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lety pru.1ntpĆ Ulsady, Ue absolwenci
w)'ŻS%)"ch l .,dnJfh sa:.kól rotn!czfch oI;\<Jwjll!~nJ 'II; I"OlpctClyna~ pracę :r.awcdo-

Jl.Qlon ib6i w latacb II'" _ 65 r, W 'MI,jI!W6dztwacb: b-,:dgosltlm, _\\Toe1.. "'tIklm,
opolsJdm, gdańłk.im, polllań.sklm J ziela..
llOiórskim,
,e pol~.~·ć ,i\'Ypcs.a!enle ~tw
-natJennycb j- _reprodu~jnyeh w odpo'Wlednie mtulZ)'n)' I, urządunia przy dal.
IłUj, konrentraejl :I - &pecjallUlcjt produkcJI milan kW-aiiflkQwanych,
W -celu uybszęgo podno.uen.l.a plonów
%.!emn!aka naldy:
• - Unl<:'Cnić

bazę

prodlJk.;j1

w4 00 autu w U$polocwlonydLg;J$pOOarat1.\(sch· rolnych. Kierownky przedsl~
blonlw,- ori8niz.acjl I Jn,tytuc)I angażu
J/łCY liIbtolwtntów szkól rolnic:)'ch, którzy
nie odbyli obow1'lz..kcwr,o alatu pl'OClukcyjnego powinni być pociągam do od!»
wj~z.:a.Jn~d służbowej ut ab9(l!wt'nd
zwolnieni z pracy 1 }derowan! na prak·
tykę,

Aduni.-

ZobowiązuJe się ministrów: rolnietwa,
,:t.kolnleiwa wyź:sugo l (Jhl'laly, do wrgarorowania sieci o,~l"'ICdków km'S()vl:ych
I korisu!t&c~dnych w "pIu r01.~~erU'n'a
zaoczn,ch slud;ów d19 s,,{('jlll'~tów rolnictwa w zakresie szkoly sredn.eJ l wyż
IlUJ, pódllC6U1lia' kWliIlitlkiK"jJ doawi.u:lcZ<:1nych k:no\'n,k6w PGR n;e m.ających
dotąd wyiM-ego wykszl.i.leenta rolnil'U'j;:o,
dm;konalenla
kwalifikscJi .spt'<'jallslów
rolnych Ol"U nltnJenJa brygadzistów, maj·
Itrów J meo::haniul(lrów PGR.

ków- w wojtwcXhtw'ch pófoocnych, uPIf\\'tllt w ~cb r(;jcnM'h plerv.'suńslwo

kćfltr~kfa(:JI 5lIdun!aków pned., lno"m!
rodza!aml kf'ntrakt:a:cJ!, upe"',nić g(lspo(lar.twom reprodukC)'jnym wytsz:y po;r.lcm
zaopatrzenia w nawozy utunne, środki!
aparaJurę ochrony roślin vr.u umocnić ka-

4rł lnstrukt'lrską,
• w esJYm kraju pn:ysp!es;r;yć (lrgani:t3cję z:.umkniętycb
re~nów repNXłukcjl
-...dz:enlaki I %apewn!ć natetytll; dyscyp!l-

wymiany materialu nasienoc::brony ro6lln,
j
zbiorów rojJjn "'Y-

ny do '00
ho,

<

ili~IUiJ~!Jtęklz}'i!

tr..

w latnch 19(H--(J3 p~o
C-3ZS do 17 tYł. Uluk

dukcJę ciągników

W tym
.. w o!)ar~iu o
ni I wtra~t.ailjcą p(:moc pa,ń5t\\:_a przr·
spieszyć proc-e. mooerr>:taq, I lotensytlkllCJi Ilo.~podaf~tw zesp.o!owych:
e 1.wlększy~ UlopatrZE"l11e w nowo~~
ne m1'lSl~'ny ! urządZ!mI.s, nllwo~y mll';eralne oraz wp':"Owadz::~ w neroklm Ulk~e-
sle W~'kCt"7Y5taoie energii elektrycznej dla
celów produkcyJnych;
O mpewnić pomoc pre~ydiów rad narodowych w U1krfi;le pr~_~'l)!o(owan!a Inw'!5tycH ~ aprawnej oru!ll"-i JPólc!z;eini, P'OdLlkcnnych
ze strony
prreds,ęb.Ofst· ..
budo·...'Jano ~ mcnta7-Owj'ch;
e rouumyć pomoc kredytowa ~1lł
Jpóldzlelni na 7..ago.ąJOdarowllf\le gnJlllnw
Państwowego Fundu5Z.J ZiemI.
e w pelni ul'alitowat l.ale~en'e partii
aby w niektórych s~ófdlie!nla~h prOOuk·
eyjnych na stanowisllBch
ku~rownIków
produkcji zatrudniał Itale .pecjal!stÓw
rolnych upewniając lm odpowiednie w~
runki mlesrkan!owe,
In5taneje partyjne winny dokonywać
'Yltematyanych ocen
.tanu gO!lpodaret.ego i Oł'jI:tnlucyJnego .p6ld!ielnl j :r.apewnlł realizację pnez ogniw. aparatu
pańatwowelo j goapoc!aTcugo tarlań w 1.11.kresie pomocy j oblltugl apółdzle!nl pro...
dukcyJnych,

, . Wj)MW.acW\! kontrllkl~ę boblItu' na

bU:"~.' •.•.r<h=~=;~_ _~ ~"dcw 1I~~:c~,

nlcz:nej,
W z .....ill;Zku ~ Iym nlleży:
• wyprodukowaĆ w lat.ach 11163-1065 ~ ...
.600 kombiljnów zbożowych - 2J50 łlt.
lusz..1rlll tjuld~'Z.a~yjnyC'h I 7.500 pras t:blerających; ponRdlo naJeiy rozwln~~ predukcję kopaczek elew.tol"Owych, kombaJnńw buracUlnvch, siewników, c1~~ci p!'li·
n}'ch oraz uIVchomić produkcję JlUtar,,1
do zielonek,
produkcję 'Pl"'lętu do
• uruchomh!
trarupoMu oraz wysiewu wapnR nawoz<.>wego I wylewu wody amoniakalneJ, Ulpewniając ro!nJclln.l w 1965 r, :met'h,l!rll'"
t.awany wysiew 250 tyJ. ton wapna n4'"
""ozowego (w czystym ak1ii1dniku) ord~
_"!,,z,Jll:w, co "naJmnieJ 10{) ty., ton wody amv-

c: ;g6;~·$.

ha w 1963

•
rcZl!lzerzat upr.a\l.-'Y innych rv::41ln
ł 'tJ;otylkowych, zwłaszcza
jako poplony ł n-uędzrpJony,
•
powiększył nas:erll'lII; kcnt!'aktaeję
roślin _pasU"wnych do rozmiarów w pelnl
pi:'krywaj!łCYch t"OSfl.I\Cf ",potl'Ubowan!e
rolnictwa I pczwal.ającl'ch na tworzen!e
odpowiednkh -rezerw nu!tnnyeh.
Dla da~5ug-o ~wjęksl.an:a UlSC'b+.·: 'PSsZO'.\,·ch rlui..e :rnaczen:e ma nalei:;·ta piC'lęS"~cJa użytków
L{!onych'oraz deskot.l/lleme m,etod ·tb'oru I -k<m5et"Yo'acjf pasz..
Najety w -Jl.tctególnckl:
e roz~en)'t pracę ln$troktatową t popularyz:(jwllŹ kony5cl
kisun!a pallZ tak
-------aby-\\"--ciUU- t-rueh---lat---,-d(!pl'eWadz.!t do
-pOOwojenia produkcji k!sr.cnek,
• r<:%wljać uprawę kukurydl)'" na silQG
.trj,jez:XC\\'Ycn

.105U!ąC pny t}'m wzbogacanie

kinonki

mocznIkiem,

• upc\\'S2eehn!ać kiwnie :tb!oru %.lejoneJ masy, z:v.'łssz.cr..a tam, sdz:le PI"tY lUszerUu 's'ana dcchodzj do nadmiern~'ch
strat ,blilka, a Ullde ue-roko wdrat3.ć bard.tiej r.acJcnajne metody 'LlSzenla :r.lama.
II Szeu,ólllA rola' v,' unowoc::ześnfan!u
'I nSSZl'iO rolnictwa _pnypadł. Pllń.tv.'o~
t! Kółka MJnlcu epe!n!lIj_ corar ",,'lę.
wym G<t5pod.aratwom Rolnym_ Ich
U ~:ej ~lęne:enru}d~::;';~:h'1t~~
produkcja na&le-nn.a i bodtJw!ana w CIOTAZ
lod produkcjI Wzrasta równin Ich OJ.
\VYtt.zym .topnlu P~C%Ytu.< ..lt do roz...
!kw 'iW mecbanl:.ou:j! "lll'llcThll ;e4nAk·
woju ealtso rol.nktwa, Wzrasta też .tale
~ te e!ektYv..mć Ich dzla.lan!a ni tym poprodukej,a PGR I udzi$ł--I.<!łt-_,---1u---n!-e- jest wyl!t.arcr..sjąea,. glÓWIIle .... ku·
zaopatryWłl~U ,kraju w produkty rolnim,
tek nadmiernego t"Ol'.prouenl.l rat,awów
J«lnakte~ PGR osIlIga wcl4t'nislde
traKtbl'Ćwyeh' I braku należytej ~lIlln··
wyniki produkc)'jne, wykar:uJe wv~okfe
'\\-'OŚCi w 1ch rezmiE:l5tcZenłu w k6lIwch
koszty produkcJt; & w rezult.acl. .trAty
rolniC'lych, a_ takie w$~utek nledOlltBteC2·
fln.a:nsowe,
nyeh kwa!ltikacjl I nbklej kultury 1ech·
ni=ej więltSrośct tra~lony.tów,
Pi.er-...'szoplanc....'}'ln udaniem jl:l-ł pod_

~:c;~R::~~~S~~~lk~z:r:!
zerw produ.kcyjn~h ~k. &b1 kam

~~~~w~ed~W~f ~!!

m!!:h;:;;f:le
.tt<pt koneentracja MASzyn

pan.

..twoweda~.
. • ł'OlM IWo lit wy..
~ J m, j teMywnym, W)'1Okb-

'fi

r<rJOCl$ch J

~~~~c~!~a~~r:;,:i,f:

dzi. na!etveie .kCO!"dvTlowana %. rot'bud-o-włl up!ec1..a remontowego, ze nko1enle.tł
kadr I odpowlO!łnl" prae", OI'pnlUcyjn+-

1CW4t'CW)'m ft)Cjal!$l;7anrm prz.ed&lębkit'.
rolnym,

1nstruktonk4.

Celem zapewnienia prawldlc~ 1II.'Yparku muzvMw-=o i 6ilszf!

.

korzyłtan!a
ako/""i1UłoCjI

prod,uke:,-jne;l

kółek

rol.n!o;zyeh

roclnie,

pfU'dluiyt

"Ursus"
1963-65

dOlllaWę

produkcję

C-ł!H

Prod~kcję

r..spev.'0l8JąC

ciągników

w Iltsch

26no szluk, uruchomić
d4gnika "Ze tor"" ł-ll-1I,

• zOOOWiąlllĆ
Komisję
Planowania
przy RadZie Mmistrów l llllntfrcsowa'Jł'
rewrty do oprac('waina pr"gramu produkcji pn:YCZep, II' rozmiarach potwal;;.J~c~Th
na likwidacJę niedobo", tego
IPrr,etu.
Konieczne lMt znaczne u.sprawnienie budownJ."lwa rv1nicu!to, W rolnictwie blld:JJe się zb\'! drego I nle
wyk'lnuJC "(' planowych udań,
N()we ro~lenone tadanla !nwetlycyjne wym.agflj/ł pruoJścia od tradreyjm',h
metod budol-l-'t1!etwa do hardziej OOW0('1e.nych, Op.łlrtvch na montażu ,lypiLGw.~

8

ny~h elementćw,

Rolnictwo nu~e powil"lno być nczejl:ól·
nie r.ainlereso-wane w- -:rnotHwle--na~b'U"~- --"'-""' ..,."" ..
dziej jednorodnych, a \\ięc I łatwych do
wykonania budynkach, ktÓrych układ j
konltrukda nie będ.zlP pn:eukadut w
adaptcwan!u ich dla now~'ch pn:eznaer.eń
J Jep8:zyeh lposobów wvkon:Yltanla .Nillet)' U1tem ogr.nlczy" liczbę typowyrh
projektów dła 1I000J)Odark.1 ro1nllJ J dMto.
towa\! je do v.'Yk01lIln!a w oJ)lrc:!u o owplzowan. pre!pbrykaty,
I"O%wlnllĆ FOduke-Jt pn-tabrykowanych element6w, ,..pewni\! Iprawną drltrvbuClę-~Il- ...le-- __
mentów l uz.brolć budowlane przedSIę
blontwA obsluluJII;ce rolniciwo w MI..
Ż}"1~' zestaw Iprntu do !ch mcnLatu.
'W:zmoenić należy nadzór nad inwMIY~~mJ; budowlvwml u Itl'OflY p.m:ydfów

W

dąru

1958 r.

naIclY--pmv~lI.t-

TEATR

f:~E!g~~~:

","m."", III

!

'"''

\\'()je-wódzŁwaeh:

. SAt.ry"

ko!tahń.~kjm, o!st1)'ń5K-im,
znańskim, $ZclBCiń.kim,

wiedzal"_ l. ""'yk0n3nie 1nwestycjl

m.--

dowtanyeh w roJnlctwte WInno \:tv\! MIni_
.tetftwo B~doW1ljctw. I Pnemytlu MaI40
r!af6w Budowlanych.

9 ;;'!;,:~~~~~:!_,::,,~

naleźy:

•
U%M~ %II. najpl!nłłjn,.e- t.$danl. kOtr..
pletow.an1e ___ %e$la ....·ÓW t"takh?~'ycłi 'Ił
,~Ił" w któryeJol iMJduj. liC W"T~
nlały napfllWtne i w e."Oma.dach~ .ncł~
nych 'IW poblitu takich warsz;latów;
•
pn)'a:UtPiĆ do orpnlUIWwnla wa!'"
Rtałów natmlwayc:h jako f:iil parlatwo.
'IIo'Ycll. cłrodków mH%fM1Wych w grema--·
dach, w iuóryeh atnie-;e ~!ę!w:.l kone~
tTatja ustawłrw ~yeh,
lub w
których koncentraeJa ta qOOn!. %. pla-

nem daJałania nutaPl w n.aJb!iławj pnv~
ulok.l;
.- Ułłal!ć 'fi btdym woJewt.dzt3v1.e I

pocwiI!!C:e plan budoWy fIU! pOM w ta.tach 1963-1965, okreilaJtIle terminy bu1owy # uwuleQ!nlenJem obecnego .$W'f'J
parku trak~weso- na "'fI I prze'4'"jd)'~
wanego jego wzrostu; crnma&kie warU!:4ły napr/łwcu POrA powinny bYt f,·
%O

w

bydi!osltlm. ,a.ańłklr",
opolskim, p.,...
w!'Oclawskim l
zie!onocó",ltim pruks,.tlllcenle r.akllldów
bud?wJano ... I'Q'mon\.Qwyeh PGR w Dl"7M,lebJilrslwlI budownlcl',.-Jt rolnel;o podl"!głe Mm:$ten~1J Rolnictw., gnlnlewn!.
Wunaen!Jtjll;c !ch mctli"-'oćci pl7e!'Obowe.
W ~06talych wo-jewQdztwae-h odpo-
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w ram.aeł1 kotnld.JJ. rolnych, k:~'ch "'"'

nIem bę~e:
• oł;a:ywarlle pomoer PGR l \cli.
J'ltlo$cjem partyjnym 'Ił" real~ucJl Idi Go

d'ft
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