym 
przedmieścia Bytomia udało 
się dopiero w 8-tej kolejce 
spotkań zdobyć pierwsze 2 
punkty i to z drużyną, która 
nie posiadała i nie posiada w 
dalszym ciągu żadnego dorob
ku punktowego, a mianowicie 
z Zawiszą Bydgoszcz.

Zespół Bytomia, w którym 
„pierwsze skrzypce" 
grają bracia Skibowie zwycię
żył w Bydgoszczy zdecydowa
nie i zasłużenie, a szczególnie
dobrze w tym meczu 
atak, który strzelił aż 13 bra
mek.

Żeglarskie Mistrzostwa Śląska

Dwóch mistrzów z Bytomia

Spodziewamy się, że ,,f e- 
r a 1 n a" trzynastka która w 
tym wypadku była dla Bobr
ka szczęśliwa, zapoczątkuje 
lepsze czasy dla naszej druży
ny.

Życzylibyśmy sympatycznej 
jedenastce braci Skibo w, aby
w jak najkrótszym czasie o- 
puściła końcową pozycję ta
beli i notowała coraz tc wię
cej zwycięstw w spotkaniach 
mistrzowskich.

Wprawdzie do benjaminków 
stosuje się zawsze w ocenie 
ich gry „taryfę u 1 g o w a", 
jednak w wypadku Bobrka 
tak władze sportowe jak i sym

zagrał patycy tej pięknej dyscypliny
~ ---- sportowej spodziewają się, że

Bytom i w przyszłym roku
reprezentowany będzie w I li
dze piłki ręcznej.

mtuaasp
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Doroczne regaty o Mistrzo
stwo Okręgu seniorów roze
grano dnia 28—29. V. na jezio
rze Dzierżno przy silnej obsa
dzie Finnów (26 jachtów), śred
niej — Omeg (14 jachtów) i 
słabej w Sionkach (4 jachty).

Wyniki łącznej punktacji 6 
wyścigów, dały drużynowe 
zwycięstwo KSW „Górnik” z 
Bytomia (16283 punkty) przed 
MKS — Bytom (15301 p.), Azo
tami — Chorzów (11248 p.) i 
Szkwałem — Kraków (8200 p.). 

W klasie Finn tytuł Mistrza

W. (Górnik — Bytom) czyli 
miejsce 2/3, a następnym był 
Wentkowski A. (5422 p.) (Azoty 
Chorzów) i dwaj „Górnicy” 
bytomscy Orłowski W. (4626 p.) 
i Nawrat H. (3501 p.).

W _ klasie Omega: 1) Toma- 
szyniec J. Górnik — Bytom 
Mistrz Śląska (5758), 2) Kocy
ba H. Górnik — Gliwice (4253 
p.), 3) Podleski Fr. Szkwał
(3475 p.), 4) Kukliński H. MKS 
Bytom (3202 p.).

W Słonkach nie przyznano 
tytułu mistrzowskiego gdyż 
startowały 4 jachty a wyma-

WAŻNE 
dla zmotoryzowanych 
turystów

Od niedawna istnieje w U- 
stroniu — Polanie, Czantoria 
Baranowa 35 stacja turystycz
na „MOTEL” położona w po
bliżu głównej asfaltowej drogi 
Katowice — Ustroń — Wisła. 
Stacja dysponuje miejscami 
noclegowymi, dobrze wyposa
żoną świetlicą oraz parkingiem 
strzeżonym.

Śląska zdobył członek kadry gano conaj mniej 6-ciu. Wygra-
nomHrmroi A Oorłnlolrł /COHH V,, „i. _______________ a___narodowej — A. Podolski (6200 
p.), Jednakową ilość punktów 
(5899) uzyskali: Garduła Cz.
(MKS — Bytom) oraz Szuster

ło je dwóch sterników „Azo
tów” przy jednakowej ocenie 
punktów (2913): Olesz P. i Za
remba E.

— Dziękuję, sąsiedzie, już nie będę korzystał 
z Waszego telewizora, bo mam już własny tele
wizor, wygrany w losowaniu nagród rzeczo
wych „Karolinki”!

Dokąd pójdziemy =
= w przyszłym tygodniu?
OPERA SL.

4. VI. 1960 r. Bytom — godz. 
19.00 „Traviata”,

8. VI. 1960 r. Bytom, godz. 
19.00 — „Czarodziejski Flet”.

9. VI. 1960 r. Chorzów, godz. 
19.00 — ,„Carmen”.

10. VI. 1960 r. Bytom, godz. 
19.00 — Trubadur”.

11. VI. 1960 r. Bytom, godz. 
19.00 — „Straszny Dwór”.

14. VI. 1960 r. Bytom godz. 
19.00 — „Casanova”.

KINO „BAŁTYK”
Początek seansów: 10.00, 12.30, 

15.30, 18.00, 20.30.
3—10. VI. 1960 r. Złamana 

strzała” produkcji USA, do
zwolony od lat 12.

11—16. VI. 1960 r. „Tam gdzie 
rosną poziomki” produkcji 
szwedzkiej, dozw. od lat 16.

17—19. VI. 1960 r. „Tania i jej 
matka” produkcji radzieckiej, 
dozwolony od lat 14.
KINO „SLĄSK”

Początek seansów: w dni po
wszednie — 17.30, 20.00, w nie
dziele i święta- — poranek, 
godz. 11.00.

Od 4—7. VI. 1960 r. „Córecz
ka” produkcji angielskiej, do
zwolony od lat 18.

Od 3—10. VI. 1960 r. „Marze
nia i zabawy” produkcji czes
kiej, dozwolony od lat 10.

Od 11—16. VI. 1960 r. „Młodzi 
małżonkowie" produkcji wło
skiej, dozwolony od lat 12.
KINO „GLORIA”

Początek seansów: 15.30, 17.45, 
20.00. Poranek godz. 11.00.

Od 3—8. VI. 1960 r. „Pułap
ka" produkcji francuskiej, do
zwolony od lat 14.

Od 9—13. VI. 1960 r. „O życie 
dziecka” produkcji angielskiej, 
dozwolony od lat 14.

Od 14—17. VI. 1960 r. „Balla
da o żołnierzu” produkcji ra
dzieckiej, dozwolony od lat 14.
KINO „ŚWIT” W MIECHOWI
CACH

Od 4—6. VI. 1960 r. „Tajem
nice alkowy” produkcji fran
cuskiej, dozwolony od lat 18.

Od 7—8. VI. 1960 r. „Żołnier
skie serce" produkcji radziec
kiej, dozwolony od lat 14.

Od 9—12. VI. 1960 r. „Vice- 
hrabia de Bragelone” produk
cji francuskiej, dozwolony od 
lat 14.

Od 13—14. VI. 1960 r. „Gwiaz
dy” produkcji bułgarskiej, do
zwolony od lat 16.

KINO „PRZYJAŹŃ” W ŁA
GIEWNIKACH

Od 4—5. VI. 1960 r. „Takich 
dwóch jak nas trzech” produk
cji francuskiej, dozwolony od 
lat 18.

Od 6—8. VI. 1960 r. „Ostatnia 
sprawa Trenta” produkcji an
gielskiej, dozwolony od lat 16.

Od 9—12. VI. 1960 r. „Dom 
pani Teller” produkcji francu
skiej , dozwolony od lat 18.

Od 13—14. VI. 1960 r. „Cier
nista droga” produkcji radziec
kiej, dozwolony od lat 14.
DYŻURY APTEK

Od 4—11. VI. 1960 r. apteka 
nr 189 — PL Poll Maciejow
skiej nr 13. apteka nr 91 — 
Mickiewicza nr 20, apteka nr 
26 — Karb, Miechowska nr 11.

Od 12—18. VI. 1960 r. apteka 
nr 51 — pl. Kośsiuszki nr 6, 
apteka nr 11 — Miechowice, 
ul. Armii Czerwonej nr 20.

Miejski Dom Kultury w By
tomiu przy ul. Żeromskiego 27 
urządza w każdą sobotę od 
godz. 18.00 do 22.00 — wieczor
ki taneczne. Gra zespół ta
neczny „Odeon" pod kierow
nictwem N. Papaji.

Kawiarenka na miejscu. 
Wstęp od osoby 10 zł.

W sobotę dnia 4 czerwca br. 
MDK urządza całonocną zaba
wę taneczną. Bufet na miej
scu. Wstęp od osoby 20 zł. Po
czątek zabawy o godz. 20.00. 
Prosimy o liczne przybycie.

TELEWIZJA
KATOWICE

SOBOTA, DNIA 4. VI. 1960 R.
17.40 — Wujcio Adaś i Kajtuś: 

bajka dla dzieci: „O małym
lwiątku”, 18.00 — „Borneo" — 
film fabularny produkcji fran
cuskiej, 19,20 — „W krajach 
socjalizmu”, 19.40 — Dziennik 
telewizyjny, 20.10 — Program 
tygodnia, 20. 25 — „Pegaz" — 
magazyn kulturalny — trans
misja z Krakowa, 20,25 — „Od 
melodii do melodii” program 
rozrywkowy -— transmisja z 
Berlina.

NIEDZIELA, 5. VI. 1960 R.
11.00 — Sprawozdanie z uro

czystości w dniu Święta Ludo
wego, 15.00 — Międzynarodowy 
Dzień Dziecka. Program pt. 
„Okno na świat” — estrada 
taneczno-wokalna. Transmisja 
do Berlina, Pragi i Budapesz
tu. 16.00 _ Film średniometra- 
żowy dla dzieci — produkcji 
amerykańskiej z cyklu: „Dis
ney — Land”, 16,45 — 17.35 — 
Przerwa. 17.35 — Teleturniej: 
„20 pytań”. 18.30 — Dziennik 
telewizyjny. 19.15 — „Sygnały“ 
— film fabularny produkcji 
polskiej dozwolony od lat 16. 
20.55 — „Praska wiosna" —
transmisja koncertu symfo
nicznego z Pragi Czeskiej.

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
Powszechnego Domu Towarowego w Bytomiu 

sporządzone za rok 1959
w tysiącach złotych

Stan na dzień Stan na dzień
31. XII 31. XII 31. XII 31. XII

1958 1959 1958 1959
Część I. Część I.
1. Środki trwale (netto) 2.622 2.756 1. Fundusz statutowy 10.883 12.582
2. Towary 38.010 37.137 2. Zobow. wobec dostawców 9.646 4.542
3. Pozostałe zapasy 268 304 3. Kredyty bank. obrotowe
4. Środki pieniężne 3.267 49 w tym kredyty przeterm. 22.387 14.546
5. Należności od odbiorców 13 77 4. Rezerwa na należności
6. Należności przeterminowane z tytułu mank, ubytków

ze sprzedaży ratalnej 33 35 i strat 431 339
7. Należności z tytułu mank 5. Środki otrzymane na in-

ubytków i strat 433 339 westy cje
8. R-k bankowy środków 6. Fundusz własnych śród-

na inwestycje 200 506 ków na inwestycje 264 444
9. Inwestycje rozpoczęte 7. Kredyty bankowe na inwe-

10. Pozostałe aktywa 14.116 9.967 sty cje
11. Strata 8. Pozostałe pasywa 1.464 6.381

9. Zysk 13.887 12.336
Razem: 58.962 51.170 Razem: 58.962 51.170

Plan Wyko- Plan Wyko-
Część II nanie Część III nanie
1. Sprzedaż 201.000 181.837 1. Wartość sprzedaży ogółem

w tym marże na sprzedaży 21.310 19.643 na 1 zatrudnionego 1.112 1.020
2. Koszt własny sprzedaży 188.390 169.804 2. Należny fundusz zakładowy

w tym koszty handlowe 8.700 7.610 ogółem na 1 ztrudnionego
3. Zysk (strat) na sprzedaży 12.610 12.033 3. Manka, ubytki i straty 237
4. Zyski nadzwyczajne 48 474 Z tego przypisano do zwrotu — 156
5. Straty nadzwyczajne — 172

1. spadek obrotów 1959 r. do danych 1958 r. wynosił 7,67%.
2. Wskaźnik mank do obrotu 1959 r. wynosi 0,085%.
3. Spłata mank do wartości ich powstania wynosi 80,7%.
4. Na planowany wskaźnik zysku do obrotu w wysokości 6,34% wykonano 6,78%.

Główny Księgowy Dyrektor
R-130/60

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
Bytomskich Zakładów Przemysłu Terenowego 

sporządzone za rok 1959
w tys. zł

Stan na dzień Stan na. dzień
31. XII 31. XII 31. XII 31. XII

1958 1959 1958 1959
Aktywa — Część I Pasywa — Część II

1. Środki trwałe (netto) 1187 1251 1. Fundusz statutowy 3823 4480
2. Materiały 2700 2448 2. Zobowiązania wobec do
3. Produkcja w toku stawców 407 182

i półfabrykaty 152 73 3. Kredyty bankowe obrotowe 483 153
4. Towary i wyroby 1009 660 4. Środki otrzymane na in
5. Środki pieniężne 200 326 westycje
6. Należności od odbiorców 770 882 5. Fundusz z własnych śród-
7. Rachunek bankowy środ

ków na inwestycje
8. Inwestycje rozpoczęte
9. Pozostałe aktywa 

10. Strata

Razem:

Część II.
1. Sprzedaż ogółem
2. Koszt własny sprzedaży
3. Zysk na sprzedaży
4. Zyski nadzwyczajne
5. Straty nadzwyczajne

339
771

2445

838
924

1322

9573

ków na inwestycje
6. Kredyty bankowe na 

inwestycje
7. Inne fundusze i rezerwy
8. Pozostałe pasywa
9. Zysk

Razem:

100
761

2531

2018

124
603

1164

13740
10947

706

Wyko
nanie

15407
12447

1177
280
293

Część III.
1. Wartość produkcji ogółem 

na 1 zatrudnionego
2. Należny fundusz zakładowy 

Ogółem na 1 zatrudnionego
3. Manka, ubytki i straty

z tego przypisano do zwrotu

Wyko
nanie

723
22
22

wy-
pasmanteryjnej,

Sprawozdanie finansowe Bytomskich Zakładów Przemysłu Terenowego oparte jest 
nikach produkcyjnych oraz usług następujących branż: a) drzewnej, b) pasman 
c) poligraficznej, d) metalowej, e) usług nieprzemysłowych.
Na obciążenie stanów materiałowych, towarów i wyrobów gotowych wpłynęło częściowe 
upłynnienie zapasom zbędnych i niechodliwych, oraz przecena niektórych materiałów i wy
robów gotowych. Wzrost środków oraz funduszów na inwestycje spowodowane było opóź
nieniem zatwierdzenia limitów inwestycyjnych. Wypracowanie wysokiego zysku w roku 19o8 
miało swe uzasadnienie w jednym asortymencie produkowanym przez zakład pasmanfcc- 
rvinv akumulacja sięgała do ca 84%. Znów wartość produkcji stanowiła ca 40% zadań ca
łego przedsiębiorstwa W roku 1959 produkcję tego asortymentu zaniechano z przyczyn na
sycenia rynku Zmiany w/w objęte zostały planem na rok 1959 tak, że mimo wykonania 
zysku jedynie* w kwocie zł 116, zadania planowe w części zysku wypracowano z nad
wyżką 94%.

DyrektorGłówny Księgowy 
(—) Henryk Biela (—) mgr Tadeusz Pachorek

R-131/60

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 1959
Miejskiego Handlu Detalicznego Art. Włókienniczymi, Odzieżowymi i Obuwiem

w Bytomiu

Stan na dzień Stan nć dzień
31. XII 31. XII 31. XII 31. XII
. 1958 1959 1958 1959

Część I. Część I.
1. Środki trwałe (netto) 1.401 1.719 1. Fundusz statutowy 11.448 13.471
2. Towary 46.436 56.053 2. Zobowiązania wobec do-
3. Pozostałe zapasy 280 299 stawców 1.847 6.100
4. Środki pieniężne 3.217 108 3. Kredyty bankowe obrotowe
5. Należności od odbiorców 2.473 672 w tym kredyty przetermi
6. Należności przeterminowane nowane

55 112 4. Rezerwa na należności z ty-
7. Należności z tytułu mank, tułu mank, ubytków i strat dby 494

ubytków i strat 369 494 5. Środki otrzymane na inwe-
8. Rachunek bankowy środków stycje „ „ ,

na inwestycje 7 148 6. Fundusz własnych srodkow
9. Inwestycje rozpoczęte 300 184 na inwestycje 7U1 763

10. Pozostałe aktywa 11.673 8.549 7. Kredyty bankowe na in
westycje 300 212

8. Inne fundusze i rezerwy 55 112
9. Pozostałe pasywa 597 8.037

10. Zysk 12.139 10.744

Razem : 66.211 68.338 Razem: 66.212 68.338

Plan Wyko- Plan Wyko-
Część H. nanie Część III. nanie
1. Sprzedaż 220.000 205.773 1. Wartość sprzedaży ogółem

w tym marże na sprzedaży 23.320 21.698 na 1 zatrudnionego 950 883
2. Koszt własny sprzedaży 196.680 184.075 2. Należny fundusz zakładowy

w tym koszty handlowe 11.038 10.891 ogółem na 1 zatrudnionego 0,4
3. Zysk na sprzedaży 12.282 10.807 3. Manka, ubytki i straty 494
4. Zyski nadzwyczajne — 578 z tego przypisano do zwrotu — 194
5. Straty nadzwyczajne — 642

Lepsza produkcja, w związku z tym i pełniejsze zaopatrzenie roku sprawozdawczego w po-
równaniu z latami ubiegłymi. ustabilizowały pobyt wydłużając jednocześnie rotację, wobec
konieczności utrzymywania coraz szerszego asortymentu towarowego. W takich warunkach
plan obrotu towarowego wykonało przedsiębiorstwo w 94% przy zysku 5,22%. W porównaniu
do roku 1958 obroty wzrosły o 1,2'/«, zaś zapasy o 18°/o. R-129/60
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