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Handel gwarantuje
w bieliznę odzież i obuwie na zimę
Wywiad „Życia Bytomskiego" z kierownikami 4 Wojewódzkich Hartowni
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JUŻ WKRÓTCE ZIMA...
Foto: K. Larisch

Redakcja nasza zwróciła się do kierowników 
czterech wojewódzkich hurtowni z zapytaniem: 
jak przedstawia się w okresie jesienno-zimo
wym sytuacja zaopatrzenia mieszkańców na
szego miasta w ciepłą bieliznę, odzież i obuwie? 
Oto wypowiedzi przedstawicieli hurtowni po-
szczególnych branż:

200 TTS. WYROBÖW DZIE
WIARSKICH

— W magazynach znajduje 
się dostateczna ilość wyrobów 
dziewiarskich dla dzieci i do
rosłych — powiedział kiero
wnik hurtowni gliwickiej 
WPHOdz, tow. LUDWIK 
KRÓL. Bytomskie sklepy 
MHD, PSS, PDT i inne mogą 
otrzymać w większości asorty
mentów tyle masy towarowej, 
ile tylko potrzebują. Trzeba za 
znaczyć, że jakość artykułów 
dziewiarskich się poprawiła, 
zwiększył się asortyment, poją 
wiło się sporo nowych wzo
rów.

Braki asortymentów dzie
wiarskich dla niemowląt, ja
kie dały się zauważyć przed 
dwoma laty, dzisiaj już nie ist
nieją. Hurtownia posiada w 
zapasie około 200 tys. rajtu
zów i śpioszków w cenie 8.50 
do 30 zł. W magazynach znaj
duje się również wystarczają
ca ilość dziecięcych reform weł 
nianych w cenie detalicznej od 
17 do 31.50 zł., półgolfów dzie
cięcych i młodzieżowych z dlu 
gimi i krótkimi rękawami w 
cenie 42.50 do 46.75 zł., wełnia
nych podkoszulek chłopięcych 
z długimi rękawami (suprema) 
po 36 zł., kalesonek chłopię 
(DOKOŃCZENIE NA STR. 3)
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Kradli koła
Na nie lada oryginalny aposób 

zbicia większej fortuny wpadli 
dwaj bytomianie: WŁADYSŁAW
WITKOWSKI zamieszkały przy ul. 
Jagiellońskiej 12, oraz EDWARD 
SZAMANEL z ul. Żeromskie
go 20.

Okrągły rok napływały do po
wiatowych i miejskich komend 
MO skargi od poszkodowanych 
mieszkańców Rept Śląskich, My
słowic, Dobie szowlc, Bobrownik, 
Kamyc, Żychcic, Zabrza - Mikul- 
rzyc, Swierklańca i XVinowna 
(pow. Myszków), że giną im za
równo kola samochodowe jak 1 
oguniDwrne kola wozów konnych.

Wnikliwe dochodzenia i dokład
na analiza techniki dokonywanych 
kradzieży dala wreszcie pozytyw
ne wyniki i pozwoliła trafić na 
ślad właściwych przestępców. Jak 
wynika z aktu oskarżenia, łupem 
złodziei padły 44 kola wozów kon
nych wartości 63.250 zl i 12 kól 
samochodowych.

Głównymi odbiorcami łupu byli 
CZESŁAW CHURAS z Gniazdowa 
(pow. myszkowski) oraz ZBI
GNIEW WEINER z Bytomia mie
szkający przy ul. Katowickiej .31.

Dobrana czwórka amatorów łat
wych pieniędzy oczekuje w wię
zieniu na rozprawę sądową, (b)

5422 osoby
biorą udział 
ui szkoleniu 
partyjnym

Nowy rok szkolenia par
tyjnego już się rozpoczął. 
Prawie wszystkie grupy szko 
leniowe w bytomskich zakla 
dach pracy odbyły już po je 
dnym zajęciu. Ogółem w na
szym mieście mamy 143 za
kładowe grupy szkolenia 
partyjnego, w których uczest
niczy 5422 osoby, w tym 
wielu członków ZMS i bez
partyjnych.

Tematyka szkolenia obej
muje takie zagadnienia jak: 
marksizm - leninizm, ekono
mia polityczna, gospodarka 
PRL, ekonomia przemysło
wa, ekonomia kapitalizmu, 
ekonomia socjalizmu, ruch 
robotniczy, filozofia marksi
stowska. Czynne są także 
koła studiowanie ateiz- 
mu, budownictwa partyjne
go 1 kursy dla kandydatów 
partii. Zajęcia szkoleniowe 
prowadzi 210 osobowa kadra 
wykładowców ł ich zastęp
ców.

Ponadto w Bytomiu czyn
nych jest g Wieczorowych 
Szkół Aktywu. Jedną WSA 
mamy przy Komitecie Miej
skim naszej partii, a pozosta 
łe czynne są w kluczowych 
zakładach pracy. Na wykłady 
WSA uczęszcza 209 osób.

Uczestnicy Wieczorowej 
Szkoły Aktywu studiują m. 
in. materiały XXII Zjazdu 
KPZR, historię ruchu robot
niczego i wybrane zagadnie
nia a teizmu i laicyzacji ży
cia społecznego.

Nad sprawnym i prawidło
wym przebiegiem szkolenia 
partyjnego w zakładach pra
cy czuwa Komisja Szkolenia 
Partyjnego przy Miejskim 
Ośrodku Propagandy Partyj
nej.

Warto jeszcze dodać, że 
również rozpoczęły się wy kła 
dy w nowo powstałej Filii 
Wieczorowego Uniwersytetu 
Nauk Społecznych w Byto
miu. Na 2-łetni kurs Wydzia 
łu Ekonomicznego uczęsz
cza 120 osób, a na roczny 
kurs ekonomii politycznej 80 
osób.

Wykłady WUNS-u odbywa 
ją się w każdy wtorek i śro 
dę w gmachu Komitetu Miej 
skiego PZPR.
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Prawie
32 miliony złotych
zadeklarowali 

bytomianie
w miesięcy oszczędności

Październik jest dorocznym 
miesiącem oszczędności. Z tej 
okazji PKO ogłasza zawsze wiel
ką akcję konkursową. Wystar
czy w ciągu tego miesiąca zade
klarować wkład 300 zł, aby uzy
skać prawo w losowaniu nagród: 
motocykla, telewizora, apratu ra
diowego ltd. Kto zechce utrzy
mać wkład przez czwarty kolej
ny miesiąc, bierze jeszcze udział 
w losowaniu pięciu samochodów.

W tym roku w Bytomiu złożo
no 5.795 deklaracji na sumę 
31.945.000 zł, to jest o 1.760 dekla
racji więcej, aniżeli w roku 
ubiegłym i blisko o 12 milionów 
złotych więcej niż rok temu.

Ilu bytomianom dopisze szczę
ście, okaże najbliższe losowanie, 
które odbędzie się w dniu 6 lu
tego 1962 roku. (b)
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jedyna na Śląsku
bibMiot&bu

dla niewidnmych

IflWfolne tempo molomncli no starych, wqskich ulicnch

Sznur aut mknie bez przerwy przez Bytom 
skoordynowany ruch - gwarantuje porządek 
i bezpieczeństwo na drogach

3 miejskie 
wytwórnie

dostarczą na rynek
milion butelek wina

Każdy uważny obserwator ruchu ulicznego może z łat
wością stwierdzić, że z upływem niemal każdego dnia 
ulice nasze stają się ciaśniejsze 1 coraz trudniej porusza
my się na nich. Obserwujemy nie tylko ciągłe nasilenie po
toku ludzkiego, ale nieustanny wzrost kursujących pojaz
dów mechanicznych. I nie ma żadnej siły w świecie, któ- 
raby wstrzymała szybkie tempo motoryzacji. A tymcza
sem ulice nie zmieniają się tzn. posiadają tę samą szero
kość, jak przed pięćdziesięciu czy stu laty, kiedy to stare 
fiakry kursowały po mieście.

Wiadomo powszechnie, że gwał
towny rozwój komunikacji ma 
swoje dodatnie i ujemne strony. 
Dodatnie jest przede wszystkim

W połowie XIX wieku, pe
wien ociemniały Francuz o 
nazwisku Ludwik Braille, nie 
chciał poddawać się swojemu 
ciężkiemu kalectwu i posta
nowił znaleźć sposób, który by 
mu pozwolił kontakt z otacza
jącym go światem utrzymać, 
przynajmniej poprzez książki. 
Poszukiwania jego zostały 
uwieńczone sukcesem. Stał się 
wynalazcą alfabetu, odtąd sto
sowanego na całym świecie do 
drukowania książek dla nie
widomych. Alfabetem tym na
pisano już miliony stronnic i 
tomów, które złożyły się na 
powstanie wielu bibliotek.

jedna z nich, jako jedyna w 
województwie, znajduje się w 
Bytomiu przy ul. Strzelców 
Bytomskich 8. Należy do Pol
skiego Związku Niewidomych.

Kierowniczka biblioteki — 
pani Marta Szmitowa, wyja
śnia, że praca jej, jako biblio

tekarki, palega gównie ha wy
syłaniu książek pocztą, na 
uprzednie zamówienie, które 
również otrzymuje tą drogą. 
Ma więc dosyć dużo czasu na 
wyszukanie odpowiednich po
zycji. Poza tym wszystkie tzw. 
tytuły chodliwe stara się mieć 
pod ręką.

Sięgam po najbliżej mnie le
żącą księgę, odwracam pier
wszą stronę i... muszę prosić 
o wyjaśnienie, gdyż okrągłe 
wypukłe punkty, wytłaczane w 
grubym, żółtym papierze, zu
pełnie do mnie nie przema
wiają. Okazuje się, że oglądam 
jeden z 22 tomów „Potopu“. 
Cała trylogia liczy ich aż 45. 
„Popioły” Żeromskiego składa
ją się z 12 tomów, „Wojna i 
pokój” Tołstoja — z 25 tomów, 
„Młode lwy“ I. Shawa — z 11 
tomów itp.

(DOKOŃCZENIE NA STR. 4)

to, iż dzięki mechanicznym środ
kom lokomocji możemy w krót
kim stosunkowo czasie przebyć 
długi szmat' drogi, zaś do ujem
nych stron należy zaliczyć zwię
kszenie ' się- możliwości postrada
nia życia.

W związku z tym nasuwa się 
problem: co zrobić, aby wzmoc
nić stan bezpieczeństwa ruchu 
pieszego i kołowego na naszych 
Starych, wąskich ulicach, nieogra 
niczając przy tym tempa rozwo
ju motoryzacji? Problem to na
prawdę nie lada. Głowią się nad 
nirri urbaniści 1 specjaliści od ko
munikacji drogowej. '

Zanim sobie odpowiemy na wy
żej. postawione pytanie, spróbuj
my zobrazować ruch drogowy w 
Bytomiu.

SZNUR AUT MKNIE 
BEZ PRZERWY

W naszym mieście mamy w su
mie około 186 km. dróg bitych — 
czyli mniej więcej 360 ulic, śmia
ło możemy powiedzieć, że co' naj
mniej 60 procent ulic nie nada
je się do współczesnego,- wzmożo
nego tempa ruchu kołowego; 
jezdnie są za wąskie. Najlepszym 
tego dowodem jest fakt. że 16 
ulic jest zamkniętych dla ruchu 
kołowego. Wśród nich znajdują 
się m. in. ulice: Janty, Krzyżo
wa, Ppkoju, Browarniana, Targo
wa. Piastowska, Grottgera, Róża
na i inne. Ta ostatnia ulica jest 
jedną z najwęższych ulic w By
tomiu— jej szerokość wynosi oko 
io 2.20 m, zaś do najszerszych 
ulic zaliczane są: ul. Powstańców 
Warszawskich, ul. Witczaka i Bie 
ruta. Poza tym mamy w naszvm 
mieście 13 ulic o ruchu jednokie
runkowym. Są to ulice: 1 Maja 
Sądowa, Strażacka, Gliwicka, Ka" 
łowicka, Krakowska, Józefczaka, 
Szymanowskiego, Matejki K. Miar 
ki, Rycerska oraz odcinek Strzel
ców Bytomskich i Witczaka.

Trudno dokładnie, określić, ile 
pojazdów mechanicznych jeździ 
codziennie po bytomskich uli
cach. Bez obawy możemy stwier
dzić, że jest ich kilkadziesiąt ty
sięcy. W samym tylko Bytomiu 
mamy zarejestrowanych blisko ? 
tys. różnych pojazdów mechanicz 
nych, w tym nie cale 4 tys. moto
cykli, fPO prywatnych samocho-
(DOKONCZENIE NA STR. 3)

Spośród wszystkich miast 
śląskich Bytom posiada naj
więcej wytwórni wina. Ogółem 
w województwie katowickim 
czynnych jest 10 wytworni wi
na, z tego 3 znajdują się właś
nie na terenie naszego miasta.

Największa wytwórnia wina 
w Bytomiu mieści się przy ul. 
Smolenia. Należy cna do Spół
dzielni Inwalidów. W br. wy
twórnia wyprodukuje 360 tys. 
litrów wina owocowego — czyli 
dostarczy na rynek około pół 
miliona butelek z winem.

Wytwórnia produkuje 5 ga
tunki popularnego wina owo
cowego w cenie po 17 zł za bu
telkę. Są to gatunki: wino ezer 
wone słodkie, białe „Gabinet'* 
i ziptowe „Vermuth“. Wina te 
sprzedawane są w sklepach 
bytomskich 1 chorzowskich. 
Warto dadać, że podstawowym 
surowcem potrzebnym do otrzy 
mania wina są owoce wiśni, 
czarnej jagody i jabłek, któ
rych winiarnia zużywa rocznie 
około 350 ton, otrzymując z 
nich 200 ton moszczćw.

Obecnie wytwórnia przygoto
wuje się do produkcji nowego, 
bardziej szlachetnego gatunku 
wina ziołowego. Przypuszczal
nie pierwsze butelki tego no
wego wina — którego nazwa 
nie jest. jeszcze ustalona — 
ukażą się w handlu w pierw
szym kwartale przyszłego ro
ku.

Ponadto w Bytomiu czynne 
są dwie wytwórnie wina nale
żące do Przemyślu Terenowe
go — jedna znajduje się przy 
PI. Dzierżyńskiego, a druga 
przy ul. Piekarskiej. Obie wy
twórnie wyprodukują w br. łącz 
nie 560 tysięcy "Ilirów wina 
znanego ped nazwą: „Górni
cze“, „Rubin“ i „Słodka Re
neta". Wspomniane gatunki 
wina (cena za jedną butelkę 
wynosi 21.50 zł i 17.50 zł) decie 
rają do sklepów i restauracji 
Chorzowa, Katowic .Rudy Slas 
kiej .Siemianowic, Świętochło
wic, Tarnowskich Gór, Rybni
ka, no i oczywiście do naszych 
bytomskich placówek handlo
wych.

W sumie wszystkie trzy wy
twórnie w Bytomiu "wyprodu
kują w bieżącym roku 720 ty
sięcy litrów wina owocowego 
— czyli dostarczą na rynek 
około miliona butelek wina.
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Tym razem - o naszej powieści

Powieść drukowana w odcinkach w gazecie czy tygo
dniku ma u nas swoją niedobrą tradycję. Tajemnicą po
liszynela jest fakt, że w odcinkach drukowany jest za
zwyczaj zw. drugi garnitur literatury, czyli powieści nie 
przyjęte przez wydawnictwa, lub przekłady, których uka
zanie się jest pod znakiem zapytania. Najczęściej też ga
zety nasze, szczególnie na prowincji, obfitowały w po
wieści na niskim poziomie literackim, pisane często przez 
grafomanów, albo przypadkowe tłumaczenie drugo i trze
ciorzędnych powieścideł mniej znanych autorów. Treść 
tych powieści najczęściej obfitowała w momenty półpor- 
nograficzne, czyli tzw. smaczki, albo ociekały krwią i łza
mi. Nie wychowywały one czytelników, budziły w nich 
niedobre instynkty, obniżały smak i psuły gusty.

Powieść, którą drukujemy w naszym piśmie, od pierw
szego odcinka chwyciła — jak to się mówi — czytelnika 
i trzyma go stale w napięciu. Przychodzą do naszej redak
cji czytelnicy, prosząc o numer „ŻYCIA BYTOMSKIEGO“ 
z pierwszym odcinkiem powieści, meldują o zmianie adre
su i proszą nas — zamiast „Ruch" — o nadsyłanie nume
rów dalszych na adres nowy. Mamy też miłe telefony, od
wiedziny miłośników literatury, słowa uznania w przy
padkowych rozmowach. Często pytają nas — szczególnie 
mnie jako tłumacza — skąd zdobyliśmy taką powieść, 
kto to jest ten Bielajew, czy wiele jest takich podobnych 
powieści w Związku Radzieckim i co będziemy druko
wali, kiedy ta powieść się skończy? Ponieważ powieść 
jest ważnym elementem w gazecie czy tygodniku, przy
ciąga bowiem czytelnika i przywiązuje go do gazety. — 
Uważam za właściwe napisać kilka słów wyjaśnienia.

Otóż przywiozłem ją z Moskwy, gdzie w roku 1957 ba
wiłem z ramienia „TRYBUNY ROBOTNICZEJ“ jako jej 
wysłannik. Zwiedziłem wtedy Białoruś, Litwę, Łotwę, 
Estonię, byłem w Leningradzie i uczestniczyłem w uroczy
stościach festiwalowych w Moskwie. Spędziłem w Związku 
Radzieckim miesiąc cały. Wszędzie, gdzie przebywałem, wi 
działem ludzi czytających. Windziarz w hotelu w czasie 
przerwy czytał. Kasjerka w wolnych chwilach czy
tała. Bileterka w teatrze czytała. Ludzie w wagonach ko
lejowych, w restauracjach, w domach i na plaży — wi
działem piękne plaże na Wybrzeżu Ryskim, byłem rów
nież w Połondze — wszędzie ludzie korzystali z każdej 
wolnej chwili i czytali zapamiętale. Najczęściej książki. 
Był to widok, którego nie spotyka się często u nas. Py
tałem — co czytają. Brałem do rąk książki, sprawdzałem.

Były to powieści współczesne lub klasyczne, najczęściej 
własnych autorów. W Leningradzie u jednego z windzia
rzy hotelowych zauważyłem pomiętą książkę i pomyśla
łem sobie — aha, wreszcie, mam ją. To na pewno coś 
w rodzaju naszej „Dzikuski“, czy „Jawnogrzesznicy“, któ
rej nie wydajemy ze względów wychowawczych, ale któ
ra, jak wiadomo, krąży „wśród ludu“ w stanie mocno po
miętym, zabrudzonym, w lichych okładkach, czytana 
ukradkiem i ukradkiem kolportowana. Poprosiłem win
dziarza, aby mi tę książkę pokazał. Była to historia o gło
wie profesora Douwella i zbrodni profesora Kerna. Po
życzyłem ją sobie na noc, przeczytałem jednym tchem — 
i przywiozłem ją ze sobą na Śląsk.

Ukazała się ona po raz pierwszy w roku 1926, druko
wana w formie odcinkowej w gazecie „WSIEMIRNYJ 
SLEDOPYT" i od razu zdobyła uznanie u czytelników. 
Oddajmy głos radzieckiemu krytykowi B. W. LJAPUNO- 
WI, który napisał przedmowę do wydania zbiorowego 
dzieł BIELAJEWA. Posłuchajmy:
ł, ...Powieść ta intrygowała czytelnika od pierwszych stron 
i zmuszała w napięciu śledzić nagłe zwroty akcji i losy boha
terów.

„Powieść była dla owych czasów proroczym przewidywa
niem: pierwsze doświadczenia w zakresie ożywienia oddzie
lonych od ciała organów byiy przeprowadzone w Leningra
dzie w dwa lata później. Jak wspomniał później autor, w 
Leningradzkiej Akademii Medycznej naukowa problematyka 
powieści była omawiana na wykładach przez profesorów aka
demii. Powieść przykuwała uwagę do wielkiego problemu* 
budziła myśl, zainteresowała czytelnika nie tylko fabułą, czy 
rysunkiem bohaterów, ale nie rozwiązanymi jeszcze zagadnie
niami naukowymi, stanowiącymi jej osnowę. Nie przypadko- 

• wo jedna z czytelniczek pisała później „Przeczytawszy po- 
> wieść postanowiłam sama pójść na medycynę...“

„Tak zaczęła się literacka kariera Aleksandra Bielajewa. 
Powieść o głowie profesora Douwella była jego pierwszą po
wieścią w dziedzinie naukowej fantastyki, której poświęcił 
całe twórcze życie“.

„Mimo ogromnej popularności dziel Bielajewa *» pisze 
Ljapunow — nawet najlepsze jego książki, które zasłużyły 
sobie na ogólne uznanie, ukazywały się w małych nakładach 
i rzadko ukazywały się w następnych wydaniach. Pisarz mu
siał często znosić niesprawiedliwe ataki krytyków i z trudem 
torować drogę swoim dziełom. Pod różnymi pretekstami po
dejmowano próby pomniejszenia znaczenia twórczości Bie
lajewa, przekreślenia najlepszych ze stworzonych przez niego 
dzieł i obwijając je w „nienaukową fantastykę", „literacką 
niepełnowartośclowość" i „naśladownictwo“.

„Zycie — pisze dalej Ljapunow — powiedziało swoje. Dzieła 
Bielajewa wytrzymały próbę czasu. Niewiele książek tego ty
pu może się poszczycić tak długim żywotem i cieszyć się ta- 

| kim stałym powodzeniem u czytelników. Książki Bielajewa 
nie marynują się na pólkach bibliotek, nie potrzebują też 
reklamy. Dostać książkę Bielajewa — to cały problem... Dzię
ki realistycznie zbudowanej fabule jego dzieła, w głównej 
mierze fantastyczne, zawsze mają ogromną siłę oddziaływa
nia na czytelnika... Bielajew był, w istocie, protoplastą naszej 
naukowej literatury fantastycznej i jednym z jej najwięk
szych przedstawicieli...“

A teraz kilka danych o samym autorze. Urodzi! się 22 mar
ca 1884 roku w Smoleńsku. Studiował prawo 1 muzykę. Miał 

1 ciężkie warunki życia i ażeby ukończyć studia, grał w or
kiestrze, malował dekoracje do teatru. Zajmował się też 
dziennikarstwem, któremu pozostał wierny do końca życia. 
Był usposobienia żywego, lubił marzyć, fantazjować. Skoczył 
raz z dachu, żeby wypróbować czy człowiek potrafi latać. 
Jeden z takich skoków skończył się tragicznie: złamał sobie 
kręgosłup. Zdawało się, że go wyleczono. W 1916 roku za
chorował na gruźlicę kręgosłupa. Trzy lata leżał w łóżku w 
gipsie“.

W 1922 roku wstał z łóżka. Nosił gorset ortopedyczny. Czę
sto wracał, kładł się do łóżka na dłuższy okres. Nim został 
zawodowym literatem, powieściopisarzem, był wychowawcą 
w Domu Dziecka, starszym inspektorem milicji, fotografem 
zastępcą kierownika biblioteki. Po przeprowadzce do Moskwy 
był radcą prawnym w Ministerstwie Oświaty. Od 1925 roku 
zajmuje się literaturą. W 1929 roku przeprowadza się do Le
ningradu, a w 1931 do miasta Puszkin, podmiejskiego osiedla 
Puszkina. Wojna zastaje go chorego w łóżku. Umiera 6 stycz
nia 1942 roku.

Napisał mnóstwo powieści. Najlepsza z nich, którą dru
kujemy w naszej gazecie, ukazała się po XX Zjeździć 
KPZR w nakładzie 450.000 egzemplarzy.

Oto, co chciałem Czytelni kom wyjaśnić.

MARIAN NIEWIAROWSKI

Na „Rozbarku“
rok kończy sio 28 listopada

Z okazji XXII Zjazdu KPZR, 
44 Rocznicy Rewolucji Paździer
nikowej, 20 rocznicy PPR oraz z 
okazji Kongresu SFZZ w Mo
skwie, bytomskie zakłady pracy 
podjęły odpowiednie do swego 
zakresu działania cenne zobowią
zania. Nie zabrakło wśród tych 
zakładów również kopalni „Roz- 
bark“. 20 października odbyły 
się zebrania na wszystkich zmia
nach szybu głównego i na dwóch 
szybach pomocniczych obsłużone 
przez sekretariat KZ. Na tych 
zebraniach załoga kopalni, po 
przeanalizowaniu swoich możli
wości, zobowiązała się przyspie
szyć wykonanie planu rocznego 
wydobycia o dalszych 5 dni. 28 
listopada zostanie zatem wy
ciągnięty ostatni wózek węgla 
planu rocznego, a do końca ro
ku kalendarzowego górnicy wy- 
dobędą 90.200 ton węgla ponad
planowo. Również zobowiąza
no się w stosunku do planu prze
kroczyć wydajność o 100 kg/ 
prac.

— A jak wyglądacie obecnie z 
planem? — pytamy tow. Czuda- 
ja, I sekretarza POP.

— Na wyniki ekonomiczno- 
finansowe osiągnięte przez ko
palnię nie można narzekać, są 
one wręcz pomyślne. Na zapla
nowanych na koniec września 
888,720 ton wydobyto 957.289 czyli 
o 68.569 ton więcej. Również w 
sposób zadowalający wzrosła 
ogólna wydajność wydobycia do 
1.272 kg/prac na zaplanowanych 
1.163 kg/prac. Ponadto nie tyl
ko osiągnięto obniżkę kosztów 
własnych o 7.613 tyis. zł, ale rów
nież zdołano obniżyć koszt wy
dobycia jednej tony węgla o 
8.15 zł. Można by rzucić jeszcze 
kilka innych cyfr — mówi tow. 
Czudaj — świadczących o efek
tywnym przepędzeniu wszyst
kich martwiących nas dotych
czas kryzysów, cyfr dotyczących 
akumulacji czy funduszu zakła
dowego, które bardzo dobrze od- 
małowywują nasze tegoroczne 
osiągnięcia. Ale dla przeciętnego 
czytelnika byłyby one tylko nu
żącym dźwiękiem, mało zrozu
miałą liczbą.

„ROZB ARCZANIE«
NIE TYLKO MYŚLĄ ' 

O PLANACH
Plany, wyniki ekonomiczne, 

zobowiązania, postęp techniczny 
to są bez wątpienia węzłowe za
gadnienia każdego zakładu pra
cy. Ale tworzy to wszystko czło
wiek i o nim też trzeba myśleć. 
Nie zapomniano o nim na „Roz- 
barku“.

Zgodnie z uchwałą Rady Mini
strów, zakładowa komisja mie
szkaniowa przeprowadziła w sier 
pniu weryfikacje 532 wniosków, 
z których około 40 proc. doty

czyło wymiany mieszkań. W tym 
roku przydzielono już 158 miesz
kań co stanowi o 37 mieszkań 
więcej aniżeli w roku ubiegłym. 
I buduje się dalej. Na ul. Cho
rzowskiej podciągnięto dom do 
trzeciego piętra. Będzie w tym 
bloku 25 nowych mieszkań. Dwa 
budynki staną na Placu Grun
waldzkim — teren już jest zasros 
podarowany i w tym roku uło
żone zostaną jeszcze fundamen
ty. Również na ul. Matejki 
wspólnie ze Stacją Pogotowia 
Górniczego nowy dom wycią
gnięto już po pierwsze piętro. 
Niezależnie od tego staną dwa 
bloki awaryjne na ul. Tuwima 
a obecnie remontuje się baraki 
przy szybie Lompy.

Rada Zakładowa wkłada rów
nież wiele wysiłku w uatrakcyj
nienie wolnych godzin po pracy. 
I tak co niedzielę organizowano 
wycieczki do różnych miejsco
wości uzdrowiskowych względnie 
innych atrakcyjnych pod wzglę
dem historycznym lub gospodar
czym. Szlak wycieczek prowa
dził do Krakowa i Wieliczki, na 
odpoczynek do Wisły, Szczyrku, 
Ojcowa. Lasku Cygańskiego, Tu
rawy, Karpacza i Kuźnicy Raci
borskiej. Udział w wycieczkach 
brało od 120 do 150 osób.

— Poza tym w leoie — mówi 
przewodniczący rady tow. Jerzy 
Piechota — organizowaliśmy wy
cieczki również dla emerytów 
kopalni oraz krajoznawcze wy
cieczki dla uczniów czterech 
podopiecznych szkół. Dzieciom 
przebywającym na koloniach 
umożliwiliśmy zwiedzenie uzdro
wisk na Dolnym Śląsku. W tym 
celu każdy turnus kolonijny miał 
przez tydzień do dyspozycji au
tobus zakładowy.
KIERUNEK MECHANIZACJA
Jeszcze krótko o niezwykle 

ważnym zagadnieniu jakim jest 
postęp techniczny. Informuje nas 
Ignacy RYBKA — technik nor
mowania.

— Problemy postępu technicz
nego dla ludzi stojących pozą 
danym zakładem pracy są trud
no zrozumiałe. Trzeba znać za
gadnienia kopalni, aby się w 
nich dobrze zorientować. Ogólnie
mówiąc cały nasz wysiłek jest 
skierowany na mechanizację wy
robisk chodnikowych. W roku 
1961 wprowadziliśmy 5 zespołów 
ręboładujących, dzięki którym 
postępy na chodnikach wzrosły 
o 130 proc. Odbiło się to dodat
nio na wskaźniku mechaniczne
go ładowania, który wzrósł z 18,2 
na 21 proc. Obniżono również 
pracochłonność przy robotach 
związanych z transportem na do
le poprzez wprowadzenie 1.650 m 
kolejek linowych podwieszonych 
oraz 500 m kolejek szynowych

podwieszonych. Również pewne 
zmiany form organizacyjnych w 
systemie obudowy ścian na za
wal, pozwoliły na zastosowanie 
w kopalni po raz pierwszy wrę- 
boładowarki w oddzielę G-14 po
kład 412 a na ścianie 8. Efektem 
tego było obniżenie na dole ob
sady ściany o 12 ludzi.

— A może jeszcze kilka slow 
o klubie racjonalizatorów.

— W latach ubiegłych nie 
wpływały żadne wnioski racjo
nalizatorskie. Rozruch samego 
klubu nastąpił na przełomie roku 
1960 i 1961. W pierwszym kwar
tale bieżącego roku mieliśmy 
już czterdziestu członków, a obe
cnie mamy ich studziesięciu, ak
tywnych jednak jest tylko 36. 
Ogólnie zarejestrowano 46 wnio
sków z czego przyjęto do realiza
cji 40. Przyniosą one około 5 mi
liomów złotych oszczędności w 
stosunku rocznym. Do najaktyw
niejszych należy mistrz ślusar
ski Józef Szefernakier, który 
zgłosił 9 wniosków i Jerzy Zde- 
bik ślusarz przodowy z 8 wnio
skami Również realizuje się 4 
wnioski nadsztygara urządzeń 
przeróbki mechanicznej inżynie
ra Bogumiła Pawelczyka. Zu
pełnie oddzielnie należy potrak
tować wniosek dyrektora kopalni 
inż. Konrada Kosęka dotyczący 
zmodyfikowania systemu odsta
wy kamienia z sortowni na zwa
łowiska.

„KAMIENNY" PROBLEM 
Prawdziwie wąskim gardłem 

kopalni była odstawa kamienia z 
sortowni na zwały. Problem był 
nie byle jaki. Codziennie trzeba 
było wywieźć na Żabie Doły od
ległe o półtora kilometra od ko
palni przeciętnie 1.200 ton ka
mienia. Przewozem trudniło się 
PKP, które za te usługi w skali 
rocznej pobierało 5 milionów zło
tych. Często zwłaszcza w okresie 
zimowym dochodziło do przesto
jów następstwem czego była nie
możność wykorzystania całej wy
dajności sortowni. W ten sposób 
kamień stał się prawdziwym ha
mulcem produkcji.

O rozwiązanie tego kamienne
go problemu pokusił się dyrektor 
kopalni inż. Konrad KOSO K., 
Nie upłynęło wiele czasu i pro
jekt był gotoiwy. Jego konstruk
cyjnym rozwiązaniem zajął się 
inż. "jam Szarf. Zmodyfikowany 
system wywozu kamienia zdał 
wkrótce egzamin,

— Na czym on polega?
— Po pierwsze na zwałowisko 

kamienia znaleziono miejsce w 
obrębie kopalni i to już było 
wielkim osiągnięciem. Teraz na
leżało rozwiązać problem tran
sportu kamienia i jego usypywa
nie. Do specjalnego dołu zsypo
wego transportuje się kamień

trzema różnymi sposobami. Ten 
trój rodzaj owy system przewozu 
gwarantuje niemal bezawaryjną 
odstawę kamienia. Z sortowni 
można transportować kamień 
przy pomocy suwnicy bramiastej 
albo przy pomocy wewnętrznej 
kolejki wąskotorowej lub wóz
ków kopalnianych. W razie po
trzeby można naturalnie stoso
wać nawet wszystkie trzy sposo
by transportu.

Z dołu zsypowego kamień jest 
przenoszony przy pomocy taśm 
aż na szczyt zwałowiska. W 
miarę wzrostu zwałowiska wy
starczy przedłużyć taśmę trans
portującą. Zakończenie taśmy 
oparte jest o poruszający się na 
kółkach stojak, który można w 
każdej chwili przesunąć w bok 
nawet w czasie pracy taśmy 
transportującej. Dodać do tego 
trzeba, że całość obsługiwana jesit 
przez własną załogę kopalni.

I jeszcze jedna niespodzianka; 
Na zwałowisku wybudowano do
skonale boisko sportowe.

MŁODZIEŻ

Boisko przywodzi nam na myśl 
młodzież, a młodzież to bryga
dy pracy. Na kopalni pracuje w 
tej chwili — mówi I sekretarz 
ZMS Lech Tyburca — 39 brygad 
młodzieżowych ubiegających się 
o tytuł Brygady Pracy Socjali
stycznej. Na przedterminowym 
wykonaniu planu poważnie za
ważyła również ich praca. Szcze
gólnie wyróżniły się ścianowe bry 
gady z oddziału VII i XI pod 
przewodnictwem Pawła Hojki. 
Niemniejsze sukcesy mają do za
notowania: brygada zabierkowa 
Ryszarda Salastowicza z oddzia
łu II i brygada rabunkowa Wik
tora Filiusa z oddziału XIV. Bry
gady młodzieżowe naszej kopalu} 
wzięły również udział w sztafe
cie pod nazwą „Młodzież w 5 łat
ce" i zobowiązały się dać do koń
ca roku dodatkową ilość pro
dukcji w wysokość; 12 tysięcy 
ton, węgla. W ramach tych sa
mych zobowiązań przepracowały 
one 150 roboczo-godizin przy po
rządkowaniu Parku Mickiewicza« 
Zakłada się również w obecnej 
chwili wiele brygad pomocni
czych, naprawczo-remontowych 
na oddziałach maszynowym 1 
przewozowym, I tam już mło
dzież wybija się na czoło. Przo
dującymi są brygady Ryszarda 
Żarnowieckiego z oddziału MD 
III i Józefa Przybylaka z MD II, 
O naszej młodzieży warto napi
sać — mówi sekretarz Tyburca 
— mamy poważne osiągnięcia* 
ale mamy również trudności.

—i Przyrzekamy, Napiszemy
przy najbliższej okazji, warto 
bowiem tych młodych rozbaroza- 
ków pokazać szerokiemu światu«

FeBiet&n sątfowg pisze co tydzień łndrzel Woźniak

Sublokator z ulicy Klonowe]
Poznał! e!ę przypadkowo u 

wspólnej znajomej. Miało to 
miejsce w grudniu ubiegłego ro
ku. Trzydziestoletnia Bogumiła 
Banat niedawno uzyskała roz
wód z mężem. Młodszy od niej o 
pięć lat Tadeusz Kamiński aku
rat poszukiwał mieszkania. Nie 
zastanawiając się wiele oboje 
bardzo szybko doszli do porozu
mienia i wkrótce Kamiński 
wniósł swe walizki na ulicę Klo
nową 5/9.

Sublokator rychło się zadomo
wił. Do tego stopnia, że przestał 
być wyłącznie... sublokatorem. 
Banatowej przypadł mocno do 
gustu. Oboje cieszyli się dużą 
popularnością w bytomskich re
stauracjach pośledniejszego ga
tunku. Nie znosili wczesnych po
wrotów do domu, lubili głośne 
towarzystwo, nie stronili od kie
liszka, a ściśle mówiąc od bu
telki.

Sielanka jednakże długo nie 
trwała. W mieszkaniu przy ulicy 
Klonowej 5/9 z tygodnia na ty
dzień było coraz głośniej. Coraz 
częściej sąsiadów budziły burz
liwe awantury. Atmosfera za
gęszczała się. Rzadko już Bana- 
towa i Kamiński wyruszali 
wspólnie na pijackie wyprawy, 
szukali teraz raczej odrębnego 
towarzystwa. Kto wracał wcze
śniej na Klonową byt panem po
łożenia, barykadował drzwi i 
wspótlokatora nie chciał wpusz
czać do mieszkania. I tak płynę
ły miesiące...

Mniej więcej po upływie pół 
roku od zawiązania wspólnego 
gospodarstwa, Bogumiła Banat 
złożyła do bytomskiej Prokura
tury doniesienie na swego su
blokatora. Oskarżyła go o bez
prawne wyrzucenie jej silą z wła 
snego mieszkania. Wszczęto do

chodzenie i w sierpniu br. Ta
deusz Kamiński zmienił przy
tulny pokoik przy ulicy Klono
wej na znacznie mniej wygodne 
pomieszczenie w ceglanym gma
chu u zbiegu ulic Bieruta i Są
dowej. Krótko mówiąc znalazł 
się w areszcie śledczym.

Wyrzucenie przemocą właści
cielki z jej mieszkania nie było 
bowiem ani jedynym, ani naj
większym wybrykiem Tadeusza 
Kamińskiego. Miał na sumieniu 
coś więcej.

Ujawniono m. in. w toku śled
czym, żc Kamiński był sprawcą 
napadu na bytomskiego kelnera 
Juliana Pacamaja. W trakcie 
jednej z pijackich awantur, gdy 
kelner próbował uspokoić rozju
szonych gości. Kamiński uderzył 
go nożem w głowę powodując 
ranę cięta prawego ucha.

W parę dni po wyrzuceniu 
przemocą Bogumiły Banat, ko
chany sublokator z całym spo
kojem zabrał się do spieniężania 
zawartości mieszkania. Na szczę
ście nic zdążył wszystkiego wy
nieść. Udało mu się sprzedać 
część mebli i pościel.

Początkowo Kamiński katego
rycznie odrzucał zarzuty o kra
dzież. Milicja bez większego 
trudu odkryła jednak „zagubio
ne" meble w prywatnym składzie 
mebli używanych przy ulicy Ar
mii Ludowej. Właścicielka skła
du Maria Nazar, przedstawiła 
wówczas rachunek z podpisem 
Tadeusza Kamińskiego z nume
rem jego dowodu osobistego. Me
ble wróciły na Klonową. Nic by
ło sensu dalej kłamać. Kamiń
ski przyznał, żc meble w istocie 
sprzedał, ale...

..Zrobiłem to z konieczności — 
mówił w śledztwie — aby choć 
w części pokryć wydatki jakie 
poniosłem utrzymując Bogumiłę

Banat 1 dając jej przez kilka 
miesięcy prawie wszystkie zaro
bione pieniądze".

Zbyt pięknie brzmi to tlumą- 
ozenie aby mogło być prawdzi
we. Kamiński jest nałogowym 
alkoholikiem i znakomita część 
jego zarobków szła na wódkę. Na 
Klonową docierały jedynie mi
zerne resztki. Zresztą nawet i 
pieniądze uzyskane ze sprzedaży 
skradzionych mebli wesoły su
blokator obrócił na alkohol,

Pod koniec sierpnia Tadeuszo
wi Kamińskiemu doręczono od
pis sporządzonego przeciwko 
niemu aktu oskarżenia. Następne 
dni były sublokator z Klonowej 
poświęcił ułożeniu długiej epi
stoły zatytułowanej: ,,Obrona"...

Był to w istocie rzeczy niekoń
czący się spis przeróżnych zarzu
tów, podejrzeń i napaści przeciw 
ko Bogumile Banat. W elaboracie 
tym Kamiński przedstawił siebie 
jako zupełnie niewinnego, skrzyw 
dzonego baranka, człowieka spo
kojnego. który — panie dzieju — 
muchy by nie skrzywdź'«

Już w pierwszym zdaniu 
,,Obrony" Kamiński poddawał w 
wątpliwość — zresztą nie bez ra
cji — moralność swej dawnej 
współlokatorki i kochanki. Dalej 
zaś pisał:

„To nie ja wyrzucałem Banato- 
wą z mieszkania, ale właśnie ona 
nie chciała mnie wpuszczać do 
mieszkania, gdy bywali u niej 
goście. A bywali bardzo często. 
Ban at ową znają dobrze na mili
cji. Przebywała prawie codzien
nie w ,,Garmażerze", „Opol
skiej“, ,,Carioce”. a po zamknię
ciu tych lokali w restauracji 
„Dworcowej". Później w nocy 
przyprowadzała „znajomych".

Oczywiście Banatowa nie po
została dłużna i zeznając w śledź 
twie nie pozostawiła na Kamiń-

skim jak to się mówi — suchej 
nitki.

— ,,Żadnych gości nie sprowa
dzałam — twierdziła. To właśnie 
Kamiński przyprowadzał do me
go mieszkania obce kobiety".

Prawda jak to zwykle bywa 
leży w pośrodku. Ani Kamiński 
rzecz oczywista — nie był anio
łem, ani też o Banatowej nie moi 
na powiedzieć by była jak lilia 
niewinna.

Pozostaje do wyjaśnienia kwe
stia co skłoniło bliską sobie pa
rę do tak nagiego i gwałtownego 
rozstania. Można się domyśleć, 
że Kamiński w mieszkaniu przy 
Klonowej 5/9 był kimś tymczaso
wym. Wymarzony przebywał aku 
rat w miejscu przymusowego 
odosobnienia, a towarzyska nie
wiasta nie lubiła żyć samotnie. 
Kamiński znalazł się na Klono
wej niejako na zastępstwie. Jak 
się okazało awantury między 
nim a Banatową zaczęły się 
mnożyć w miarę jak zbliżał się 
dzień powrotu tego trzeciego. 
Stara piosenka powiada przecież, 
żc ,,gdy wrócisz... zastaniesz po
kój w kwiatach, a nie obcego 
mężczyznę. Że jednak Kamiń
skiemu było całkiem dobrze na 
Klonowej, ani myślał o przepro
wadzce.

Niestety przytulne mieszkan
ko musiał jednak definitywnie 
opuścić. Mniej więcej przed 
dwoma tygodniami w bytomskim 
Sądzie Powiatowym odbyła się 
rozprawa przeciwko Tadeuszowi 
Kamińskiemu. Uznano go win
nym napaści na kelnera, zmu
szenia przemocą Bogumiły Ba
nat do opuszczenia mieszkania i 
wreszcie kradzieży sprzętów. 
Sąd skazał Kamińskiego na łącz
ną karę dwóch lat i sześciu mie
sięcy więzienia, oraz na zapłace
nie tysiąca złotych grzywny.



ŻYCIE BYTOMSKIE Str.S

Gratuluemy Bytomskim Zakładom Przemysłu Terenowego

15. XI. wykonają plan eksportu
Jak nas poinformowano, Bytomskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego im. Gen, Świerczewskiego 

wykonają roczny plan eksportu o 6 tygodni wcześniej tj. na dzień 15 lim. Dzięki temu do końca ro< 
ku wyprodukują o 4 tys. ubrań więcej na ogólną wartość 8 min. zł. Do tego dużego sukcesu przy
czynili się wydatnie pracownicy zakładów, a wśród nich kierownicy, majstrowie i pracownicy sze
regowi. Trudno wymienić wszystkich ograniczymy się do pokazania tych najlepszych.

ANTONI DUBBL — Jeden z naj
starszych stażem pracownik Za
kładów, pełni tam funkcję kierów 
nika laboratorium. Wprowadził 
on zastosowaną później i w In
nych tego rodzaju fabrykach — 
metodę zdjęć fotograficznych u- 
kładów krojów.

KRYSTYNA KINCEL — maszy
nistka, zajmuje się stebnowaniem 
kieszeni wewnętrznych i zewnętrz 
nyeh. Praca ważna, od tego bo
wiem zależy, czy kieszenie będą 
naszyte na właściwym miejscu U- 
ezestnlczy w Brygadzie Młodzieżo 
wej ZMS.

TERESA BAGSIK — nakładacz- 
ka krojowni. Pracuje od 5 lat w 
zakładach, jest członkinią bryga
dy ZMS. Należy do najlepszych 
roobtnic nie tylko pod względem 
ilości wykonanej pracy, ale co naj 
ważniejsze, jej jakości.

Poza tym jest nieoceniona w 
czasie urlopów, zastępuje koleżan 
ki na każdym stanowisku

IRENA MARCINIAK — maszy
nistka, najmłodsza pracownica za 
kładów, ukończyła niedawno Za
sadniczą Szkołę Zawodową. W bry 
gadch młodzieżowych ZMS opano
wała wszystkie operacje krawiec
kie.

ANNA TRZĘSIMIECH — maszy
nistka. Jej specjalność w zawo
dzie to wszywanie rękawów, u- 
czestniczy we współzawodnictwie 
międzyhalowym. Jest II sekreta
rzem ZMS. Wieczory poświęca na 
uzupełnienie swej wiedzy w Tech 
nikum Odzieżowym. Udziela się 
społecznie, poza zakładem, zajmu
je się także sportem — siatkówką 
1 pływaniem.

MARIAN MICHALEWSKI — 
majster zmianowy. W 1946 roku 
rozpoczął pracę na zwykłej ręcz
nej maszynie do szycia. Dziś kie
ruje organizacją pracy i kontrolą 
jakości. Podlega mu 2 majstrów 8 
brygadzistów i 340 pracowników. 
Jest autorem 3 wniosków racjona 
lizatorskich.

12.000 bytomiaków posiada prawo jazdy
7.000 samochodów i motocykli

1.000 motorowerów i 11.000 rowerów
(DOKOŃCZENIE ZE STR. I) 
dów osobowych i 48 ciągników. 
Jak wykazuje statystyka, bytomia 
nie posiadają około tysiąc motoro 
werów i 11 tys, rowerów.

Codzienna praktyka pokazuje, że 
najbardziej ruchliwymi ulicami w 
naszym mieście są ulice: B. Bie
ruta, piekarska, Wolności, Chrza
nowskiego, Batorego, Powstańców 
Warszawskich, K. Miarki, Kato
wicka, Chorzowska, Witczaka i 
Strzelców Bytomskich. W godzi
nach największego nasilenia ru
chu kołowego (Anglicy nazywają 
je ,,rush hour“) przez wspomnia
ne ulice mknie bez przerwy sznur 
samochodów osobowych, ciężaro
wych, autobusów, motocykli i sku 
terów. Pojazdy te mają prawo w 
naszym mieście rozwinąć maksy
malną szybkość 50 km,godz.

SKOORDYNOWANY RUCH — 
GWARANCJĄ PORZĄDKU 

I BEZPIECZEŃSTWA 
NA DROGACH

Dzisiaj już o wiele trudniej cho 
dzi się po ulicach, aniżeli przed 
kilkoma laty. Obecnie trzeba po
siąść całą wiedzę o przepisach ru
chu drogowego. Aby nie spowo
dować wypadku drogowego na za 
tłoczonej ulicy — wymaga się od 
każdego kierowcy nie tylko umie 
jętności prawidłowego prowadze
nia pojazdu, ale również maksi
mum ostrożności w czasie jazdy. 
Także od osób pieszych wymaga 
się znajomości prawidłowego po
ruszania się po ulicach oraz 
maksymalnej ostrożności na 
przejściach i skrzyżowaniach 
ulic. Tak więc kierowcy i prze
chodnie, nie chcąc spowodować 
wypadku, muszą stale czuwać, 
czyli innymi słowami — ciągle 
żyć w napięciu nerwowym.

Jak wiadomo, każdy kierowca, 
w zależności od rodzaju prowadzo 
nego pojazdu mechanicznego, mu 
si posiadać odpowiednią katego
rię prawa jazdy. W Bytomiu po
nad iż tys. osób posiada już pra
wo jazdy — w tym znajduje się 
około 10 procent kobiet.

W naszym mieście można na
uczyć się prowadzić motocykl i 
samochód w czterech ośrodkach 
szkoleniowych, a mianowicie — 
w PZMot, LPŹ. Zakładzie Dosko
nalenia Rzemiosła i Towarzystwie 
Krzewienia Wiedzy Praktycznej. 
W hr. odbyło się już we wszy
stkich wspomnianych ośrodkach 
35 egzaminów kierowców, a do 
końca roku przewiduje się jesz
cze 11 egzaminów. W sumie w br. 
około 2 tys. osób zdobędzie w na
szym mieście prawo jazdy.

Każdy kierowca musi znać 75 
znaków drogowych. Ba. nie tylko 
znać, ale je przestrzegać! W By
tomiu zastosowanych jest około 70 
znaków drogowych Ogółem na 
ulicach naszego miasta widnieje 
około 1200 tablic drogowych oraz 
zainstalowano na skrzyżowaniach 
trzy duże lustra, mające pomóc 
kierowcy szybciej zorientować się 
w sytuacji na trasie. Lustra te 
nie dają jednak pożądanego efek
tu w pracy. Według danych uzy
skanych w Wydziale Komunikacji 
PMRN — w różnych punktach 
ulic naszego miasta brakuje jesz 
cze około 100 tablic ze znakami 
drogowymi.

Nie ma w Bytomiu na skrzyżo
waniach ulic sygnalizacji świetl
nej. Jak twierdzą fachowcy, ta
kie urządzenie sygnalizacyjne 
przydałoby się zainstalować na 
najbardziej ruchliwych skrzyżo
waniach, a więc: w Karbiu na
skrzyżowaniu ulic Bieruta i Kon
stytucji, na Pogodzie, Piekarskiej 
i Wolności, Chrzanowskiego i Bie 
ruta. Prawdopodobnie Wydział 
Gospodarki Komunalnej ma już 
opracowaną dokumentację tech
niczną na tego rodzaju sygnaliza 
cję świetlną.

Musimy przyznać, że nie jest 
łatwością prowadzić samochód 
czy motocykl po wąskich, gęsto 
zaludnionych ulicach Bytomia, 
Nie trudno tu o przeszkody i wy
padki, tym bardziej, jeśli zważy
my, że na terenie miasta mamy 
50 przejazdów kolejowych. Celem 
sprawnego przebiegu ruchu koło
wego, miejskie władze komunika
cji drogowej wyznaczyły 40 ulic z 
pierwszeństwem przejazdu. Dla u- 
sprawnienia ruchu planuje się w 
najbliższym czasie przesunąć nie 
które przystanki tramwajowe.

Jeżeli wspomnieliśmy, że nie tak 
łatwo kierować samochód po by
tomskich ulicach, to musimy też 
dodać, iż ruchliwa masa prze
chodniów posiada również trudnoś 
ci swobodnego poruszania się. 
Weźmy pod uwagę i to, że chod
niki są wąskie, częstokroć rozko
pane, a dla bezpieczeństwa ruchu 
założono w 15 punktach miasta 
specjalne łańcuchy, utrudniające 
poniekąd szybki przepływ masy 
ludzkiej. (W niedługim czaśie bę
dą przed wejściem wszystkich 
szkól, znajdujących się przy uli
cach, zainstalowane owe łańcuchy 
zabezpieczające dzieci od bezpo
średniego wybiegu na jezdnię).

Mając właśnie na uwadze stan 
bezpieczeństwa na naszych uli
cach — trzeba z naciskiem pod
kreślić, że ruch drogowy musi być 
zsynchronizowany z masą prze
chodniów i kawalkadą pojazdów 
mechanicznych. Właśnie od tej 
synchronizacji, na którą się skła
da wiele istotnych momentów, za 
leży w poważnym stopniu porzą
dek i bezpieczeństwo na ulicach. 
I tutaj mamy odpowiedź na pyta
nie. które postawiliśmy na po
czątku artykułu.

HAŁASY I SZALEJĄCY 
MOTOCYKLIŚCI

Omawiając sprawy miejskiej ko 
munikacji drogowej, nie sposób 
pominąć jeszcze jeden bardzo 
ważny problem. Problemem tym 
są hałasy uliczne, które tak mocno 
szarpią nam nerwy.

Nieustanny jazgot, zgrzyt, huk,

błysk, gwar, bełkot, klekotanie, 
trzaskanie - świst, turkot, pisk i 
warkot uliczny działają ujemnie 
na nasz system nerwowy. To praw 
dziwę torturowanie naszych zmy
słów — istna kakofonia! Przed 
bakcylem hałasów ulicznych musi 
my się bronić, ale jak?

Właśnie m. in. dlatego, aby 
zmniejszyć natężenie hałasów, za
broniono używania klaksonów. 
Prawo używania sygnałów na ul'- 
cach miasta mają tylko samocho
dy MO, Straży Pożarnej, pole- 
waczki MPO, Pogotowie Ratunko
we i Górnicze.

Wydaje się, że stopień nasilenia 
hałasów ulicznych możnaby nieco 
zmniejszyć. Bardzo dużo hałasu 
sprawiają motocykle, ciągniki 1 
furmanki na żelaznych obręczach.

Już od 195!) r. ciągniki nie mają 
prawa jeździć w centrum naszego 
miasta. Gorzej natomiast przedsta 
wia się sprawa z motocyklami. 
Toć to istna plaga XX wieku! 
Byłoby pół biedy, gdyby każdego 
motocyklistę cechował wysoki 
poziom kultury jazdy. Ale gdzież 
tam! Wielu jest takich, którzy 
niby to jadą pełnym gazem, a w 
gruncie rzeczy poruszają się po
woli. Gazują tylko, a nie jadą. Z 
riirv wvdpphnwei wali sinv dym.

Są również tacy. którzy paradu
ją motocyklami po drogach bez 
odpowiednich tłumików. Jeżdżą 
po Bytomiu jak na torze żużlo
wym. ich motor warczy tak głoś
no, że słychać go w obrębie pół 
miasta. Przeważnie są to mło
dzieńcy, którzy wolne godziny 
spędzają na% huczącym motorze. 
To jest ich rozrywka, przyjem
ność. sport. Nie mamy nic prze
ciw temu, tylko niech jeżdżą na 
swoich „Jawach“. ,.WFM-kach“ 1 
„Junakach” trochę ciszej, bar
dziej przepisowo i kulturalnie.

Raz w roku każdy pojazd mecha 
niczny jest badany przez specjal
ną komisję. Wtedy to każdy mo
tocyklista stara się, aby nie za
uważono żadnych usterek przy ie 
go motorze; jest więc i tłumik 
na swoim miejscu. Ale zaraz po 
lustracji iłu mik idzie w kąt. Mo
tocyklista szaleje na całego!

Trzeba znaleźć jakąś radę na 
tych motocyklistów, którzy hu
kiem swoich motorów szarpią 
nam nerwy i czasem w godzinach 
nocnych budzą nas ze snu. Istnie
je bodajże od 1928 r. takie prawo, 
że motocykliści, jadący bez odpo
wiednich tłumików powinni być 
karani. Byłoby bardzo dobrze, 
gdyby nasi funkcjonariusze z Ko
mendy Ruchu Drogowego nie tole 
rowali tych szalejących motocy
klistów !

J. WYZGOŁ

jĄ Moje trxj

0 kulturze osobistej

Handel dotrzyma słowa
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1) 
cych z podbiciem w cenie 30 - 
34 zł., półgolfów chłopięcych z 
25, 50 i 100 procentowej wełny 
w cenie 45 — 2S5 zł. Są tylko 
pewne niedobory niemowlę
cych kaftaników z czapeczka
mi, żakiecików z czapeczkami, 
rajtuzów ze stopkami po 40 zł., 
bawełnianych piżamek i kami 
zelek dla dzieci i młodzieży.

Bielizny damskiej jest na o- 
gół także pod dostatkiem. Hur 
łownia posiada w zapasie oko
ło 30 tys. wełnianych reform 
damskich (suprema). Notuje się 
jednak pewne braki bawełnia
nych i elastycznych komple
tów damskich, bawełnianych 
koszul nocnych i piżam w ce
nie 140 zł. oraz bawełnianych 
reform nr 7 i 8 i wełnianych 
kamizelek.

W magazynach znajdują się 
poważne nadwyżki dziewiar
skich artykułów dla mężczyzn, 
a mianowicie: importowane ka 
lesony z podbiciem w cenie 100 
zł., podkoszulki z podbiciem po 
58.50 zł i wełniane bezrękawki 
za 200 zł. Natomiast brakuje 
nieco kalesonów produkcji kra 
Jowęj, wełnianych kamizelek, 
pulowerów golfów i półgolfów.

18 listopada w Muzeum Naro
dowym w Warszawie otwarta 
zostanie wystawa obrazów pt. 
„DZIEŁO PLASTYCZNE W 
XV-LECIU PRL’1. W wystawie 
biorą udział plastycy z całej Pol
ski. W sumie nadesłali oni około 
8.000 prac. Z tego do udziału 
w wystawie jury zakwalifikowało 
800. Wśród nich również o- 
bra-zy niektórych plastyków by
tomskich. ?

Na wystawie więc znajdą się: 
„Słoneczniki” i „Wnętrze pra-

W sklepach bytomskich 
sprzedaje się wyroby dziewiar 
skie pochodzące z 26 państwo
wych zakładów produkcyj
nych, m. in. z takich miejsco
wości jak: Łódź, Kraków, Bar 
toszyce, Sieradz, Gdańsk i in
nych. Ogółem w bieżącym se
zonie jesienno - zimowym pla
nuje się sprzedać mieszkańcom 
Bytomia około 200 tys. najroz
maitszych artykułów dziewiar 
skich na łączną sumę 19 min. 
zł. W porównaniu do roku 
1959 wskaźnik sprzedaży tych 
wyrobów wzrośnie w naszym 
mieście o blisko 190 procent.

Jak nas poinformował kie
rownik bytomskiej hurtowni 
WPHOdz tow. WŁADYSŁAW 
POZARZYNSKI - w br. wpro 
wadzono na rynek handlowy 
naszego miasta 15 nowych wzo 
rów tkanin konfekcyji dam
skiej. O ile w ubiegłym roku 
panie nasze odczuwały pewien 
brak płaszczy w sklepach - to 
w bieżącym sezonie jest ich 
już pod dostatkiem.

60 TYS. OKRYĆ DAMSKICH

Przewiduje się sprzedać w 
Bytomiu w miesiącach jesien-

eowni" Elżbiety Wytrożemskiej, 
„Portret Slązaczki" Mariana Wy- 
rożemskiego, „Huta", „Miasto", 
..Kobieta przy oknie" Jana Skolu 
dy. Poza tym zakwalifikowane 
zostały 3 obrazy z cyklu „Pejzaż 
śląski1’ Władysława Sperczyń- 
skiego oraz trzy obrazy Stanisła
wa Stawińskiego — „Pierwsza 
czerwona kokardka", „Marynar
kę oddaję bratu” ; „Jedna z mi
liona ofiar faszyzmu".

Wszystkim wystawcom gratu
lujemy sukcesu. (d)

no - zimowych około 48 tys. 
płaszczy damskich o wartości 
50 min. zł., 8 tys. kostiumów 
za blisko 5 min. zł., mniej wię 
cej 4 tys. wiatrówek damskich 
na łączną kwotę 1.200 tys. zł.

Najtańszy płaszcz damski ko 
sztuje 450 zł., a najdroższy 
2.200 zł., najtańszy kostium 300 
zł. — najdroższy 1.700; najtań
sza wiatrówka 160 zł — najdroż 
sza 1.200 zł.

Ponadto sprzeda się około 
7 tys. płaszczy dziewczęcych, 
w cenie 250 zl — 600 zł; 5 tys. 
kurtek i wiatrówek dla dziew
cząt po 150 — 400 zł; 15 tys. 
płaszczy dziecięcych po 150 — 
600 zł. i 5 tys. kurtek i wiatró 
wek dla dzieci w cenie deta
licznej od 100 — 300 zł.

Konfekcja damska i dziew
częca, znajdująca się na rynku 
bytomskim, wykonana została 
m. in. w Warszawie, Jeleniej 
Górze, Łodzi, Piławie Górnej, 
Tarnowskich Górash, Żarach, 
Pabianicach i Trzebini.

20 TYS. PŁASZCZY 
MĘSKICH

Od kierownika katowickiej 
hurtowni WPHOdz. tow. JANA 
WOJEWODY uzyskaliśmy in
formację, że w magazynach 
znajduje się dostateczna ilość 
płaszczy męskich i chłopię
cych. Planuje się, że w tym se
zonie jesienno - zimowym 
sprzeda się w Bytomiu cunaj- 
mniej 20 tys. płaszczy męskich 
w cenie detalicznej od 700 do 
lSOOzł. Płaszcze te wykonane 
zostały m. in. w Głuchołazach, 
Tarnowie, Świebodzicach i in
nych miejscowościach.

368 TYS. PAR OBUWIA
Kierownik Sekcji Analizy 

Rynku i Techniki Handlu przy 
WPHOb, w Bytomiu tow. KA- 
ZIMERZ SZTUK zakomuniko
wał nam, że w br. poważnie 
zwiększy się asortyment lek
kiego modnego i stosunkowo 
taniego obuwia. Jest go też

znacznie więcej w handlu, ani 
żeli w latach poprzednich.

W bieżącym sezonie hurto
wnia planuje dostarczyć do by 
tomskich sklepów przeszło 32 
tys. par męskiego obuwia skó
rzanego w cenie 220 — 450 zł., 
blisko 40 tys. par butów dam
skich po 125 — 450 zł., niecałe 
19 tys. par butów dla chłop
ców i dziewcząt w cenie 150 
— 270 zł., ponad 45 tys. par 
bucików dziecięcych w cenie 
77 — 170 zł. oraz około 15 tys. 
par obuwia importowanego z 
Czechosłowacji i Węgier w 
cenie detalicznej 360 — 450 zł. 
Poza tym nasze sklepy sprze
dają przeszło 170 tys. par o- 
buwia tekstylnego po 70 — 
155 zł. i 41 tys. par obuwia 
gumowego w cenie 40 — 90 
zł. Ogółem bytomianie kupią 
w sezonie jesienno - zimowym 
około 368 tys. par obuwia o 
łącznej wartości 55 min. zl.

W porównaniu do roku u- 
biegłego w bieżącym sezonie 
na bytomskim rynku znajdzie 
się około 40 proc. więcej po
pularnych tytrzanek. )Przewi- 
duje się również poważny 
wzrost kupna skórzanych 
trzewików męskich „Wibra- 
ma", półbutów męskich, trze
wików z futerkiem, pantofli 
domowych „Mikada”, mod
nych, wygodnych i w różnych 
kolorach śniegowców dam
skich i dziecięcych.

Wszelkiego rodzaju obu
wie, znajdujące się w sprze
daży w Bytomiu, pochodzi z 
44 zakładów, m. In. z Rado
mia, Chełmka, Otmętu, Nowe
go Targu, Bydgoszczy, Star
gardu, Wejcherowa, Bielska i 
innych miejscowości.

Handel bytomski znany jest 
ze swej operatywności i do
trzymywaniu słowa.

Mamy nadzieję, że wszyst
kie te towary, które wymieni
liśmy, znajdą się wkrótce w 
sklepach.

Rozmawiał: J. W.

Dzieła plastyków bytomskich
na wystawie w Muzeum Narodowym

Jeden z moich znajomych powiedział kiedyś tonem lekkie
go oburzenia: „Gdybym był redaktorem jakiegoś dziennika - 
zamieszczałbym w każdym numerze na czołowej stronie du
że artykuły i hasła na temat kultury życia codziennego! Ga
zeta powinna nie tylko informować o wydarzeniach politycz
no - społeczno - gospodarczych, ale również wychowywać 
i uczyć ludzi dorosłych kultury współżycia“.

Trzeba przyznać: nasza prasa codzienna, zajęta problemami 
wielkiej polityki, bardzo mało poświęca miejsca sprawom na 
pozór błahym, a jednak tak istotnym w codziennym obcowa
niu międzyludzkim.

Doświadczenie uczy, że prawie każdy człowiek posiada ja
kieś wady charakteru. W całej jednak edukacji społecznej 
chodzi przecież także o to, aby człowiek wyzbył się złych na
rowów i przyzwyczajeń, wysublimował i uszlachetnił swój 
charakter.

Są ludzie, którzy celowo czynią zło, łamią przepisy po
rządku publicznego i w różny sposób dokuczają sobie wza
jemnie. Są również tacy, którzy czynią zło nieświado
mie, zachowaniem swoim kompromitują siebie i działają 
innym na nerwy.

W ostatnich dniach przeprowadziłem z kilkoma osobami 
wywiad na temat kultury osobistej. Ciekawiło mnie pytanie: 
CO RAZI, DENERWUJE NAS NAJBARDZIEJ W STOSUN
KACH MIĘDZYLUDZKICH? Odpowiedzi, jakie otrzymałem, 
mogą być dla niejednego czytelnika niespodziewane. Oto 
one:

—_ Z równowagi duchowej może wyprowadzić człowieka 
głośno grające radio u sąsiada. Wprawdzie Anglicy mówią: 
„My home is my castle“ — co w polskiej interpretacji może 
również znaczyć „wolnoć Tomku w swoim domku“ — nie 
mniej jednak musimy pamiętać, że dzisiaj nikt nie mieszka 
samotnie w zamku, lecz prawie wszyscy mieszkańcy w wie
lopiętrowych kamienicach, gdzie każda kłótnia małżeńska czy 
głośniej puszczone radio słychać bardzo dobrze u sąsiadów. 
Niektórzy niesforni lokatorzy nastawiają radio w godzinach 
wieczornych lub mocnych tak głośno, że cala kamienica drży. 
Ludzi to denerwuje, wściekają się, bo nie mogą w domu spo
kojnie odpocząć. Kulturalny radiosłuchacz nastawia swój 
aparat na tzw. tonację pokojową a więc fonia nie wydostaje 
się poza mury pokoju.

— Mówiąc popularnie: krew może człowieka zalać, gdy pod
czas seansu filmowego ktoś szeleści papierkami od cukier
ków, rozwija torebki od pierników, chrupie, gryzie owoce. 
Działa to strasznie na nerwy. Kino to nie cukiernia!

— Jest wiele osób. które w restauracji, kawiarni lub w ja
kimkolwiek miejscu żywienia zbiorowego głośno mlaskają i 
chlipią w czasie posiłku. Takie mlaskanie i chlipanie może 
kogoś do szału doprowadzić. Należy pamiętać: że sztuki kul
turalnego jedzenia też trzeba się uczyć!

— Chyba najbardziej denerwujące jest to, gdy ktoś wysysa 
z zębów resztki jedzenia, wydając przy tym charakterystycz
ny dźwięk. Niektórzy w ogóle wpadają w nałóg wydawania 
tego charakterystycznego dźwięku (trudno znaleźć nań od
powiedni termin). Są tacy, którzy — gdziekolwiek się znaj
dują — jakby na złość wydają owe charakterystyczne dźwię
ki z zębów, drażniąc tym samym cale otoczenie osób. Okropna 
to maniera!

— Różnego rodzaju przepisy są po to, aby je przestrzegać. 
Niestety — dużo jest takich bohaterskich indywidualistów, 
którzy mają wszelkie przepisy gdzieś. Np. w pierwszym wo
zie pociągu tramwajowego lub w autobusie wiszą tabliczki 
z napisem: PALENIE PAPIEROSÓW WZBRONIONE! Co to 
obchodzi niektórych palaczy? Zapalają swoje „Sporty“ czy 
„Giewonty“ i ćmią, zatruwając atmosferę i denerwują tych 
ludzi, którzy nie znoszą dymu z papierosów. Gdy im się uwa
gę zwróci — to czują się obrażeni.

Przytoczone wyżej wypowiedzi — opinie mówią, jakie mo
menty drażnią nas najbardziej, stąd należy wyciągnąć wnio
sek: kultura osobista każdego człowieka znajduje się nieustan
nie pod bystrą i sprawiedliwą kontrolą społeczną. Musimy 
więc tak postępować, aby w oczach innych nie wyglądać go-

GOL
rzej jak we własnych.
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WESOŁA PRZECHADZKA

Po upływie paru dni Laret zapoznał się z Bricket, z jej ko
leżanką i z Jeanem. Zaproponował im przejażdżkę jachtem, 
na którą chętnie się zgodzili

Podczas gdy Jean i Ruda Marta rozmawiali na pokładzie 
Z Douwellem, Laret zaproponował Bricket, żeby zeszła na 
dół i obejrzała kabiny. Kabin było dwie. W jednej z nich 
stało pianino.

— O, tu nawet jest pianino! — krzyknęła Bricket.
Usiadła przy nim i zagrała. Jacht równomiernie kołysał

się wśród fal. Laret stał obok pianina, uważnie spoglądał na 
Bricket i zastanawiał się, od czego zacząć swoją indagację.

— Niech pani coś zaśpiewa — poprosił.
Bricket nie pozwoliła się długo prosić. Zaśpiewała, kokie

tując go wzrokiem. Podobał się jej.
— Jaki pani ma... dziwny glos — powiedział Laret, prze

nikając ją wzrokiem. — W pani gardle są jak gdyby dwa 
glosy: glosy dwóch kobiet...

Bricket zmieszała się, ale opanowała się szybko i sztucznie 
roześmiała.

— O. tak! Mam to jeszcze z dzieciństwa. Pewien profesor 
stwierdził u mnie kontralt, a drugi mezzosopran... Każdy 
ustawiał mi glos po swojemu ,no i udało się... Poza tym nie
dawno się przeziębiłam...

Czy nie za dużo wyjaśnień jak na jedną sprawę? — po
myślał Laret — i czemu ona tak się zmieszała? Moje przy
puszczenia były więc usprawiedliwione. Tu coś jest... coś jest 
w tym...

— Kiedy pani bierze niskie tony — powiedział ze smut
kiem — słyszę jak gdyby glos mojej pewnej dobrej znajo
mej... To była znana śpiewaczka. Biedaczka zginęła w kata
strofie kolejowej, ku ogólnemu zdumieniu, ciała jej nie odna
leziono. Pani figura jest do niej podobna jak dwie krople 
wody. Można nawet powiedzieć, że to jej ciało...

Bricket popatrzyła na Lareta z nieukrywanym strachem. 
Zrozumiała, że tę rozmowę wszczął Laret nie bez powodu.

— Bywają ludzie bardzo podobni do siebie — powiedziała 
i głos jej drgnął.

— Tak, ale takiego podobieństwa nie spotkałem jeszcze. 
No, a poza tym... pani ruchy... na przykład ten gest dłonią... 
I jeszcze... pani objęła w tej chwili rękoma głowę jakby po
prawiając swoją pyszną fryzurę. Takie włosy miała Ange
lika Gay... I tak samo poprawiała swój kapryśny loczek nad 
czołem. Ale pani nie ma długich włosów, pani ma krótką 
fryzurę, ostatni krzyk mody...

— Ja przedtem też miałam długie włosy — powiedziała 
Bricket, wstając. Twarz jej zbladła, końce palców wyraźnie 
drżały. — Tu duszno, chodźmy na górę.

— Chwileczkę — zatrzymał ją Laret, również zdenerwo
wany. — Muszę koniecznie z panią pomówić.

Przemocą usadził ją w fotelu przy iiuminatorze.
— Jest mi niedobrze. To kołysanie... Nie jestem przyzwy

czajona — krzyknęła nagle Bricket, próbując wyjść.
Ale Laret, jakby niechcąco dotknął jej szyi, odwijając przy 

tym skraj kolii. Spostrzegł różowiejące blizny.
Bricket zachwiała się. Laret ledwo zdążył ją podtrzymać; 

zemdlała.
Malarz, nie wiedząc co robić, opryskał ją wodą ze stojącej 

opodal karafki. Odzyskała szybko przytomność. W jej oczach

był strach nie do opisania. Przez kilka długich chwil patrzyli 
na siebie w milczeniu. Bricket wydawało się, że zbliża się 
godzina zemsty. Straszna godzina zapłaty za to, że przyswoi
ła sobie cudze ciało. Wargi Bricket drgnęły, ledwo dostrze
galnym szeptem odezwała się:

— Niech mnie pan nie gubi... błagam pana!
— Proszę się nie niepokoić, nie mam wcale zamiaru gubić 

pani. Ale muszę poznać tę tajemnicę. — Laret podniósł 
zwisającą jak sznur rękę Bricket i mocno ją uścisnął. — 
Niech się pani przyzna, to nie jest pani ciało, prawda? Skąd 
pani je ma? Proszę o całą prawdę.

— Jean! — spróbowała krzyknąć Bricket, ale Laret za
tkał jej usta dłonią, sycząc do ucha:

— Jeszcze jeden krzyk i pani nie wyjdzie z tej kajuty.
Potem, zostawiwszy Bricket, szybko zamknął drzwi na

klucz i mocno zakrył iluminator.
Bricket zapłakała jak dziecko, ale Laret był niewzruszony.
— Łzy pani nic nie pomogą. Proszę mówić szybciej, bo 

stracę cierpliwość.
— Ja jestem zupełnie niewinna — zaczęła Bricket, pochli

pując. — Zamordowano mnie... ale potem odżyłam. Tylko 
moja głowa... na szklanej podstawce... To było takie strasz
ne!... i głowa Tomasza stała.. Ja nie wiem jak to się stało... 
Profesor Kern... to on mnie ożywił. Prosiłam go, żeby przy
wrócił mi ciało...

Z przerażeniem popatrzyła na swoje ramiona i ręce.
— Ale kiedy zobaczyłam tego trupa, odmówiłam. Byłam 

przerażona... Ja nie chciałam, błagałam aby nie przyprawiać 
mojej głowy do trupa. To może potwierdzić Lorand, ona pielę
gnowała mnie. ale Kern był głuchy na wszystko. On mnie 
uśpił, a ja obudziłam się już taką... Nie chciałam pozostać 
dłużej u Kerna i uciekłam do Paryża, a potem i utaj. Wie
działam, że Kern będzie mnie prześladował. Błagam pana, 
niech pan nie powie nikomu o tym... niech mnie pan nie za
bija... Ja nie chcę już być bez ciała... ono jest moje... ja nigdy 
nie czułam takiej swobody ruchów... Boli mnie tylko noga, 
ale to przejdzie. Ja nie chcę wracać do Kerna...

Słuchając tej bezładnej mowy. Laret pomyślał: „Bricket 
zdaje się naprawdę nie jest winna. Ale ten Kern... W jaki 
sposób mógł on zdobyć ciało Gay i wykorzystać je dla prze
prowadzenia tego strasznego eksperymentu? Kern!... Sły
szałem to nazwisko od Artura. Kern był, zdaje się, asysten
tem jego ojca. Ta tajemnica musi być wyjaśniona“.

— Proszę przestać płakać i słuchać mnie uważnie — su
rowo powiedział Laret. — Pomogę pani, ale stawiam waru
nek: ani słowa nikomu o tym, co się stało z panią aż do tej 
chwili. Nikomu, prócz człowieka, który tu za chwilę przyj
dzie. To Artur Douwell, pani go zna. Będzie pani musiała 
poddać się moim rozkazom, bez sprzeciwu. Jeśli odmówi 
pani. czeka panią straszna kara. Popełniła pani przestępstwo, 
za które grozi pani śmierć! Nie uda się pani nigdzie ukryć, 
ani pani głowy, ani przywłaszczonego sobie ciała. Znajdą 
panią wszędzie, a wtedy gilotyna! Proszę mnie słuchać. Po 
pierwsze — proszę się uspokoić. Po drugie — proszę usiąść 
przy pianinie i zaśpiewać. Śpiewać proszę jak najgłośniej, 
żeby było słychać tam, na górze. Proszę udawać, że jest pani 
wesoło i nie ma pani zamiaru wracać na pokład...

Bricket podeszła do pianina, usiadła, zaśpiewała, akompa
niując sobie ledwo posłusznymi palcami.

— Mocniej, weselej — rozkazywał Laret, odkrywając ilu
minator i otwierając drzwi.

Był to dziwny śpiew — krzyk rozpaczy i strachu, prze
transponowany na klawiaturę i glos.

— Głośniej, niech pani stuka w klawisze. Tak! Proszę 
grać i czekać. Pojedzie pani do Paryża razem z nami. Niech 
pani tylko nie myśli o ucieczce. W Paryżu nie będzie pani 
grozić żadne niebezpieczeństwo, potrafimy panią dobrze 
ukryć.

W wesołym nastroju udał się Laret na pokład.
Jacht, pochyliwszy się lekko na prawy bok, szybko pruł 

lekką falę. Wilgotny morski wiatr ośnieżał Lareta. Pod
szedł do Artura Douwella, odprowadził bez zwrócenia uwagi 
trochę na bok i powiedzie!:

— Zejdź na doł do kabiny i spraw, aby ci mademoiselle 
zechciała opowiedzieć wszystko, co już opowiedziała mnie. 
A ja zajmę się gośćmi.

— No, madame, jak podoba się pani nasz jacht? — zwrócił 
się z tym pytaniem do Rudej Marty 1 rozpoczął z nią roz
mowę, utrzymaną w swobodnym tonie.

Jean, który rozsiadł się na plecionym fotelu, był szczęśli
wy z daleka od policji i szpiclów. Nie chciał więcej ani myś
leć, ani obserwować — chciał zapomnieć o tym, że musi 
wiecznie mieć się na baczności. Powoli pociągał z maleńkie
go kieliszka wyśmienity koniak i pogrążył się w stanie na- 
wpói sennej kontemplacji. To było bardzo na rękę Laretowi.

Ruda Marta również czuła się znakomicie. Słysząc z ka
biny śpiew przyjaciółki, zaczęła sama w przerwach między 
frazami również śpiewać.

Możliwe, że gra i śpiew uspokoiły nieco Bricket, a może 
Artur wydał jej się mniej groźnym interlokutorem. Dość, że 
tym razem bardziej rzeczowo opowiedziała mu swoją hi
storię śmierci i zmartwychwstania.

— No i to wszystko. Więc czy .ja jestem winna? — już 
z uśmiechem spytała i zaśpiewała krótką „Chansonette“ pod 
tytułem „Czy jestem winna?“, powtórzoną na pokładzie 
przez Martę.

— Proszę mi opisać trzecią głowę, która żyła u profesora 
Kerna — powiedział Douwell.

— Toma?
— Nie, tę, którą profesor Kern pani przedstawił. Zaraz! — 

Artur Douwell pośpiesznie wyjął z bocznej kieszeni portfel, 
pogrzebał w nim i wyjął z niego fotografię, pokazując ją 
Bricket.

— Proszę powiedzieć, czy ten mężczyzna na tym zdjęciu 
podobny jest do głowy mojego... mojego znajomego, którą 
pani widziała u Kerna?

— Ależ to ten sam! — krzyknęła Bricket. Przestała nawet 
grać. — Zdumiewające! I ramiona/ Głowa z ciałem. Czy je
mu też zdążyli przyprawić ciało? Co się z panem dzieje, 
drogi panie? — spytała nagle przestraszona.

Douwell zachwiał się. Z trudem zapanował nad sobą. zro
bił kilka kroków, ciężko opadł na fotel i zakrył twarz ręko
ma.

— Co panu jest? — jeszcze raz spytała Bricket.
Ale on nie odpowiedział. Potem wargi jego wyszeptały:
— Biedny ojciec!
Ale Bricket nie dosłyszała tych słów. Artur Douwell bar

dzo szybko opanował się. Gdy podniósł głowę, twarz jego 
była prawie spokojna.

— Przepraszam, zdaje się, że panią przestraszyłem — po
wiedział. — Mam nieraz takie ataki. To na tie choroby serca. 
No i już wszystko minęło.

— Ale kto to jest, ten człowiek? On jest tak podobny do... 
Pański brat? — zainteresowała się Bricket.

•— Ktokolwiek to jest. musi nam pani pomóc odszukać tę 
głowę. Pojedzie pani z nami. Ukryjemy panią w takim za
cisznym kąciku, gdzie panią nikt nie znajdzie. Kiedy pani 
może jechać?

— Choćby dzisiaj — odparła Bricket. — A pan... nie za
bierze pan mego ciała?

Douwell nie od razu pojął, o co jej chodzi, potem uśmiech
ną! się i odparł:

— Ale skądże! Jeśli tylko pani nas będzie słuchała i po
magała nam... Chodźmy na pokład.

— No, jak się czujecie? — spytał wesoło, wchodząc na po
kład. Potem popatrzył na horyzont z miną doświadczonego 
marynarza i z troską kręcąc głową, powiedział:

— Morze coś mi się przestaje podobać. Widzicie to ciem
ne pasmo na horyzoncie? Jeśli nie wrócimy na czas, to...

— O, szybciej do domu. Ja nie chcę utonąć! — pólżartem, 
półserio krzyknęła Bricket.

Pogoda nie zwiastowała żadnej burzy. Po prostu Douwell 
chciał przestraszyć swoich gości, by móc prędzej wrócić na 
ląd.

Laret umówił się z Bricket na spotkanie po obiedzie przy 
korcie tenisowym, „jeśli nic będzie burzy“. Rozstawali się 
więc na parę godzin.

— Słuchaj Laret, wpadliśmy nieoczekiwanie na trop wiel
kich tajemnic — powiedział Douwell, gdy wrócili uo hotelu. 
— Czy wiesz, czyja głowa znajduje się u Kerna? Głowa mo
jego ojca, profesora Douwella.

Laret, który zdążył był już usiąść, podskoczył jak piłka.
— Głowa? Żywa głowa twojego ojca? Ale czy to możli

we?/ I wszystko ten Kern! On... ja go rozszarpię!... Musi
my odnaleźć głowę twojego ojca.

— Boję się, że już jej nie zastaniemy żywej — odparł ze 
smutkiem Artur. — Ojciec sam udowodnił swego czasu moż
liwość przywrócenia do życia głów odciętych od ciała, ale 
głowy te żyły najdłużej półtorej godziny, potem umierały, 
ponieważ krew krzepła, a sztuczne roztwory odżywcze mogły 
utrzymać głowę przy życiu jeszcze mniej czasu...

Artur Douwell nie wiedział, że jego ojciec krótko przed 
śmiercią wynalazł preparat, nazwany przez niego „Douwell 
217“ i zmieniony przez Kerna na „Kern 217“. Wprowadzony 
do krwi, preparat ten całkowicie usuwa krzepnięcie jej i dla
tego czyni możliwym o wiele dłuższe istnienie głowy.

— Żywą czy martwą, musimy odnaleźć głowę twego ojca. 
Natychmiast do Paryża!

Laret pomknął do pokoju, by szybko spakować rzeczy.
(Ciąg dalszy nastąpi)

lakie filmy radzieckie zobaczymy
no naszych ekranach ?W tym roku przypada już 44 

tocznica Wielkiej Rewolucji Paź 
dziemikowej, którą jak co roku 
będziemy obchodzić między in
nymi również pod znakiem 
Dni Filmu Radzieckiego. W 
dniach od 3 — 30 listopada uj
rzymy na naszych ekranach 9 
nowych fabularnych filmów ra
dzieckich. Będą wśród nich ko

medie, dramaty społeczne, oby 
czajowe, psychologiczne no i o- 
czywiście dramaty wojenne. O- 
prócz filmów nowych będą rów 
nież wyświetlane najciekawsze, 
najpopularniejsze dzieła powo
jennej kinematografii radziec
kiej. Wszyscy więc, którzy do
tąd nie zdążyli obejrzeć filmu 
„LECĄ ŻURAWIE1’, „LOS

Ociemniali czytają
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

Biblioteka jest świetnie zao
patrzona i w swoim księgo
zbiorze posiada, oprócz klasy
ków, najpopularniejsze pozy
cje literatury polskiej jak i 
światowej. Znajdują się tu 
również encyklopedie, słowni
ki, czasopisma, podręczniki — 
wszystkie oczywiście pisane sy
stemem Braille'a.

Czytelnicy biblioteki podob
nie jak czytelnicy wszystkich 
bibliotek na świecie, reprezen
tują bardzo różnorodny po
ziom, z tym, że tu można mieć 
wyższe wykształcenie i być 
równocześnie analfabetą. Jeże
li oczywiście nie zna się alfa
betu Braille’a. Takiemu swoi
stemu analfabecie wówczas 
proponuje się elementarz Wła
dysława Dolińskiego pt. „Rów
najmy krok" i jednotygodnio- 
wy kurs nauki alfabetu Brail- 
le'a. Kursy takie Polski Zwią
zek Niewidomych organizuje 
bardzo często. Nie są one też 
jedyną formą dokształcania 
niewidomych. Wielu z młodo
cianych i młodych członków 
PZN uczy się w szkołach ogól
nokształcących, zawodowych

różnego typu, a nawet muzycz
nych. Nauka często pozwala 
im zapomnieć o kalectwie i 
czuć się pełnowartościowymi 
obywatelami naszego państwa.

DANUTA KRET

Kursy
szkutnicze
Bardzo ciekawą wiadomość 

otrzymaliśmy z Ligi Przyja 
ciól Żołnierza.

Otóż Zarząd Miejski LPŻ 
w Bytomiu w bieżącym roku 
szkolnym organizuje Kursy 
Modelarstwa Szkutniczego 
dla młodzieży męskiej i żeń
skiej stopnia I, II i III.

W kursach uczestniczyć 
może każdy po ukończeniu 
15 lal. Wpisy dokonywać 
można ,w Miejskim Domu 
Kultury przy ulicy Żerom
skiego 27 oraz w Żartądzie 
Miejskim LPŻ przy pl. Koś
ciuszki 4.

Otwarcie kursów odbędzie 
się dnia 13 listopada br. o 
godz. 17 w modelarni MDK.

(K)

CZŁOWIEKA", „CICHY DON“ 
„SIERIOŻA", ,,IWAN GROZNY" 
podczas Dni Filmu Radzieckie
go będą mieli okazję zapoznać 
się z tymi niezapomnianymi fil 
mami radzieckimi.

W Bytomiu wszystkie filmy 
powtórkowe wyświetlać będą 
kino „Pokój“, filmy nowe zaś — 
premierowe — kino „Bałtyk“.

W dniach od 6 — 14. 11. by
tomscy miłośnicy kina będą mo
gli zobaczyć film obyczajowo - 
psychologiczny pt. „Żegnajcie 
gołębie", czam0 - biały film, 
również psychologiczno - o-bycza 
jowy — „Skok o świcie” oraz 
dramat obyczajowy — „Kocham 
cię życie".
; Twórcą filmu „ŻEGNAJCIE 
GOŁĘBIE" jest Jakub Segel — 
uczeń znanego, świetnego Ser
giusza Gierasimowa.

Głównym bohaterem filmu 
jest Gienadij, który chociaż 
już ukończył szkołę i zaczął 
pracować, nie może rozstać się 
ze swoimi chłopięcymi rozrywka 
mi. Stopniowo jednak dojrze
wa i poważnieje. W końcu po
stanawia rozpocząć życie samo 
dzielne. Wyjeżdża z komsomcl- 
ską brygadą pracy. Zegna mat
kę, swoją przyjaciółkę Tanię i 
gołębie.

Film dwukrotnie został na
grodzony. Na niedawno zakoń
czonym festiwalu w Locarno o- 
trzymał nagrodę Międzynarodo 
wej Krytyki Filmowej (FIBRES 
CI) oraz na 12 Festiwalu Filmo 
wym Pracujących w Czechosło
wacji — nagrodę w kategorii 11 
mów młodych twórców.

„SKOK O ŚWICIE“ jest fil
mem o tematyce wojskowej. Ak 
cja jego rozgrywa- się wśród 
młcdych wojsk desantowo - 
spadochronowych i zawiera za
równo elementy komediowe jak 
dramatyczne. Operator i . sceno

grafowie zapewnili filmowi, wy
soki poziom plastyczny, szczegół 
nie w scenach szkoleniowych 
spadochroniarzy. Film na,pewno 
się będzie podobał.

„KOCHAM CIĘ ŻYCIE" jest 
drugim filmem w ZSRR poru
szającym sprawy działalności 
sekty religijnej „Świadków Je
howy“. W filmie tym występuje 
jedna z najpopularniejszych ak
torek radzieckich Ariadna Szen 
gełaja, znana już polskiej wi
downi z filmu — opery pt. „Eu
geniusz Onegin“.

Życzymy wszystkim miłośni
kom kina dużo wrażeń i przy
jemnej rozrywki. W następnym 
numerze napiszemy o innych 
filmach festiwalu.

BILETY rO 8 I 0 ZŁOTYCH

Z przyjemnością odnotowuje
my fakt obniżenia cen biletów ki 
nowych w okresie festiwalu ra
dzieckiego. Dzięki temu miłoś
nicy dobrej sztuki kinematogra
ficznej będą mogli obejrzeć 
wiele wspaniałych pozycji fil
mowych. W seansach przedpo
łudniowych ceny biletów wyno 
sić będą: I miejsce 8 zł., II 
miejsce — 6 zl. dla filmów slan 
dardowych, a dla panoramicz
nych o 2 zl. drożej. Identyczne 
ceny obowiązywać będą przy 
sprzedaży zbiorowej na wszyst 
kie seanse. Młodzież szkolna 
(chodzi tu o zakup zbiorowy) bę
dzie płacić po 4 zl. za filmy stan 
dardrwe, a po 6 zl za panoramic^ 
ne. Oczywiście na seanse przed 
południowe. Indywidualna sprze 
daż kasowa seansów popołud
niowych pozostaje bez zmian. 
Wyjątek stanowią filmy panora
miczne, których ceny zniżono 
na 12 zl. I miejsca i 9 zł. II 
m.ejisca.

DANUTA KRET

Krzyżówka
Znaczenie wyrazów.
Poziome: 1. jar, wąwóz, 4 młoda geś, 7. czarownik, wróżbiarz« 

9. sidła, zasadzka, 10. kolekcja, 11. obchodzi jubileusz, 13. silny za
pach, 15. lasso, 16. mały owad dwuskrzydły, 17. kuzyn dyni, 19. ener
gia, żywotność, 22. przewiewny „but“, 23. dziedziczenie po odległych 
przodkach, 25. fragment, urywek, 27. dziadek lub pradziad, 28 su
rowiec do otrzymywania barwników syntetycznych, 29. zajęcie wyż
szego stanowiska, 30. pies myśliwski.

pionowo: 1. rumak poetów, 2. czerpie pokarm z ziemi i z po
wietrza, 3. „skrzydlaty" młyn, 4 symbol pokoju, 5. dwa rzędy drzew 
tworzące aleję, 6. gra role kochanków, 9. wąski pas roli, 9. amator 
gorących napoi, 12. pomysł nierealny, mrzonka, 14. siedziba ojców 
miasta, 17. jedwabna chusta, 18. królewska rezydencja, 19. straciła 
męża, 20. dureń, matoł, 21. nauka o rytmie, 23. lampa wisząca, 24. rze
ka w Azji (wpada do M. Arabskiego), 26. legendarny przodek kró
lów polskich.

Rozwiązanie krzyżówki * numeru 48
Poziomo: jaśmin, Lublin, trakt, atlas, pułap, kłosy, Francja, głaz, 

Adam, oparcie, Rzym, Mars, traktat, karaś, jeleń, kleks, Radom, na
rada, słowik.

Pionowo: mańkut, sierp, burak, wiersz, tango, kurz, tuła. słonia; 
faworyt, natrysk, adresat, krzak, osiem, mruk, mara, parkan, pełnia, 
śledź, jodła.
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ZJEDNOCZONA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
GALANTERII SKÓRZANEJ 

im. „Młodej Gwardii“ 
w Bytomiu, ul. Siemianowicka 7 tel. 45-83

podaje do wiadomości,
że prowadzi usługi dla świata pracy 
z zakresu:

TAPICERSTWA 
RYMARSTWA 
GALANTERII SKÓRZANEJ 
TWORZYW SZTUCZNYCH

w punkcie usługowym przy placu Poli Ma
ciejewskiej nr 7 tel. 27-13.

Usługi wykonywane są terminowo i fa
chowo z własnego i powierzonego mate
riału.

Równocześnie w lokalu prowadzimy 
sprzedaż wszystkich naszych wyrobów.

116kr

Dyrekcja

MIEJSK. HANDLU DETALICZNEGO 
Art. Włókienniczymi, Odzieżowymi 

i Obuwiem w Bytomiu

B»€*L.E€Z/Ł
w szerokim asortymencie' we wszystkich 
wzorach i rozmiarach na sezon jesienno- 
zimowy:

PŁASZCZE DAMSKIE
KOSTIUMY JESIENNE
SUKIENKI
SPÓDNICZKI
PŁASZCZE MĘSKIE
UBRANIA MĘSKIE i CHŁOPIĘCE

które można nabyć za gotówkę i na bardzo 
dogodne raty w sklepach przy:

ul. Gliwickiej 13 
ul. Gliwickiej 5 
ul. 1-go Maja nr 2 
ul. Jan ty nr 14.

Ubierajcie się w naszych sklepach
Korzystajcie'z dogodnych warunków spłaty 
ratalnej. 118kr

Sprawozdanie finansowe za rok 1960
Miejskiego Handln Detalicznego

Art. Włókienniczymi, Odzieżowymi i Obuwiem 
w Bytomiu, Plac Poll Maciejewskiej nr 19

Część I Stan na
si/xn si/kii

1959 1960

Część I Stan nas
sijtxn 31/n 

, 3i/xn 3i/xrr

I* Środki trwale (netto) 1.719 2,421
2. Towary 56.053 53.386
3. Pozostałe zapasy 299 439
4. Środki pieniężne 108 98
5. Należności od odbiorców 672 1.071
8. Należności przeterminowane

ze sprzedaży ratalnej 112 38
7. Należności z tyt. mank

ubytków i strat 494 450
8. Rachunek bankowy środków

na inwestycje 148 ias
9. Inwestycje rozpoczęte 184 125

10. Pozostałe aktywa 8.549 7.766

L Fundusz statutowy 13.471 24.739
2. Zobowiązania wobec dostawców 6.109 6.060
3. Kredyty bankowe obrotowe 28.396 23.938

w tym kredyty przeterminowane — V-
4. Rezerwa na należn. z tytułu

mankj ubytków 1 strat 404 498
5. Środki otrzymane na Inwest. w m
6. Fundusz własny środków

na inwestycje 763 #52
7. Kredyty bankowe na in west. - 212 <-*
8. Inne fundusze 1 rezerwy 112 —
9. Pozostałe pasywa 8.037 908

10. Zysk 10.744 8.897

Razem 88.338 65.990 Razem 68.338 65.990

Część n Plan wyk. Część III Plan wyk.

1. Sprzedaż 206.000 192.567
w tym marże na sprzedaży 21.795 20.353

2. Koszt własny sprzedaży 194.278 183.319
w tym kosźty handlowe 10.073 11.083

3. Zysk na sprzedaży 11.722 9.260
4. Zyski nadzwyczajne — 226

5. Straty nadzwycźajne. w 597

1. Wartość sprzedaży ogółem na
jednego zatrudnionego 812 948

2. Należny fundusz zakładowy
ogółem na 1 zatrudnionego » «“

3. Manka, ubytki i straty w 460
z tego przypisano do zwrotu w 220

'iiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiüiiiiimiimiiiMiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiim

Piekarnie bytomskie

Za trzy lata 
-fabryka chleba

Polska należy do krajów, w 
których notuje się charaktery
styczny spadek spożycia chle
ba. Według statystyki wyglą
da to następująco:

iimiiiiiiimimimmiiiiiiiimmmiiiiimiiimimim

Przodują
w zbiórce makulatury

Młodzież Liceum im. J. Smo
lenia stara się rożnymi sposo
bami kontynuować dobre tra
dycje swojej szkoły. Przoduje 
nie tylko w nauce. Ostatnio 
również może się poszczycić 
poważnymi osiągnięciami w 
pracy społecznej. Przeprowa
dzona przez młodzież zbiórka 
makulatury, szmat i złomu 
przyniosła 18.532 zł dochodu. 
Z tego 6 560 wpłacono na Fun
dusz Budowy Szkół, 6.752 zł. — 
na SFOS, 2.250 zł. — na PCK, 
1.950 zi. — na TPPR.

Duże uznanie dla młodzieży 
Liceum im. J. Smolenia. A co 
na to inne szkoły? (d)

1955 r. — 134,0 kg (na głowę lud
ności rocznie), I960 — 116,9 kg, 
1965 — 109,1 kg.

90 proc. zapotrzebowania po
krywają państwowe zakłady pie
karnicze, pozostałe 10 proc. — 
piekarnie spółdzielcze i prywat
ne. W naszym mieście również 
90 proc znajdującego się na ryn
ku chleba produkują zakłady 
państwowe, resztę piekarnie pry 
walne. W sumie jest ich w By
tomiu około 60.

W 1964 r. oddana zostanie do 
użytku całkowicie zmechanizo
wana fabryka, która będzie pro
dukowała 20 ton chleba na jed
ną zmianę. Dla porównania war
to zaznaczyć, że obecnie wszyst
kie państwowe piekarnie w By
tomiu, a jest ich 22, produkują 
około 60 ton dziennie.

Kombinat piekarniczy odciąży 
wszystkie piekarnie, które dzięki 
temu będą mogły przejść na pro 
dukcję dwuzmianową, co jak 
wiadomo, ma kolosalne znacze
nie dla jakości pieczywa. Chleb 
po prostu nie lubi gorącego pie
ca. Woli mniejszą temperature i 
dłuższy wypiek. Piekarze nato
miast pod presją rynku zmuszę-

1

:

MIEJSKIE PRALNIE i FARBIARNIE
zawiadamiają, że na placu Grunwaldzkim 
nr 4 zostanie uruchomiony w 
miesiącu listopadzie 1961 r.

Zakład Ekspresowego 
Czyszczenia Garderoby
Termin wykonania 24 godzin. -— Ceny 
kształtują się O 50 proc. niżej jak w zakła
dach prywatnych.

Korzystajcie z szybkiego i fachowego 
czyszczenia garderoby dokonywanego naj
nowocześniejszymi maszynami. 115kr

I1

mi są do tego, żeby dać chleba 
jak najwięcej. Sztucznie więc 
zwiększają moc produkcyjną pie
ca — podnoszą jego temperatu
rę, przyspieszają wypiek. W 
efekcie mamy zakalcowa,ty, 
„ugotowany" niesmaczny chleb.

A więc, nieprawdą jest, jakoby 
głównym powodem złej jakości 
chleba był nieodpowiedni suro
wiec — mąka porośnięta lub z 
wilgotnego zboża. Wiadomo bo
wiem, że nawet z takiej mąki 
przy odpowiednich procesach 
technologicznych, właściwych 
proporcjach i rodzajach kwasów 
można otrzymać chleb zupełnie 
dobrej jakości. Prawdę tę po
twierdza śląska praktyka. W ca
łym kraju wiadomo (a najgło
śniej o tym mówią w Warsza
wie)! że śląskie pieczywo jest 
najlepsze, chociaż mąka, którą 
dostajemy z województw północ
nych (wilgotnych) nie etanowi 
najlepszego surowca.

W Bytomiu w ciągu doby (zu
żywa się 42 t mąki, co daje oko
ło 60 ton pieczywa — 22 gatunki 
chleba i parę rodzajów bułek. 
Jest to przeważnie pieczywo 
pszenne lub psizenno-żytnie.

5

CENTRALA RYBNA W KATOWICACH 
z siedzibą w Bytomiu

Poleca
szeroki asortyment

wysokogatunkowych
śledzi solonych

jak:
cena hurtu cena det.

Ulik b/gł. 21,25 25,—
Ulik gat. I, II 15,30 18,—
Ulik odgardlany 17,— 20,—

Które rozprowadzane są przez nasze punkty sprze
daży detalicznej na terenie miasta Bytomia a 
zwłaszcza przez sklepy rybne:

w Bytomiu, przy ul. Jan ty 8, ul. Piekarskiej 90 
ul. Katowickiej 7

Bytom Miechowice, ul. Armii Czerwonej 27 
Bytom Łagiewniki ul. Ormowców 20 
Bytom Chruszczów, ul. R Luksemburg 8 
Bytom Bobrek, ul. Odrodzenia 9 

Jak i przez punkt sprzedaży hurtowej w hurtowni 
nr 1 Centrali Rybnej w Bytomiu, przy ul. Wyczół
kowskiego nr 1 117kr

Kronika
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimii

wypadków
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiii

STRACIŁ OKO
Józef Struzik, lat 12, zamie

szkały przy ul. Batorego 10 
przyglądał się bójce starszych 
chłopców. W pewnym momen
cie jeden z bijących się, rzucił 
kamieniem, który przypadko
wo ugodził w oko biernego ob
serwatora. Przewieziono go do 
szpitala.

UWAGA NA OCZY
Podobny wypadek wydarzył 

się Tadeuszowi Bisko z ulicy 
Łużyckiej nr 6. Uderzył go ka
mieniem rówieśnik tak silnie 
w lewe oko, że nastąpiło po
ważne uszkodzenie tego orga
nu. Przewieziono go do Kliniki 
Okulistycznej w Katowicach;

ZNÓW WYPADEK 
SAMOCHODOWY

Robert Gawlik lat 66 zamie
szkały przy ul. Alojzjanów 11. 
uległ w pobliżu dworca wy
padkowi samochodowemu. Z 
otwartym złamaniem kości 
udowej, wstrząsem mózgu i 
poważnymi urazami zewnę
trznymi odwieziono go do szpi
tala.

Apel Pogotowia
Pogotowie Ratunkowe zwra

ca się z apelem do rodziców, 
aby ukrywali przed dostępem 
dzieci lekarstwa. Ostatnio dość 
często zdażaja się poważne za
trucia środkami farmakologi
cznymi.

Ogłoszenia drobne
POLSKI ZWIĄZEK MOTORO
WY w Bytomiu zgłasza zagubio 
ny dowód rejestracyjny nr SB- 
8571 wydany przez PMRN w 
Bytmiu. (619 g)

STANISŁAW SMOLKOWSKI
zgubił kartę wypłat wydaną 
przez kopalnię „Dymitrow“.
_________________________ (620 g)

ZAGINĄŁ Imienny Przekaz Li
mitowy nr 268522 do umowy
0 RS nr 59822 zawartej w dniu
21. 10. I960 r. na nazwisko Ger
hard Kołodziej. (624 g)

ANTONI SŁOTA zgubił ksią
żeczkę węglową wydaną przez 
kopalnię ,,Miechowice*’. (625 g)

HEINZ HENKEL zgubił kai~ 
tę wypłat wydaną przez kopal
nię „Dymitrow’1. (626 g)

ROMAN JUREK zgubił Ksią
żeczkę Ubezpieczeniową wyda
ną przez kopalnię „Łagiewniki”. 
_________________________(627 g)

ZA DŁUGI mojej żony ob. Ma
rianny Sobańskiej nie odpowia
dam. Henryk Sobański. (628 g)

MIECZYSŁAW BAJTAŁA zgu
bił legitymację służbową nr
05200 z 50 proc. żniżką kolejo
wą wydaną przez PMRN w By
tomiu. (629 g)

FRITZ BORYTZKA zgubił książ 
kę węglową wydaną przez ko
palnię „Łagiewniki“, (630 g)

PRZEPRASZAM Ob. Gerdę
Smoczek za obrazę w dniu 1. 
10. 1961 r. w Roikitnicy. Swier- 
czyna Klara. (631 g)

JAN LENARCZYK zgubił prze
pustkę wydaną przez kopalnię 
„Szombierki”. (632 g)

Podziękowanie
WP Ordynatorowi szpitala 
chor. wewnętrznych przy ul. Że
romskiego, dr Młynarskiemu 
dr J. Rybce, wszystkim dr asy
stentom, siostrom oddziałowym
1 salowym, za wyleczenie mnie 
z ciężkiej choroby serca i sta
ranną opiekę, tą drogą składam 
najserdeczniejsze podziękowa
nie. Wł. Dębicki (zw. dziadek).

. (621 g)

INŻYNIERÓW wzgl. TECHNIKÓW J 
GÓRNIKÓW na stanowisko pracow
ników dozoru górniczego —

zatrudni natychmiast;
PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROBÓT GÓRNICZYCH w BYTOMIU 
ul. Moniuszki nr 22

114kr

FARBOWANIE WŁOSÓW 
ondulację zimną szampań
ską wykonuje Salon Fryzjer 
ski, Bytom, ul. Pułaskiego 13.

(563 g)

WÓZKI DZIECIĘCE oraz lal 
kowe w dużym wyborze po
leca „Janina” Bytom, ul. Ka 
łowicka 6 (623 g)

ZAMIANA

ZAMIENIĘ POKOT % kuch
nią, i gazem i z wodą w By
tomiu pod Zarządem MZBM 
oraz pokój z kuchnią w By
tomiu — Chruszczowie pod 
Zarządem Kopalni „Szom
bierki” na jedno mieszkanie 
2 pokoje z kuchnią, komfor
tem lub pólkomfortowe w 
Bytomiu pod Zarządem 
MZBM. Wiadomość: Bytom- 
ul Karola Miarki 50-17 (622 g)
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Sylwetka

Dr JERZY WIEWIOROWSKI 
zawdzięcza swoją popularność i 
autorytet wśród wielu mieszkań
ców naszego miasta przede 
wszystkim temu, iż jest znanym 
działaczem społecznym. W ruchu 
społecznym udziela się nieustannie 
od lat gimnazjalnych.

Urodził się w Krakowie, gdzie 
ukończył szkolę średnią i studia 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
zdobywając tytuł dr prawa. W 
latach międzywojennych pracuje 
na stanowisku zastępcy notariu
sza. a od 1945 roku do dnia dzi
siejszego jest notariuszem w By
tomiu, W ciągu swojej wielolet
niej kariery notarialnej przewinę
ło się przez jego ręce kilkadziesiąt 
tysięcy najrozmaitszych spraw 
prawnych. Niewątpliwie niektóre 
z nich posiadają swoistą historię 
ł mogłyby służyć jako ciekawy 
materiał do studiów socjologiczno- 
psychologicznych oraz do anegdot 
literackich.

Dr Jerzy Wlewiorowski Jest 
świetnym znawcą sztuki malar
skiej. W swoich wojażach zagra
nicznych zwiedził wiele renomo
wanych muzeów. Jako turysta 
przemierzył nasz kraj wzdłuż i 
wszerz. Gościł również w niektó
rych krajach Europy, m. in. w 
ZSRR, Bułgarii, Czechosłowacji i 
na Węgrzech. Jest członkiem Za
rządu Oddziału PTTK w Bytomiu. 
Od 1948 r. pełni funkcję wicepre
zesa i skarbnika bytomskiego Klu
bu Literackiego — jednego z naj
bardziej żywotnych Klubów Lite
rackich w Polsce. W minionej 
kadencji MRN był radnym miej
skim — wchodził w skład Komisji 
Kultury. Jest stałym prelegentem 
Towarzystwa Wiedzy Powszech
nej i przewodniczącym koła Zrze
szenia Prawników Polskich w By
tomiu.

Złotą i Srebrną odznakę
„Zasłużonego w rozwoju woj. katowickiego“

otrzymali:
ZŁOTĄ ODZNAKĄ

Zasłużonego w rozwoju woj. katowickiego 
zostali udekorowani:

JAN FURMANIAK — poseł na Sejm PRL, spo
łeczny inspektor pracy kop. Szombierki; 

RYSZARD SADOWSKI — kierownik oddz. suwnic 
CBKM;

TADEUSZ TARNAWSKI — prezes ZNP;

SREBRNĄ ODZNAKĄ
Zasłużonego w rozwoju woj. katowickiego 

zostali udekorowani:
GERTRUDA BADURA — z-ca kier. Wydz. Finans, 

PMRN;
TADEUSZ BUJAK — kierownik Przychodni

Przeciwgruźliczej;
JAN DURSKI — prac. fiz. oddz, szyb kopalni

„Miechowice“;
MARIAN GIRCZYS — zastępca przewodniczącego 

PMRN;
HENRYK HALAMA — mistrz hartowni BZUT; 
TADEUSZ KLIMEK — kierownik szkoły;
ALFRED KOLANUS — z-ca dyr. do spraw adm.

handl. kop. „Bytom";
CZESŁAW KOZAK — solista POŚL;
JAN KULPINSKI — dyr. kop. „Miechowice"; 
LEOPOLD KURZACZ — kierownik wydziału 

handlu PMRN;
JERZY KUSKA — nauczyciel WF 
GERTRUDA MAJER — dyr. BZSPT; 
WŁADYSŁAW MICHALSKI — z-ca dyr. do spraw 

adm. handl. huty „Bobrek";
STEFANIA MŁYŃSKA — kier. wydziału zatrud

nienia PMRN;
JOZEF NICKIEL — dyr. szpitala przeciwgruźli

czego;
TADEUSZ PACHOREK — dyr. BZPT;

MARIAN PERZYNSKI — kierownik działu 
zaopatrzenia BZPW;

GUSTAW PUSTÓWKA — dyr. kop. „Bytom"; 
JÓZEF RASZCZUK — szef sztabu komendy 

TOPL;
STANISŁAW ROMIK — dyr. BZN PW; 
BRONISŁAW RUDNICKI —. dyr. Okr. Urzędu

Górniczego;
HENRYK RYGOL — st. insp. do spraw skarg i za

żaleń PMRN;
KAR°L SANTARIUS — kier. działu en erg. mech,

kop. „Szombierki";
LUDWIK STOCKI — przodownik ślusami i na- 

rzędziowni PKP;
JERZY SZPIRO — sekretarz POP w zakładach 

„Orzeł Biały";
JAN TATAR — naczelny inżynier kopalni 

„Łagiewniki"; - ■
TEODOZJUSZ TOŁŁOCZKO — prezes PSS; 
MICHAŁ UTECKI —, dyr. Technikum Gastrono

micznego ;
ANTONI ZAWISZA ■— sztygar objazdowy kopalni

„Bytom";
RYSZARD ŻABA — nadsztygar kopalni „Mie

chowice";
TADEUSZ SOKOŁOWSKI — główny mechanik 

PRG;
KONRAD KOSOK — dyr. kopalni „Rozbark"; 
ZBIGNIEW BORATYŃSKI — dyrektor kopalni 

„Bobrek“;
HIERONIM ŻELASKIEWICZ — dyrektor kopalni

„Julian";
PAWEŁ STEINDOR — rębacz strzałowy PRG; 
WILHELM ŚLĘZOK — górnik kopalni „Bytom"; 
JAN KLAUSA — kierownik działu wykańczalni 

huty „Zygmunt";
LUDWIK MAJEWSKI — dyrektor inwestycji 

BZPW;
JERZY GLOGIER — kierownik działu for mi er ni 

huty „Zygmunt";

Puchar Budownictwa
odebrany bytomiakom 

przez Chorzów
Dwudniowe zacięte walki o 

puchar przechodni stoczyli że
glarze śląscy w sobotę przy 
lekkich a w niedzielę nawet 
porywistych wiatrach na ak
wenie Pogorii. Na start wy
szła flotylla 21 jachtów klasy 
Finn. Z czego ponad 33 proc. 
— sternicy GKZ „Szkwał” go
spodarza zawodów.

Bronił pucharu bytomski 
MKS, którego czołowy zawod
nik Andrzej Podolski zdobył 
już trzykrotnie ów puchar, 
niestety nie w kolejnych la
tach.

W sobotę przewagę uzyskał 
zawodnik KS „Azoty” Bufnal, 
ale przy silniejszych wiatrach 
niedzielnych Podolski skutecz
niej mógł balastować na prze
chyłach i prowadził przez 
wszystkie wyścigi aż do 6 czyli 
ostatniego włącznie.

Tu przecież złośliwy los wy 
darł mu w ostatniej chwili 
pewne, zdawało się, zwycię
stwo.

Jego Finn szedł pierwszy 
przez wszystkie 3 okrążenia a 
Bufnal był o 5 długości z tyłu. 
Na ostatniej obi zwrotnej nie
oczekiwany podmuch pociągnął 
Bufnala a Podolski przed sa
mą metą utracił prowadze
nie.

Wyniki:
1) Bufnal H. (6513 punktów) — 

Azoty Chorzów,
2) Podolski A. (6212 pkt.) -i 

MKS Bytom,
3) Walas T. (4957 punktów) - 

LPŻ Gliwice,
4) Włodarczyk J. (3605 pkt.) — 

LPŻ Gliwice,
5) Żurek J. (3409 punktów; — 

Azoty Chorzów,
6) Jacyszyn Z. (3237 pkt.) — 

LPŻ Gliwice.
(R. N.)

Podobnie jak w ubiegłym ro
ku, w miesiącu listopadzie br. 
odbędzie się w Katowicach im
preza teatralna poświęcona sztu
ce Związku Radzieckiego. Inicja
torami i organizatorami imprezy 
są Wydział Kultury PWRN, ZW 
TPPR i Państw. Teatr Śląski im. 
Wyspiańskiego w Katowicach.

W odróżnieniu od zeszłoroczne 
go przeglądu, który obejmował 
tylko sztuki dramaturgów ra
dzieckich, program imprezy tego 
rocznej został poszerzany o u- 
twory klasyków rosyjskich. Stąd 
pełna nazwa imprezy brzmi:

II FESTIWAL SZTUK 
ROSYJSKICH 

I RADZIECKICH

Impreza odbędzie w dniach od 
19 do 28 listopada br. na Dużej 
Scenie Teatru im. Wyspiańskiego 
w Katowicach.

II Festiwal Sztuk Rosyjskich i Radzieckich
W festiwalu uczestniczyć będą 

wszystkie teatry dramatyczne 
województwa katowickiego, Ope
ra Śląska ż Bytomia oraz — go
ścinnie — Rosyjski Teatr Drama
tyczny z Legnicy j Scena Polska 
Tesinskego Dlvadla z czeskiego 
Cieszyna.

Program!

19. XI. — „Rewizor" Gogola — 
wystawia FTS im. Wyspiańskie
go z Katowic

20. XI. — ,,Irkucka historia" 
Arbuzowa — wyst. Rosyjski 
Teatr Dramat, z Legnicy

21. XI. — „Rusałka" Dargomyż- 
Skiego — wyst. Państw. Opera 
Śląska z Bytomia

22. XI. — „Wilki i owce" O- 
strowskiego — wyst. PT Dram. 
im. Mickiewicza z Częstochowy

23. XI. — ,,Wojna i pokój“ Toł
stoja — Piscatora — wyst. PT 
Zagłębia z Sosnowca

24. XI. — „Maszeńka“ Af ino ge
nowa — wyst. PT Polskj z Biel
ska.

25. XI. — „Małżeństwo Kreczyń 
skiego“ Suchowo - Kobylina — 
wyst. PT Nowy z Zabrza

26. XI. — „Najazd" Leon owa — 
wyst. Scena Polska Tesinskego 
Divadla z czeskiego Cieszyna

27. XI. — „Szurale“ balet Ja- 
rullina — wyst. Opera Śląska z 
Bytomia

28. XI. — „Złoty Kogucik" Rym

skiego - Kor sakowa — wyst. O- 
pera Śląska z Bytomia.,

Festiwal zostanie jeszcze wzbo 
gacony — 26.XI. br. przed po
łudniem — wielkim koncertem 
najlepszych w naszym wojewódz 
twie orkiestr dętych, które wy
stąpią z repertuarem rosyjskim i 
radzieckim.

Organizatorzy Festiwalu — po
dobnie jak w roku ubiegłym, nie 
przewidują udziału w imprezie 
specjalnego jury, ani też konkur
su z podziałem na miejsca, na
grody itp. Wszystkie uczestni
czące w Festiwalu teatry otrzy
mają. ufundowane przez Wydz. 
Kultury PWRN, okolicznościowe 
pamiątki. Dodatkowym, specjal
nym wyróżnieniem będzie wybór

jednego z prezentowanych na Fe
stiwalu spektakli, do przedsta
wienia w programie telewizyj
nym.

Warto dodać jeszcze, że...
♦ Festiwal Sztuk Rosyjskich 1 

Radzieckich jest jedyną w na- 
śzym kraju impreza organizowa
ną w m-ću rocznicy Rewolucji 
Październikowej, na tzw. szcze
blu wojewódzkim.

♦ Wszystkie spektakle teatrów 
dramatycznych naszego woje
wództwa będą przedstawieniami 
sztuk specjalnie przygotowanych 
na Festiwal.

♦ Udział Sceny Polskiej Tesin
skego Divadla z czeskiego Cie
szyna w Festiwalu zbiegnie się 
w czasie z obchodami 10-lecia 
działalności tej sceny. Będzie też 
odpowiednią okazją do zorgani
zowania skromnego jubileuszu, 
tej zasłużonej dla polskiej kultu
ry sceny, w Katowicach.

Os w Bobrku „czasy" Wolskich, Cichoniów, Skibów minety bezpowrotnie ?
Piłkarzom robotniczej
dzielnicy Bytomia
grozi degradacja do klasy A

W robotniczej dzielnicy naszego 
miasta Bobrku - Karbiu piłka noż 
na należy do bardzo popularnych 
dyscyplin sportowych. Kopaniem 
piłki interesują się młodzi i sta
rzy. pracownicy kopalni, huty i 
innych mniejszych zakładów pro
dukcyjnych. Dla wielu mieszkań
ców Bobrka Karbia pójście w nie
dzielę na mecz stanowi jedyną 
rozrywkę. Bobrek Karb należy do 
kuźni talentów piłkarskich. Nie 
wierzycie, oto dowody.

Spartakiada
w zakładach im. Marchlewskiego

Rada Zakładowa wspólnie z ak
tywem Klubu Sportowego Fortuna 
przy Zakładach Górniczych im. 
Juliana Marchlewskiego w Byto
miu zorganizowała dla członków 
załogi Spartakiadę sportową w 

następujących konkurencjach, za
wody w piłce siatkowej, w lekkiej 
atletyce i szachach. W siatkówce 
I miejsce zajęli pracownicy Oddz. 
Górniczego, przed Działem Kon
troli Techicznej i Stacji Doświad
czalnej. W rozgrywkach szacho
wych najlepszy okazał się Robert 
Mocha, który zajął I miejsce, 
przed Antonim Burczykiem i Ry
szardem Dutą.

W pięcioboju zawodnicy starto
wali w dwóch kategoriach. W ka
tegorii starszych najlepszymi oka
zali się : Antoni Luda i bracia 
Ha: du I: o wie, zaś w kategorii II — 
najdespzp wynik uzyskałR.lyj ?yb 
Procek, który zajął I miejsce 
przed Janem Zgondkeim i Ginte
rem Sulikiem.

Kto Interesujący się piłką nożną 
nie zna takich nazwisk jak bra
cia Strzykalscy, Cichoń, Kowal, 
Dymarczyk, Pyka, Wieczorek, bra 
cia Skibowie, Siegert. Można by 
tu wymienić jeszcze wiele innych 
nazwisk piłkarzy, którzy w Bobr
ku Karbiu stawiali pierwsze kro
ki na zielonej murawie, a wielo
krotnie dostępowali zaszczytu re
prezentowania barw narodowych. 
Były okresy, kiedy jedenastka 
Bobrka walczyła o awans do 
II ligi. Do niedawna jeszcze dru
żyna górników i hutników zalicza 
na była do czołowych zespołów li 
gi śląskiej. Jaka więc jest przy
czyna. że dzisiaj piłkarzom Bobr
ka Karbia zagląda w oczy widmo 
spadku z III ligi?

Kiedy rozmawialiśmy z działa
czami robotniczego klubu, usły
szeliśmy zdania, że w bieżącym 
sezonie ich kolektyw prześladuje 
wyjątkowy pech. Skromne prze
grane 2:1, 1:0, czy remisy na włas 
nym boisku mają być tego dowo
dem. Ale ostatnio porażka 5:3 
przeczy tym twierdzeniom. Remis 
ze Stalą Cieszyn nie przynosi rów 
nież podopiecznym instruktora 
ZALDERA zaszczytu. Jaka więc 
może być inna przyczyna niepo
wodzeń? Działacze oświadczają, 
że drużyna gra ambitnie. Każdy z 
zawodników daje z siebie wszy
stko. aby zdobyć tak potrzebne 
punkty. A może metody szkolenia 
zawodzą? Drużyna KS Bobrek 
Karb należy do tych nielicznych 
zespołów w III lidze, które trenu 
ją zaledw'e 2 razy w tygodniu; 
podczas gdy regułą jest trening 
przynajmniej 3 razy w tygodniu, 
a są drużyny, które pracę trenin 
gową prowadzą 4 razy w tygo
dniu.

Opiekę nad klubem sprawują 
dwa wielkie zakłady przemysło
we: Kopalnia Bobrek i huta Bo
brek. Niestety jak nas doszły słu
chy, kierownictwo huty Bobrek 
temu odcinkowi działalności spo
łecznej, poświecą mało uwagi. 
Sportowcy KS Bobrek Karb my
ją się po zawodach i zajęciach w 
zimnej wodzie, ponieważ nastą
piła awaria urządzeń ogrzewczych. 
Stan ten trwa już od dłuższego 
czasu. Czy naprawdę zachwiałyby 
się plany produkcyjne i finansowe 
huty Bobrek, gdyby kierownictwo 
tego „giganta’1 delegowało na 1 
lub 2 dni montera do naprawy 
kotła? Uważamy, że zarówno Ra
da Zakładowa, Dyrekcja jak i 
wszystkie kierownic/c czynniki 
huty Bobrek powinny poświęcić 
więcej uwagi działalności Klubu 
Sportowego Bobrek Karb, a szcze 
gólnie wyczynowej drużynie pił
karskiej. Warto dodać, że sekcja 
piłki nożnej KS Bobrek Karb no 
tuje duże osiągnięcia w pracy z 
juniorami i trampkarzami. Junio
rzy należeli i w dalszym ciągu na
leżą do najlepszych w lidze junio
rów, a trampkarze wyrobili miej 
see w finałowej grupie na szcze
blu wojewódzkim. Czas jest więc 
na to, aby wyniki seniorów nie 
były gorsze od tych, którzy dopie 
ro rozpoczynają grę w piłkę noż
ną.

Zarząd KS. Bobrek Karb powi
nien w jak najkrótszym czasie 
przeanalizować dotychczasowy 
stan III-ligowej drużyny i zasto
sować odpowiednie środki zarad
cze. Czekanie do wiosny może 
przynieść dla klubu poważne stra 
ty prestiżowe i sportowe.

HUBERT SKOLIK

Najlepsi juniorzy w boksie
szkoleni w Karbiu

Bokserskie mistrzostwa Śląska 
juniorów wykazały, że w naszym 
mieście praca szkoleniowa z naj
młodszymi adeptami „sztuki pięś
ciarskiej“ postawiona jest na wła
ściwym poziomie. Można bez prze 
sady powiedzieć, że Bytom przo
duje w szkoleniu 1 wychowywaniu 
młodych pięściarzy, dzięki opiece

nad tą dyscypliną sportową w ta
kich klubach jak KS. Bobrek Karb 
i Silesia Miechowice. Trenerowi 
JANOWI DUBISZOWI z Bobrka 
można szczerze pogratulować wy
ników, jakie osiągają jego podo
pieczni. Feliks Mikiciuk oraz Ka
rol Szolc obaj z rocznika 1943 
zdobyli bezapelacyjnie tytuły mi-

MKS-owcy mistrzami Śląsko
juniorów W piłce ręcznej

Piłka ręczna cieszy się wśród 
bytomskiej młodzieży szkolnej du
żym powodzeniem, szczególnie zaś 
wśród uczniów szkół średnich. Za 
zainteresowaniem idą w parze 
wyniki sportowe, a najlepszą ilu
stracją postępu w tej pięknej dy
scyplinie sportowej jest tytuł mi
strza Śląska juniorów, jaki wy
walczyli piłkarze ręczni MKS-u 
Bytom. Dwie drużyny, a miano
wicie Elektro Łaziska i MKS By
tom szły od początku rozgrywek 
bez straty punktu, a o tytule mi
strzowskim zadecydował dopiero 
bezpośredni pojedynek tych dwu 
zespołów. Decydujący mecz roz
strzygnęli na swoją korzyść byto- 
mianie wygrywając zdecydowanie 
17:8, do prezrwy 9:5.

Warto dodać, że reprezentacyjna 
drużyna MSK-u Bytom składa się 
wyłącznie z uczniów Technikum 
Budowlanego. Nie małą zasługę 
w uzyskaniu pięknego wyniku 
sportowego ma trener zespołu zna 
ny na naszym terenie działacz i 
wychowawca młodzieży mgr Adam 
SAGANSKI, któremu z okazji z do-

bycia tytułu mistrza Śląska Junio
rów przez jego wychowanków, 
składamy serdeczne gratulacje.

strzów Śląska juniorów; pierw
szy w wadze średniej, a drugi w 
wadze półciężkiej. W wadze piór
kowej Krystian Szolc zapewnił so
bie tytuł wicemistrza Śląska.

W Silesii Miechowice boks upra
wiają od niedawna. Pracą szkole
niową w sekcji bokserskiej kieru
je tam znany trener 1 były re
prezentant Śląska OTTON OKRU- 
SZKIEWICZ. Jego wychowanko
wie spisali się również bardzo 
dobrze w ringu, w czasie mi
strzostw Śląska juniorów. Euge
niusz Markowski w wadze lekko- 
pólśredniej zdobył tytuł mistrza 
Śląska, a jego kolega Piotr Su
chanek tytuł wicemistrza w wadze 
lekkośredniej.

Wśród młodzieży Bobrka, Kar
bia 1 Miechowie boks znajduje 
coraz to więcej zwolenników i to 
dzięki wynikom uzyskiwanym 
przez pięściarzy KS Bobrek Karb 
i Silesii Miechowice.

Niedzielo no boiskach piłkarskich
I LIGA

Lech Poznań — Polonia Bytom

III LIGA
Wawel Wirek — Czarni Bytom 
Wyzwolenie Chorzów — Silesia Miechowice 
KS Bobrek Karb — Górnik Świętochłowice

A KLASA
Polonia Bytom — IKS Łagiewniki 
KS Bobrek Karb II — Fortuna Marchlewski 
GKS Szombierki II — Silesia II Miechowice 
LZS Tempo Stolaraowlce — LKS Lubliniec 
GKS Rozbark — GKS Andaluzja Brzozowice 
LZS Orkan Dąbrowa Wielka — Śląsk Tarnowskie Góry 
Ruch Radzionków — Stal-Bet Strzybnica

/
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