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I. SPRAWY OGOLNE

W 1971 r. Automobilklub Warszawski prowadzil dzialalnosc
statutowa i dzialalnosc gospodacza obejmujaca:

prowadzenie szkolenia sluzb transportowych oraz infer-
macji techniczno-eksploatacyjnej
prowadzenie szkolenia kierowcow amatorow i zawodo-
wych

- prowadzenie parkingow
- prowadzenie Stacji Obslugi pojazdow samochodowych
- prowadzenie Stacji Paliw
Dzialalnosc statutowa, dzieki ofiarnej pracy grup aktywis-

tow Klubu mimo trudnosci finansowych, osiagnela w okresie
sprawozdawczym lepsze wyniki niz w roku 1970, zarowno na
odcinku sportu samochodowego [ak i turystyki, co byto wielo-
krotnie podkreslane na roznych zebraniach na szczeblu Zarza-
du Glownego PZM.

W zakresie turystyki AW uzyskal II-gie miejsce we wspol-
zawodnictwie zwiazkowym. Gorzej przedstawiala sie dzialal-
nose gospodarcza. Przeprowadzone kontrole przez Rewidentow
Zarzadu Glownego PZM i NIK ujawnily szereg niedociagniec
i nieprawidlowosci wynikajacych z:

1. nieprzestrzegania obowiazujacych przepis6w w zakresie
sporzadzania zatwierdzania i prowadzenia dokumentacji
jak: kwity materialowe, zlecenia, umowy, rachunki itp.,

2. br.ak nadzonu ze strony odpowiedzialnych kierownik6w
poszczegotnych komorek organizacyjnych,

3. zaniedban w pracy pracownikow ksiegowosci w wyniku
czego powstaly powazne zalegrosci w ksiegowaniu doku-
men tow.

Zaistnialy stan spowodowal rezygnacje z zajmowanego sta-
nowiska Prezesa Kol. Henryka Galeckiego oraz ustapienie
z Zarzadu Sekretarz·a AW Andrzeja Wapinskiego, W okresie
przejsciowym w/w zostali zastapieni przez wiceprezesow
Kol. Kol. Tadeusza Blautha i Juliana Zabokrzeckiego.

Nastepnie Zarzad Glowny PZM w porozumieniu z Zarzadem
AW na okres chore by p..o. Prezesa AW Kol. T. Blautha powolat
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1. Spr,awy pg61ne,

pelnomocnika w osobie czlonka Zar zqdu I 01. WiLoldn Wali-
chiewicza. W m-cu sierpniu na stanowiskn S{'I I'l'turzn Klubu
powolany zostal czlonek Zarzadu Kol. J6z f Modocki a Kol.
Witold Walichiewicz zakonczyl prace na stanowisku pclnornoc-
nika.

We wrzesniu 1971 r. naPlenarnym Posiedzeniu Zarzadu do-
konano wyboru Prezesa Automobilklubu w osobie Kol. Konra-
da Modrakowskiego. -

Obsada resztystanowisk Zarzadu pozos tala bez zmian.
Poza zmianami w skladzie Zarzadu dokonano dalszej wymia-'

ny szeregu pracownikow w poszczeg61nych komorkach organi-
zacyjnych dzialalnose] gospodarczej a szczeg61nie w Stacji
Obslugi. •

Ustaleniu kierunk6w dalszej pracy Automobilklubu i uspra-
wnieniu dzialalnosci gospodarczej poswiecono szereg posiedzen
plenarnych Zarzqdu, w wyniku ktorych zadecydowano wysta-
pienie do PZMot. w sprawie wydzielenia z Klubu jednostek
gospodarczych i przekazania ich do nowotworzonego Przedsis-
biorstwa Uslugowego dzialajqcego w ramach organizacyjnych
PZM, kt6re mialo bye zorganizowane od l.I.1972- r.

Ze wzgledu jednak na trudnosci organizacyjno-Iokalowe ter-
min ten zostal przesuniety 0 jeden kwartal.

Mimo podjetsj decyzji przekazania dzialalnosci gospodarczej
Zarzad AW nie zaniedbuje spraw zwiqzanych z ciaglym uspra-
wnieniem organizacji pracy kom6rek prowadzqcych te dzialal-
nose. Prowadzone prace ida przede wszystkim w kierunku li-
kwidacji zrode] stwierdzonych nieprawidlowosci m.in.:

- zabezpieczenia czesci zamiennych i material6w przed kra-
dzieza, \

- prawidlowoscl w sporzadzaniu i prowadzeniu dokumen-
tacji techniczno-handlowej w Stacji Obslugi,

- podniesienia jakosci, terminowosci i rzetelnosci w faktu-
rowaniu swiadczonych uslug przez S.O.,

- rozliczenia kart drogowych przez instruktor6w szkole-
nia itp.

Wystepujacs tr udnosci w pracach zostaly w powaznym stop-
niu powiekszoris koniecznosciq opuszczenia siedziby AW przy
ul. Gornoslaskioj 45 spowodowane przyspieszeniem budowy
Trasy I:,azienkowskiej.

Brak odpowiedniego lokalu zast~pczego zmusil Zarzad do
rozmieszczenia kom6rek organizacyjnych i l11<1gazyn6ww kil-
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ku punktach miasta. Dlugotrwajaca kontrola NIK Q~azpO,waz-
ne trudnosci w dziale finansowo-ksiegowym stanowily glowne
przyczyny przesuniecia terminu WaIn ego Zgromadzenia Spra-
wozdawczego (II kw. br. 9.V.72 r). . . r

W omawianym okresie odbylo sie 10 pO~ledze~ plenarn,Ych
Zarzadu AW w tym 2 nadzwyczajne, 23 posiedzenia Prezydium
oraz 14 posiedzen Zespolu Ekonomiczno-Finansowego. .

Bardziej szczeg6lowy material dotyczacy podanych w tej
czesci spraw znajdzie sie w sprawozdaniu przygotowanym na
Walne Zgromadzenie.

/
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II. SEKCJA CZI:.ONKOWSKA AW

i·

Na pierwszy plan pracSekcji Czlonkowskiej AW w 1971 r.
wysuwa sie wielomiesieczna, intensywna praca nad gruntow-
nym uporzadkowaniem kartotek czlonkow Klubu. Na skutek
zalecen pokontrolnych NIK zmobilizowano znacznie szerszy
aktyw spoleczny oraz powolano przez Zarzad AW (2l.IV.71)
Komisje Weryfikacyjnq w skladzie: przewodniczacy inz. Jan
Cichy, czlonkowie KoI. Stefania Mikulska, adw. Mieczyslaw
Grabinski i KoI. Eugeniusz Kaminski.

Po dwumiesiecznych, wnikliwych sprawdzaniach, Komisja
Weryfikacyjna, na posiedzeniu Plenum Zarzadu w dniu
23.VL71 r. przedstawila nastepujace wnioski, ktore po zatwier-
dzeniu nabraly mocy uchwal:

1. Skreslic z listy czlonkow AW 354 osoby, ktorych prawa
cztonkow wygasly wobec ich: ~

a) smierci,
b) zgloszonego wniosku 0 skreslenie, wzglednie wyjazdu

za grantee na stale.

2. Stosownie do ~ 25 pkt 9 Statutu AW - skr eslic 4439 osob,
ktore wbrew § 14 pkt 1 i 2 Statutu nie uiszczaly skladek czlon-
kowskich przez okres ponad 6 miesiecy i pomimo wielokrot-
nych upomriien, nadal zalegaly w oplacie skl:adek.

Po wspomnianej weryfikacji liczba czynnych czlonkow Klu-
bu wynosi 4463 osoby.

W okresie 1971 r. przybylo 605 czlonk6w. Sekcja Czlonkow-
ska wyslala w tym okresie 2895 upomnien oraz 734 monitow
ostatecznych. Z tej liczby okolo 10% czlonk6w uregulowalo
sw6j stosunek do Klubu.

W 1971 r. wydano 74 karty uslug swiadczen Polski ego
Zwiazku Motorowego.
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III. KOMISJA SPORTOWA

Rok 1971 w historii .Automobilklubu Warszawskiego mozna
riazwac okresem krytycznym. Zaangazowanie sie Klubu w Sta-
cje Obslugi i deficyt powstaly w zwiazku z dlugim okresem
rozruchu tej placowki, a takze liczne kontrole wladz - odbily
sie niekorz.ystnie na dzialalnosci statutowej, mowiac popular-
nie - na zyciu klubowym.

Do tego doszla niepewna sytuacja lokalowa oraz utracenie
i tak juz zbyt szczuplej siedziby. Wszystkie te sprawy nie
sprzyjaly konstruktywnej pracy Klubu.

Mimo to Klub nasz utrzymal pierwszenstwo we wszystkich
trzech dyscyplinach: rajdowej, wyscigowej i gokartowej.
Stwierdzenie to jasno wynika ze szczegolowego sprawozdania
Komisji Sportowej za rok,1971.

Poza dzialalnoscia czysto sportowa aktyw naszego Klubu ma
do odnotowania jeszcze osiagniecia inn ego rodzaju. Fala odno-
wy, ktora od roku ogarnela nasz kraj, nie ominela naszego
srodowiska. Na licznych wtorkowych dyskusjach, dzialacze
sportowi i zawodnicy naszego Klubu doszli [ednomyslnie do
przekonania, ze nalezy upomniec sie u naszych wladz spor-
towych realizacji postulatow, wysuwanych od wielu lat przez
-aktyw pod adresem Glownej Komisji Sportu Samochodowego.
Opracowano memorial do Zarzadu Gl6wnego PZMot, ktory do-
reczono Prezesowi mgr inz. R. Pijanowskiemu. Inicjatywa ta
zostala poparta przez wiekszosc aktywu terenowego, a nastep-
nie decyzja ZG PZM zostala powolana GKSS w nowym skla-
dzie, kt6rej celem bedzie reorganizacja pod katem zmiany
stylu pracyoraz uwzglednienia przedstawionych propozycji.

Komisja Sportowa AW pracowala w 1971 r. w nastepujacym
skladzie: KoI. KoI. J erzy Szymaniak - przewodniczacy, czlon-
kowie: Jan Bronikowski, Bogdan Kuczyk, Stefania Paszkow-
ska, Miroslaw Toczydlowski, Robert Strzyzewski, Janusz Zdro-
jewski, Bohun Zwolinski, Kazimierz Krak6w, Waclaw Zmi-
grodzki, Wiceprezesem d/s sportowych jest kol. Adam Wedry-
chowski, sekretarka etatowa Komisji Sportu jest KoI. Anna
Grabowska-Zsobik, ktora jednoczesnie nalezy zaliczyc do dzia-

.Iaczy spolecznych.
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IlL Komisja Sportowa

Pion sportu obejmuje rowniez Podkomisje Komisarzy Spor-.
towych, zajmujaca sie ewidencja i wyznaczaniem na poszcze-
golne imprezy sedziow (Komisarzy Sportowych), szkoleniem
oraz awansowaniem do wyzszych szczebli. Komisji tej prze-
wodniczy Kol. Waclaw Zmigrodzki.

W imprezach rajdowych w 1971 r. bralo udzial 1820 par za-
wodnikow (zawodniko-startow); w imprezach wyscigowych -
40 zawodnikow startow, w imprezach kartingowych ~ 60 za-
wodnikow startow.

Oceniajac zaangazowanie aktywu sportowego w dzialalnosci
Klubu w 1971 r. nalezy podkreslic niezmiernie wazna role,
jaka odgrywaja cotygodniowe spotkania w lokalu Klubu. W to-
ku ozywionej dyskusji wypracowuje si~ i udoskonala formy
dzialania oraz wnikliwie omawia osiagniecia,

Komisja Sportowa odbyla 46 zebran (w kazdy wtorek) oraz
kilkanascie zebran roboczych, zwiazanych z organizacja imprez
kalendarzowych; jak tez imprez zleconych. Jest to olbrzymi
wklad pracy spolecznej. Totez calemu aktywowi spolecznemu,
w tym ' znacznej grupie mlodziezy, naleza sie jak najserdecz-
niejsze slowa uznania i podziekowania.

Nalezy podkreslic, ze w pracach Komisji Sportowej bicra
rowniez udzial bardzo czesto pracownicy etatowi Klubu, jak:
Kol. Kol. Irena Maslankiewicz, Halina Lewicka, Maria Ada-
miec, J ozef Modecki, J erzy Kledzik, Andrzej Zaleski i wielu
innych. Funkcje lekarzy na zawodach pelnili: Kol. Kol. dr An-
drzej Stapinski, dr Aleksandra Fryszman oraz Jerzy Krasinski.

IMPREZY RAJDOWE ZORGANIZOWANE PRZEZ
AUTOMOBILKLUB WARSZA WSKI W 1971 R..

22.1. - Start do Rajdu Monte-Carlo

Impreza doroczna organizowana na zlecenie ZG PZM po
raz 13-ty pod kierownictwem V-Prezesa J. Zabokrzeckiego.

/

31.1. - Rajd Monte-Calwaria

Tradycyjna impreza organizowana co roku w pierwszym
tygodniu po starcie do Rajdu Monte Carlo, cieszaca sie naj-
wieksza frekwencjq. Zawody 0 podwojnym charakterze: jako
I Eliminacja do Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okre-
gu Warszawskiego oraz rajd dla nielicencjonowanych. Starto-
walo 186 zalog. Komandorem Rajdu byl Kol. Bohun Zwolinski.

10
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III. Komisja Sportowa

27/28.11. - Rajd Nocny "Zima 71"
o Puchar Expressu Wieczomego

Rajd bardzo popularny, ogolnodostepny, podnoszacy kwali-
fikacje kierowcow nie posiadajacych licencji. Startowalo 168 za-
109. Komandorem byl Kol. Robert Strzyzewski.

...x . "-....e ~ ~.;!'.. d "~~~,·~·'t-'."~·,~~i~.•-3B
",. :i' •...••N7..,~': ~~M&.

28.111. - Rajd "Kurpie 71"

Rajd bedacy II Elirninacja R.S.M.O.W. oraz rajd ogolno-
dostepny. Impreza pod patronatem ZG ZBoWiD 0 Puchar
Przechodni Redakcji "Za Wolnosc i Lud". Startowalo 87 zalog.
Komandorem by. Kol. Janusz Zdrojewski.

9.V. - Ogolnopolski Rajd Pan

Impreza ogolnopolska rozgrywana corocznie 0 Puchar Rady
Glownej Autornobilklubow (nagroda przechodnia). Startowalo
22 zalogi kobiece. Rownolegle odbyl sie rajd ogolnodostepny •
"Sladami Pan" .. Startowalo 45 zalog. Komandorem obu imprez
byl Kol. Waclaw Zmigrodzki.

19/20.VI. - Rajd "Kupaly"

Po raz Itrzeci objal patronat nad ta impreza Minister Janusz
Wieczorek, 0 ktor ego puchar przechodni walczylo 56 zalog za-
wodnikow z licencjami lub bez. Komandorem byl kol. Kazi-
mierz Krakow.

10.X. -. Rajd Historykow Sztuki pod haslem
"Odbudujemy Zamek Warszawski"

Impreza organizowana przy wspoludziale Stowarzyszenia
Historykow Sztuki i przy apiece prof. S. Lorenca. Startowalo
56. zalog, Komandorem byl Kol. M. 'I'oczydlowski a dochod
z imprezy przeznaczono na odbudowq Zamku.

• 5-7.XI. - Rajd Warszawski "

Zawody tradycyjne, rozgrywane corocznie 0 wieczysta na-
grode im. Zbigniewa Maslankiewicza, po raz pierwszy zorgani-
zowano j~ko impreze miedzynarodowa. Rajd odbyl sie przy
pomocy finansowoj i technicznej FSO. Impreza ta zakonczyla
doroczny cykl rozgrywek 0 Rajdowe Mistrzostwa Polski. Zor-
ganizowana sprawnie, z duzym rozmachsm i przy zaangazowa-
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III. Komisja Sportowa

niu znacznej ilosci dzialaczy Klubu, Wydatna pomoc okazaly
rowniez organa MO i wojska. Startowalo 87 zalog, Koman-
dorem byl Dyrektor FSO, mgr Zygmunt 'Drozda, a Koman-
-dorem Sportowym byl Kol. Janusz Bronikowski, Byla to
jednoczesrrie III Eliminacja RSMOW. .

18-19.XII. - Rajd "Barhurki"
zwany inaczej "Samoch~dowym Kryterium As6w"

Imprezabyla IV Eliminacja RSMOW. Nagrode glowna
puchar przechodni ufundowal Stoleczny Wydzial Kornunikacji,
zdobyty przez zespol Automobilklubu Warszawskiego. Starto-
walo 45 zal6g. Komandorem rajdu byl Kol. J erzy Szymaniak.

. Wyniki indywidualne: klasyfikacja generalna:
1. Ksawery Frank (AW), na BMW 2002TI,
2. Lelio Lattari (AW) na AHa Romeo GT 1600,
3. Maciej Stachowicz (AW) na Polski Fiat 125p/1500,
4. Krzysztof Komornicki (AW) na Polski Fiat 125p/1500,
5. Marek Szramowski (AW) na Polski Fiat 125p/1300,
6. Wojciech Bazarnik (AW) na Polski Fiat 125p/1300.

Tytul Mistrza Polski na rok 1971 w zawodach kartingowych
. zdobyl Kol. Tadeusz Rychter z AW.

W koncu 1971 roku odbylo sie uroczyste pozegnariie trzech
czolowych kierowc6w wyscigowych, kt6rzy zdecydowali sie
zakonczyc kar iere sportowa, po wieloletniej dzialalnosci za-
wodniczej w tej fascynujqcej galezi sportu. Pozegnali sit=;z kie-
rownica samochod6w wyscigowych koledzy: Ksawery Frank,
Zbigniew Sucharda i Longin Bielak.

Zakonczyl rowniez wieloletnia kariere sportowa czolowy za-
.wodnik kartingowy Kol. Wladyslaw Gromulski, kt6ry przyspo-
rzyl Automobilklubowi Warszawskiemu wiele sukcesow, lacz-
nie z tytulami Mistrza Polski. .

W czasie mile] kolezenskiej uroczystosci zegnali kclegow
wycohujqcych sie z zawodniczego zycia sportowego Przewodni-
czacy Kollllli:sjiSportowej Kol. )Jerzy Szymaniak i Sekretarz
Klubu mgr Jozef Modecki. Weterani sportu otrzymali pamiat-
kowe upominki, zas Kol. Julian Zabokrzecki - bedacy od
25 lat Wiceprezesem AW - otrzymal pamiatkowa statuetke
"Warszawskiej Syrenki".
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IV. KOMISJA TURYSTYKI

Rok 1971 byl dzresiatym rokiem dzialalnosci turystycznej
Automobilklubu Warszawskiego.

Komisja Turystyki AW pracowala w skladzie:
Wiceprezes d/s Turystyki

Kol. Eugeniusz Kaminski
Przswodniczacy Komisji

Kol. J an Cichy
Czlonkowie:

Kol. Kol. Antoni Bach, Wlodzimierz Batijewski, Andrzej
Gieysztor, Witold Gajewski, Teresa Kobeckli,' Andrzej
Kopestynski, Maria Labecka, Tadeusz Piskorski, Witold
Proszynski, Andrzej Roszkowski, Janina Smolicz, Wan-
da Wojcikowska, Aleksy Zawodny. .

Kierownik Sekcji Turystyki, Sekretarz Komisji
Halina Lewicka.

Podstawa f'inansowa wykonania planu byl preliminarz za-
twierdzony w grudniu 1970 r. Imprezy turystyczne AW w
1971 r. kosztowaly lacznie ok. 72.000 zl. Startowalo w tych
imprezach 385 samochodow, a udzial wzielo ok. 1200 os6b.

Przewidywany w styczniu "Kulig", niestety, fatalnie rozpo-
czql sezon, brakowalo bowiem sniegu.

W lutym odbyla sie impreza "Sladami Zimy", kt6rej zaloze-
niem jest sprawdzenie mozliwosci uprawiania turystyki mote-
rowej w warunkach zimowych. Udzial wzielo 140 osob, a naj-
lepszym byl. Kol. J. Oldakowski.

W poczatkach marca zorganizowano 10-dniowezimowisko
. w Bukowinie Tatrzanskiej, impreze wypoczynkowa polaczona
z [azda na nartach, zwiedzeniem regionu podg6rskiego, wie-
czornymi gawedami, Udzial wzielo 30 os6b.

28 marca odbyla sie tradycyjna impreza "Powitanie Wios-
ny", zaczynajaca sie utopieniem Marzanny w nurtach Wisly.
Zorganizowanie zaskakujqcych prob i zadan na trasie, kt6re
mogly bye rowniez obserwowane. przez wszystkich uczestni-
kow, pozwolily na dobra zabawe dla wszystkich.

18 kwietnia - Otwarcie sezonu motorowego. CZE;SCoficjalna
zorganizowana byla przez Polski Czerwony Krzyz. Impreza
turystyczna zaczela sie u stop Zamku Kr6lewskiego w Warsza-
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IV,. Komisja Turystyki .

wie, nastepnie prowadzila przez wystawe 0 Zamku w Muzeum
Narodowym, wreszcie przez Ujazdow do Czerska, gdzie po od-
byciu proby sprawnosci nastapilo ogloszenie wynikow i roz-
danie nagrod. Uczestniczylo 120 osob. Zwyciezca zostal Kol.
B. Stromski.

Od 30 kw'ietnia do 2 maja odbyla sie impreza 0 nazwie "Do
srodka Polski", ktora odpowiadala jej zalozeniom. Ze wzgledu
na wielodniowy czas trwania i dluga trase uczestniczylo w tej
imprezie tylko 90 osob. Najlepszym okazal sie kol. A. Zawodny.

22-23 maja impreza pt. "Kwitnqce jablonie". Zakwatero-
wanie i wyzywienie w osrodku POM w Teresinie. Udzial wzie-
10 70 osob startujacych na 22 samochodach. Pierwsze miejsce
zaja] Kol. M. Wrzos.

W dniach 9-13 czerwca zorganizowana zostala wyprawa
w Bieszczady. Impreza trwala 5 dni, dlugosc trasy ok. 1200 km.
Udzial wzielo 50 osob na 19 samochodach.

20 czerwca zamiast zaplanowanej imprezy pod nazwa "Kwiat
Paproci", odbyla sie impreza zorganizowana na prosbe i przy
wspolpracy ekspozytury AW w Minsku Mazowieckim - pod
nazwa ,,550 lat Minska Mazowieckiego", wchcdzaca do progra-
mu obchodow tego Jubileuszu. Liczba uczestnikow 50 osob na
15 samochodach i 1 motocyklu.

"Warszawski Wrzesien", impreza 0 zasiegu ogolnopolskim
rozgrywana byla po raz trzeci. Protektorat nad nia przyja]
i ufundowal nagrode - Min. Janusz Wieczorek.

Zalozeniem imprezy bylo objecie wrzesniowych wydarzeii
04 1939 roku do wrzesnia 1971 r. Podzielono jq na nastepujace
odcinki: w pierwszym dniu: "Obrona", "Walka Podziemna",
"Ofiary", w drugim dniu: "WyzwolEmie i Odbudowa".

W imprezie wzielo udzial 150 osob w 43 zalogach z War-
szawy, Rzeszowa, Poznania, Lodzi, Koszalina i Plocka. Zwy-
ciezca zostal Kol. W. Batijewski, aktualny Turystyczny Wice-
mistrz Polski, przed Kol. J. Bronikowskim, ubieglorocznym
zdobywca pucharu Mistrza Polski w Turystyce.

Na koniec sezonu Ietniego - tradycyjna "Pogoii za dzikiem"
Impreza rozgrywana 0 trofeum przechodnie - "szable" dzika
z plakietka, na ktorej corocznie ryte jest nazwisko kolejnego
zdobywcy. Byl nim w tym roku Kol. J. Oldakowski.

Pozna [esienia odbyla sie impreza "U czestnicy - Organiza-
torom", zwana "odwetowq", gdyz dotychczasowi uczestnicy
imprez zamieniaja sie w organizatorow, aby sprawdzic, czy ta-
ka dzialalnosc im odpowiada. Tematem tegorocznej imprezy
byly "militaria", w zwiazku z 28 rocznica powstania Ludowego
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Wojska Polskiego. Komandorem byl Kol. Jerzy Oldakowski.
Zwyciezca imprezy zostal Kol. Wojciech Janas, a najlepsza spo-
srod startujacych organizatorow byla kol. Teresa Kobecka.

Na zakoiiczenie nalezy podac, iz odbyl sie "Wieczor Wspom-
nieii Turystycznych", na ktoryrn ornowiono dzialalnosc w cia-
gu calego roku 1971. Przedstawiono rowniez licznie zebranym
plany pracy i projekty na rok nastepny.

Udzial w innych imprezach turystycznych

5/6.VI. - impreza srodowiskowa Kola Automobilklubu War-
szawskiego przy Komisji Planowania; w ktor ej wzielo udzial
100 osob na 28 samochodach.
lO/n.VII. - Rajd Folkloru Polskiego, w ktoryrn startowalo
50 zalog z poza granic Polski, przedstawicieli Polonii ' i obco-
krajowcy. Organizowalismy mety tras polnocnej i poludniowej,
probe sprawnosci i obliczanie wynik6w calej imprezy.
9.XI. - Rajd ORMO-POLMO, na ktorym prowadzi lismy probe
sprawnosci i Komisje obliczen: W imprezie wzielo udzial po-
nad 30 samochodow,

Turystyczne Motoro:we Mistrzostwa Polski -:-: rep~ezent~wali
AW i odniesli duze sukcesy Kol. Kol. W. Batijewski, J. Cichy,
A. Gieysztor, J. Oldakowski, W. Piskorski, W. Wojcikowska
i A. Zawodny.

W ciagu sezonu odbylo sie 6 eliminacji i final. Zespo1owo
wygralismy 4 eliminacje, a w 2 zajelismy drugie miejsce. -Ir:-
dywidualnie triumfowali czlonkowie naszego zespolu w. 5 eli-
rninacjach. , .'

W finale wywalczylismy zespolowy tytul Mistrza Polski,
a indywidualnie tytul ten zdobyl Kol. A. Gieysztor. Wicemis-
trzem zostal Kol. Batijewski.

Informacja turystyczna

W AW dziala punkt Informacji Turystycznej II stopnia.
Roznych informacji - ustnych lub telefonicznych - udziela
sie przecietriie do 4 dziennie. Dotycza one: krajoznawstwa, star
nu drag, rnozliwosci zakwaterowania, imprez: Przekazywa~~
sa materialy otrzymywane ze Stol:ecznego Osrodka Informacji,
uzupelniane wlasnymi doswiadczeniami zdobywanymi podczas
organizacji imprez lub innych form dzialalnosci.
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IV. Komisja Turystyki

Sekcja Turystyki - posiada biblioteke przewodnikow, map?
Iolderow krajowych i zagranicznych, z mozliwoscia ich wypo-
zyczania. Prowadzi rowniez wypozyczalnie sprzetu biwakowe-
go, wprawdzie skromna w wyposazeniu, ale dostepna potrze-
bujacyrn.

Dalsza dzialalnosc Komisji Turystyki, to propagowanie, roz-
prowadzanie i ewidencjonowanie ksiazeczek i odznak Turysty
Motorowego PZM. Do chwili obecnej wydano 610 ksiazeczek,
ich posiadacze zdobyli 77 odznak zlotych, 98 srebrnych i 280
brazowych. W biezacym roku ilosci te powieksza sie 0 170 ksiq--
zeczek a od!znak 0 5 zlotych, 36 srebrnych i 38 brazowych.

Ponadto propaguje sie, rozpowszechnia i ewidencjonuje kar-
nety i znaczki Federacji Kampingowej, ktorych w tym roku.
wydano 100.

I.
Kalendarz imprez turystycznych na 1972 rok

II
II-III
25/26.111.
IV
29.IV.-1.V.
14.V.
10-13.V1.
21-23.VII.
16-17.1X.

"Sladami Zimy" polaczone Z kuligiem.
"Zimowisko"
"Powitanie Wiosny"
Otwarcie Sezonu Motorowego
"Ku Nieenansmu Wschodowi"
"N a bzy by"
"Kampinowskie Derby"
"Z biegiem Wisly" (rok Kopernikowski)
"Final TMMP" (Turystycznych Motorowych
Mistrzostw Polski)
"Warszawski Wrzesien"
"Szlakiem Kr6lewskiej Ekstrapoczty"
na Mazowszu
"Pogon za dzikiem"
"Wiecz6r wspomnien"

IX
7/8.X.

22.X.
1l/12.x1.

Ponadto do kolendarzowych .impr ez na 1972 rok wchodza,
narady turystyczne Rady Gl6wnej AP oraz Eliminacje i Final
Turystycznych Motorowych Mistrzostw Polski, jak rowniez
Kurs Spolecznych Instruktor6w Turystyki Motorowej.
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V. KOMISJA PRA WNA

W pracach Komisji Prawnej AW w 1971 r. na podkreslenie
zasluguje zorganizowanie prelekcji (referat6w), a nastepnie
prowadzenie dyskusji na nastepujace tematy:

"Pieszy a pojazd" ~ referat wyglosil KoI. Jan Polony, pro-
kurator Prokuratury Generalnej,
"Wypadki komunikacyjne, a wypadki przy pracy, referat
wygloszony przez Kol. Stanislawa Jengera, radce prawnego
przy Tow. Ubezpieczen i Asekuracji "Warta".
"Granice odpowiedzialnosci przy wypadkach drogowych
z przyczyn technicznych", referat wyglosil Kol. inz. Leszek
Mikolajk6w, biegly sadowy oraz pracownik naukowy Poli-
techniki Warszawskiej.

Czlonkowie Komisji Prawnej, wzorem roku ubieglego, udzie-
lali raz w tygodniu w lokalu Klubu bezplatnych porad praw-
nych w sprawach zwiazanych z ruchem pojazd6w samochodo-
wych, dla czlonk6w AW, majacych na biezaco oplacone skladki
.czlonkowskie. Z poradnictwa wylaczono sprawy wynikle w
zwiazku z prowadzeniem pcjazdu po uzyciu napoj6w alkoholo-
wych.

W roku 1972 porady prawne dla czlonk6w AW beda konty-
nuowane, w tymczasowej siedzibie Klubu przy ul. Nowogrodz-
kiej Nr 46 m. 22, oficyna IV pietro, w kazdy wtorek w godzi-
nach od 17-tej do 19-tej.

Og6lem koledzy z Komisji Prawnej udzielili ok. 150 porad
w roku 1971. Ponadto Komisja wsp6lpracowala z Zarzadem
Klubu, wydajac opinie na przedstawione tematy, np. w spra-
wach czlonkowskich (opracowanie Kol. adw. Edwarda Drabien-
ko), w sprawie prywatnych garazy (opracowanie Kol. prok.
Andrzeja Peterka).

W roku 1971 Komisja Prawna odbyla 3 posiedzenia plenarne.
Na przelomie lat 1971-72 Komisja liczyla 28 czlonk6w. Zmarl
Kol. adw. Alojzdy Reder, przybylo 3 nowych czlonk6w.
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VI. KOMISJA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Zmriiejszone grono dzialaczy - nieco wydajniejsza praca.
Tak by mozna w jednym zdaniu scharakteryzowac przebieg
prac wykonanych w roku 1971 przez zespol Komisji Bezpie-
czenstwa Ruchu Drogowego.

Na plan pracy Komisji skladaly sie, podobnie jak w roku
1970, nastepujace czynnosci:

a) nauka jazdy na sliskiej nawierzchni,
b) aktywny udzial w organizacji Konkursu "Dzentelmen

Jezdni",
c) opracowanie regulaminu jazd zrecznosciowych dla MZK

i PKS,
d) wspolcrganizowanie uroczystosci otwarcia sezonu moto-

rowego (18.IV.).
e) wspolorganizowanie z PZU wystawy BRD na parkingu

MDM w ramach Tygodnia Kultury na J ezdni (25.IV),
f) wspgludzial w akcji "Stop - Dziecko na Drodze!", m.in.

poprzez zorganizowanie 14-tu pokazow drogi hamowania
samochodu w warszawskich szkolach,

g) konkursy "Zielonego Liscia",
h) stala wspolpraca, intensywniejsza niz w latach ubieglych,

z MO, ORMO i PZU.

Nowa dziedzina prac Komisji bylo zorganizowanie w roku
19'(1 nauki hamowania i przeprowadzenie konkurs6w spraw-
nosci dla kierowcow autobusowych MZK i PKS. Imprezy te
gromadzily przecietnie po ok. 80 osob.

Pogadanka dla kierowcow po okresie zimowym (kwiecien
1971) wraz z projekcja fdlmu, zgromadzila ponad 100· osob,
a niedzielne przedpoludniowe nauki jazdy na sliskiej na-
wierzchni (samochody osobowe) - po ok. 40 osob.

Podkreslic nalezy duza prace wykonana przez czlonkow Ko-
misji BRD (przede wszystkim .przez Kol. Adama Kaczkowskie-
go), przy zbieraniu i opracowywaniu materialow dotyczacych
skutkow chemizacji przy odsniezaniu drag i ulic oraz zwalcza-
nia nastepstw tych czynnosci. Prace te wykonano. wespol ze
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VI. Komisja bezpieczenstwa ruchu drogowego

Stowarzyszeniem "Pax"; Materialy zebrano, opracowano i ska-
talogowano w okresie lat 1969-1971.

Wspolpracowano przy nakrecaniu f ilmu dokumentacyjnego,
wykazujqcego w sposob dosadny i przekonywujqcy ogrom
szkod powstajacych wskutek solenia sniegu na chodnikach
i jezdniach.

W dniu 7.1.1972 r. odbylo sie sympozjum, na ktcrym fachow-
cy motoryzacyjni i drogowi, po dlugotrwalej dyskusji, ustalili:
1. solenie sniegu wplywa rabunkowo na pojazd,
2) w chwili obecnej nie ma innych srodkow chemicznych mo- '

gacych zastapic sol, a nie szkodliwych dla pojazdow,
3. stosowanie soli nie poprawia warunkow bezpieczenstwa na

jezdni.
W roku 1971 po raz .pierwszy zorganizowano dwa konkursy

"Zielonego Liscia": pierwszy w dniu 25.IV. zgromadzili 46
uczestnikow, drugi dnia 28.XI. - 66 uczestnikow.

Plan nar ok 1972 przewiduje kontynuowanie prac we wszyst-
kich dotychczasowych odcinkach. Postanowiono poglebic szko-
lenie dzieci. Dotychczasowe wysilki Komisji napotykaly na
brak zainteresowania ze strony wladz szkolnych (mimo Okol-
nika Min. Osw.) oraz na opor nauczycieli, tlumaczacych swoje
negatywne stanowisko zbyt wielkim nawalem zajec zawodo-
wych. Wobec powyzszego zainteresowano tym problemem Ko-
mende Choragwi Harce:r;skiej, wlaczajac sie zarowno do har-
cerskiej sluzby ruchu drogowego, jak i docierajac az do naj-
mlodszych "Zuchow". .Ustalono, aby prace te zgrac z dzialal-
noscia Brygady Ruchu Drogowego ORMO, ktora majac ken-
takty z harcerstwem, ma blizsze rozeznanie aktualnej sytuacji.

Wydrukowana w 1971 r. ankieta, nierozeslana z powodu we-
ryfikacji czlonkow, ma bye rozkolportowana w 1972 r. zarow-
no posrod czolnkow AW, jak wsrod czlonkow ORMO i pracow-
nikow zwiazanych z ruchem drogowym ..

Zdecydowano kontynuowac w roku 1972 obowiazkows pro-
by zrecznosciows dla uczestnikow Konkursu "Dzentelmen
Jezdni".

Biorac pod uwage wyraznis wzrastajaco zainteresowanie
konkursami 0 charakterze "Zielonego Liscia", imprez bardzo
popularnych, postanowiono zorganizowac konkurs tego typu
"na bialej stopie", w okresie I kwartalu 1972 r., utrzymujao
rownoczesnis konkursy wiosenny i jesienny ("Brqzowego lis-
cia"). Konkurs zimowy nazwany zostal konkursem "Bial:ego
Liscia". Zaakcentowano specjalnie silnie, aby charakter tych
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konkursow utrzymac w typie niezbyt trudnych jazl spraw-
dzajacych znajomosc przepisow drogowycch oraz umiejetnosci
prawidlowego prowadzenia pojazdu w warunkach ruchu miej-
skiego i pozamiejskiego. Poniewaz dotychczasowe konkursy
"Zielonego Liscia" wskazuja wyraznie na braki w szkoleniu
(wzgl. na zbytnia poblazliwosc egzaminatorow na prawo jaz-
dy) - zdecydowano, aby w roku 1972 znacznie mocniej obsa-
dzac punkty kontrolne »r newralgicznych punktach przejazdu
zawodnikow oraz wyciagac wnioski z ich obserwacji. Zdecy-
dowano, ze konkursy . "Zielonego Liscia" nie powinny miec
zbytnio akcentowanej charakterystyki zawodow sportowYC?r
bowiem celem zasadniczym tych konkurs6w jest sprawdzanie
umiejetnosci kierowcy i ich doszkalanie. Ustalono takze, ze
proby zrecznosci po winny cdbywac sie dwukrotnie - raz przed
jazda okrezna, i drugi raz na zakonczenic zawodow,
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VII. KOLA UZYTKOWNIKOW SAMOCHODOW

Dzialalnoscs Kol Uzytkownikow Samochodow AW w 1971 r.
cechowala w stosunku do roku ubieglego, nieco wieksza fre-
kwencja na bardziej atrakcyjnych Kola~h o~az vv:i~ksze uJ?~~
rzadkowanie pracy w Kblach, co zawdzl~cZ~C m?zna Kornisji
Kol, ktora wyrazniej wytyczala kierunki dZl~lam~, wnikajace
rowniez w wykonywanie programowych zan;uerzen. .

W sklad Komisji K6l wchodza przewodniczacy poszczegol-
nych K6l. Przcwodniczacym jest Kol. dr inz. Zbigniew Smolski
(Zastawa), Z-Cq Przewodniczacego - Ko!. plk Henryk KruJ?a
(Volkswagen), czlonkowie: Kol. Kol. mz, Jacek Bochwic,
plk Roman Budryk (Peugeot), inz. Zdzislaw Geslarz (Mos-
kwicz), inz. Kazimierz Golczewski (NSU), mec. Bogdan Kop-
czynski, inz. Marian Kopyt \ (Fiat), inz. Jer~y Matuszewsk~,
dr Janina Michalowska (Citroen 2CV), Wojciech Ruszkowski,
dr Kazimierz Surdykowski (Wartburg), inz, Bogdan Szenk
(Citroen llBL), inz. Janusz Tomczynski (Mikrus), inz. Andrzej
Waltenberger (wozy angielskie), inz." Jerzy Wegrzecki (Tra-
bant).

W poczatkach 1971 r. czynnych byro 13 Kol w AW, w ciagu
roku powstaly 4 nowe Kola: Renault, Peugeot, Ford ora~ rozne
samochody produkcji angielskiej (m. in. -,?-ustin,. Tr-iumph,
Hillman). Najliczniejsza fr ekwencja na zebramach (FIat, Volks-
wagen, Trabant, Syrena, Zastawa, Wartburg, .. Sko~a, ~i~rus,
Citroen 1lBL, Moskwicz, samochody prcdukcji angielskiej) -
przecietnie ok. 70 osob. Zebran odbylo sie og6lem 67.

W grupie sarnochodow Ford produkcji europejskiej, Peugeot,
Citroen 2CV - odbylo sie 10 zebran przy frekwencji ok. 30
os6b. Najslabiej frekwentowane byly Kola: Warszawa, Ren.ault,
NSU - po ok. 10 osob na zebraniu, kt6tych odbylo sie 9.
Lacznie na wszystkich zebraniach Kol wzielo udzial w 1971 r.
ok. 5100 os6b.

Odbylo sie rowniez 5 zebran poswieconych tematyce specja-
listycznej, jak: oleje, paliwo, zabezpieczenie przed korozja, ria
ktorych obecnych bylo ok. 500 os6b.

Niezaleznie od w/w planowanych zebran, niektore Kola
zorganizowaly dodatkowe zebrania, z kt~rych w pierwsz:;.:m
rzedzie nalezy wymieriic: II Ogolnopolski Zlot ~am.~cho~ovv:
Mikrus (26/27.VI.71 r.) duza impr eza, do orgarnzacji ktorej
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VII. Kola uzytkownikow .samochodow

II

wlaczyli sie rowniez koledzy z innych Sekcji AW. m. in.
z kola Seniorow, Udzial w zlocie wzielo ok. 100 Mikrusow
(200 osob.) Zlot mial uroczysty przebieg i wzbudzil zaintere-
sowanie nie tylko uzytkownikow, ale i Kroniki Filmowej i TV.

Cenna inicjatywe wykazalo Kolo Citroen llBL w staraniach
obnizenia oplat drogowych oraz zaopatrzenia swoich czlonk6w
W opony z importu. Starania te daly czesciowo pozytywne
rezultaty.

Kierunki i zakres dzialania K6l U zytkownikow w roku
1971 pozostaly podobne do lat poprzednich. Na pierwszym pla-
nie bylo zaznajamianie sluchaczy z zasadami i szczeg61ami pra-
widlowej eksploatacji oraz konserwacji pojazd6w, a ponadto
porady wt jakispos6b wykrywac i usuwac najczesciej spoty-
kane w danym typie samochodu usterki. Ponadto poruszano na
zebraniach sprawy zwiazane z ubezpieczeniem pojazdu, z tury-
styka krajowa i zagraniczna oraz z przepisami bezpieczenstwa
ruchu na drogach.

Zgodnie z opinia Komisji Kol Uzytkownikow, taki kierunek
prelekcji nalezy rownisz utrzyrnac i w roku 1972.

Nalezy zazrraczyc, ze w roku 1971 bardzo dobrze przebie-
gala wspolpraca z rzeczoznawcami PZM, ktorzy prowadzili
liczne prelekcje, odpowiadajac na setki roznych ptan. Najwie-
cej prelekcjj przeprowadzili Kol. Kol. Zbigniew Cichowski.
Mieczyslaw Dabrowski, Janina Michalowska, Stefan Oszymow-
ski, Andrzej Rogowski, Stanislaw Szalanek, Szczepan Szumi-
Iak, Ryszard Zaharski i Janusz Zar eba.

Brak stale], dostatecznie duzej sali ogromnie utrudnialy wa-
runki pracy Ko] i organizowania zebran. Wreszcie wskutek ko-
niecznosci opuszczenia budynku na ul. Gornoslaskiej przez
A W, trzeba bylo zawiesic na jakis czas dzialalnosc Ko] Uzyt-
kownik6w.

I
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VIII. OSRODEK SZKOLENIA SLUZB TRANSPORTOWYCH
ORAZ INFORMACJI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNEJ

Wzorem lat ubieglych prace osrodka w 1971 r. charakteryzo-
wala dose wysoka pozycja zaplanowanych uslug.

Dzialalnosc informacyjna .
W ciagu catego roku 1971 udzielono 429· porad ustnyc~.

5843 telefonicznych oraz 341 pisemnych, w tym czlonkowie
A W otrzymali 127 porad 'ustnych i 454 telefonicznych.

Dzialalnosc szkoleniowa

Zorganizowano w roku 1971 36 zebran szkoleniowo-informa-·
cyjnych przy przecietnej obecnosci ok. 41 os6b. 'V! IV kw.
1971 r. odbylo sie takich zebran 13 (po dwa w Gda~sku, Kra-
kowie Lublinie i Wroclawiu; po jednym w Olsztyme, Pozna-
niu, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie). Przecietna Iiczba
sluchaczy - ok. 40 os6b.

W eliminacjach wojew6dzkich przeprowadzonych w II kw.
71 r. do Konkursu 0 tytul "Wzor~wego Transportowca 1971" ~
wzielo udzial 210 uczestnik6w. Do finalu zakwalifikowalo sie
27 os6b.

Rozgrywki polf'inalowe i final owe odbyl:y sie 14 i 15.XI.
w Warszawie. Stanelo do nich 13 uczestnikow, Tytul "Wzoro-
wego Transportowca" na 1971 r. zdobyl Ed,:,ard Bl.aszczak,
II - Antoni Zabiszak, III - Mieczyslaw Jesicnowski, IV -
Edward Sokolowski, V - Edward Mikulski, VI - Tadeusz
Ncdza. Ponadto 7 otrzymalo upominki.

Szkolenie pracownikow sluzb transportowych

Frekwencja na zorganizowanych kursach wyniosla 393 oso--
by. Egzaminy zdalo z wynikiem pozytywnym (dyplomy. p~
ukonczeniu kursu) 209 osob (ok. 53 %). Ten stosunkowo niski
pro cent pozytywnych wynikow tlun;aczye nalezy duza plyn-·
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VIII. Osrodek Szkolenia Sluzb Transportowych
I I

~oscia, kadr w jednostkach transportowych oraz brakiem nale-
zytego nadzoru nad uczestnikami kursu ze strony zakladow
pracy. Na obnizona f'rekwencje na egzaminie w terminie do-
datkowym (21.XI.71) - zaledwie 18 os6b, wplyw miala z pew-
.noscia epidemia grypy.

Dzialalnose Wydawnicza

Plynnosc wydawania "Informatora Transportowca" w 1971 r.
zostala utrzymana na poziomie lat poprzednich. W IV kw.
1971 r. wydano i rozeslano do abonent6w numery 10 i 11
"Informatora". Opoznieniu uleglo wydanie numeru 12 z winy
powielarni. Og6lny naklad "Informatora" w 1971 r. - 7000
sztuk.

W roku 1972 "Informator Transportowca" ukaze sie w no-
wej szacie graficznej, w nowym ukladzie tekstu, w nakladzie
podwyzszonym do 8000 sztuk. Teksty do "Informatora" nr 1
~ 2/72 p~z~kaza:r:~ do druku w polowie stycznia, opracowujac
jednoczesnie tresc do numeru 3/72.

Inna dzialalnosc

Z dniem 31.XII.1971 r. rozwiazano umowe 0 Obsludze In-
iormacyjnej Zaplecza Technicznego Motoryzacji, kt6ra ze
wzgl~.du na zmiany lokalowe, nie mogla bye kontynuowana.
Zakonczono prace przygotowawcze niezbedrie do przejecia
-dzialalnosci wydawniczej Automobilklubu Warszawskiego przez
Zarzad Gl6wny Polskiego Zwiazku Motorowego.
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IX. SZKOLENIE KIEROWCOW

Osrodki Szkolenia Autoiriobilklubu Warszawskiego. zorgani-
zowaly w 1971 r. 78 kursow szkolenia -kierowcow samochodo-
wych oraz jeden kurs doszkalajacy w zakresie obslugi i eks-
ploatacji wz6k6w akumulatorowych. W okresie tym nie pro-
wadzono juz kurs6w dla woznicow pojazd6w zaprzegowych.

Lacznia w omawianym okresie przeszkolono w Osrodkach.
AW 2957 os6b, z kt6rych 2773 (ok. 93,8 %) otrzymalo prawo
jazdy. Przecietna liczba sluchaczy wynosila na kursie 37 osob,

Jesli idzie 0 rodzaj przeprowadzoriego szkolenia, udokumen-·
towanego wydaniem odpowiednich kategorii praw jazdy, przed-
stawia sie on nastepujaco: praw jazdy kategorii A wydano-
210, kategorii A +B - 560, kategorii B - niezawodowe -
1281, kategorii B - zawodowe - 174, kategorii C - 494, ka-
tegorii D - 54.

W roku 1971 ukonczono rozbudowe Osrodka Szkoleniowego
AW Nr 1 przy ul. Kickiego, dzieki iczemu zostaly stworzone-
znacznie lepsze warunki nauczania, a Osrodek zyskal miano
najlepiej przygotowanego w Warszawie.

W dniu l.II.72 r. Osrodek Nr 2 zostal przeniesiony do lokali
zastepczych w budynku Szkoly Nr 200 ul. Gornoslaska 45. W
lokalach tych moga bye przeprowadzane wyklady w 2 salach,.
natomiast cwiczenia praktyczne odbywaja sie w Osrodku Nr 1
przy ul. Kickiego. W nowych warunkach lokalowych istnieje-
mbozliwosc prowadzenia wylacznie kurs6w na prawo jazdy
kat. A i B niezawodowe. W pokoju sekretariatu Osrodka pra-
cuje rowniez personel etatowy Dzialu Szkolenia - 3 osoby.

Powazna trudnoscia w prawidlowym rozwijaniu dzialalnosci.
szkoleniowej AW jest brak riiezbednej ilosci samochod6w szko-
leniowych. Z tej przyczyny rowniez zawieszono szkolenie.
w podosrodku w Minsku Mazowieckim.

.•.
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Dzial Parkingow .AW dysponowal w roku 1971 11 strzezo-
nymi parkingami na.terenie Warszawy: 1) Plac Konstytucji -
110 miejsc, 2) Grand Hotel - 40, 3) PI. Defilad - 110, 4) PI.
Zwyciestwa - 110, 5) P. Krasinskich - 46, '6) u l, Madalin-
skiego - 34, 7) ul. Wspolna - 66, 8) ul. Gwardzistow - 82,
9) ul. Czerniakowska - 50, 10) ul. Sienna - 80, 11) ul. Ogre-
dowa - 40.

Lacznie AW dysponuje 768 miejscami parkingowymi. W ro-
ku 1971 zatrudnionych bylo Iacznie z dozorcami 89 osob, a wraz
z kontrolerami i pracownikami dzialu - 96 osob.
. W pierwszym polroczu 1971 do Zarzadu AW naplywaly licz-

ne reklamacje na obsluge parkingow, w IV kwartale ilosc
tych reklamacji znacznie zmalala.

W ostatnich 'tygodniach 1971 r. przeprowadzono wiazace
rozmowy z kierownictwem Robotniczej Spoldzielni "Osiedle
Mlodych" w sprawie otwarcia 2 parkingow strzezonych z 10-
kalizacja przy ul. Grenadierow oraz przy ul. Kijowskiej. Na-
wiazano rowniez rozrnowy na tematewent. otwarcia parkingu
strzezonego na Osiedlu Brodno. W /w pozycje sa inter esujace,
gdyz tereny S1'4uzbrojone, a wiec koszt przygotowania parkin-
sew bylby niewielki. Nalezy przy tym zwrocic uwage, ze
wszystkie 3 parkingi miescilyby sie na terenie prawobrzeznej
Warszawy, gdzie dotychczas AW nie posiada ani jednego par-
kingu, a gdzie w najblizszych latach przewiduje sie bardzo

. .intensywna budowe nowoczesnych osiedli.
Wiosna 1971 r. pracownicy parkingow w czynie spolecznym

pomalowali slupki i lancuchy -ogradzajacs parkingi, sprzet
przeciwpozarowy oraz czesc budek parkingowych.
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Stacja Paliw przy ul. Rydgiera 6

W roku 1971 zrealizowano program zakupow wyposazenia
technologicznego i administracyjnego dla stacji paliw. Zakon-
czono wszystkie prace formalne zwiazane z odbiorem i przeka-
zaniem stacji do uzytku. Zakonczono rowniez wszelkie roboty
budowlano-montazowe, lacznie z przebudowa kantoru dla
sprzedajacego paliwo. Stacje paliw przekazano do eksploatacji

.24.V.1971 r. Rownoczesnie zakonczono roboty montazowe
neonu dla Stacji Obslugi Samochodow przy ul. Rydgiera 6.

W zwiazku z opinia inspektoratu przeciwpozarowego zaist-
niala koniecznosc przeniesienia czerpni powietrza. Roboty
z tym zwiazanc zakonczono we wrzesniu 1971 r.

-

Osrodek Uslugowy Automobilkluhu Warszawskiego
,

Brak limitu in~estycyjnego uniemozliwil kontynuowanie
prac przygotowaw zych i dokumentacyjnych zwiazanych z r¥
Iizacja zadania - budowa domu przy ul. Rydgiera dla A W.

Osrodek Szkolenia Motorowego w Warce

Po uzyskaniu informacji 0 terenie wraz z plan em jego za-'
gospodarowania oraz po otrzymaniu ekspertyzy istniejacych
law fundamentowych pawilonu rzemieslniczcgo, zlecono opra-
cow~nie dokumentacji nadbudowy jednej kondygnacji tego
Jlawllonu.

. W. zwi~zku z .decyzj1'4.Zarzadu AW - Dzial Inwestycji ulegl
Iikwidacji z dniem 1 lipca 1971 r. Prace dotyczacs realizacji
.rozpoczetych zadan zostaly wstrzymane.
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XII. KOLO SENIOROW

W sezonie 1971 roku Kblo Senior6w AW przejawialo nieco
mniejsza ruchliwosc, jak w latach ubieglych. Niemniej czlon-
kowie Kola bardzo aktywnie wlaczali sie do pracy roznych
agend AW. W pierwszym rzedzie Seniorzy wspomagali prace
Komisji Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, Komisji Prawnej
oraz Komisji Turystyki.

W dalszyrn ciagu Kolo Senior6w staralo sie otaczac opieka
posiadaczy starych samochod6w. Na tym odcinku zaznaczyl
sie dose silny wzrost zapotrzebowania na "weteran6w szos"
ze strony filmu. Kilkunastokrotnie Kolo typowalo pojazdy
potrzebne do nakrecania roznorakich akcji z okresu miedzy-
wojennego.

Kolo Seniorow bylo inicjatorem akcji majacej na celu uzys-
kanie od Ministerstwa Komunikacji obnizki oplat rejestracyj-
nych dla pojazd6w - weteran6w. Akcja ta dala pozytwne
wyniki, posiadacze tych weteran6w uzyskali dose znaczne ob-

l' nizki opla t.
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Doswiadczony Kierowca Radzi

Nasz wieloletni kolega klubowy - inz. Witold Rychter,
czolowy kierowca miedzywojennych rajd6w, bedacy od wielu
lat Wiceprzewodniczqcym Rady Gl6wnej Organizacji Rzeczo-
znawc6w Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego PZM,
napisal ksiazke pt. "Doswiadczony Kierowca Radzi". Jest to
nowa edycja doskonalej pracy inz. Rychtera z r. 1955 ("Do-
swiadczony Kierowpa - MON") uzupelniona doswiadczenia-
mi i ob. rwacjami z ostatnich 16 lat. Zar6wno dla kierowcy
poczatkuja go, [ak i dla zaawansowanego, jest to lektura nie
tylko ccnna, al mi jscami wrecz pasjonujaca. Znalezc w niej
mozna wszystko: od opis6w najprostszych czynnosci kierow-
cy, do praw najtrudnicjszych, jak np.: zawodowe prowadzenie
autobusu.

Nowa pracc autor zaopatrzyl w duza ilosc fotografii wlas-
nych, doskonal podbudowujacych tresc. Szkoda tylko, ze .A.

nieodpowi dni papier i nienajlepsza technika drukarska gubi
wiel istotnych, interesujacych szczeg6l6w na zdjeciach. (Wy-
dawnictwa Komunikacji i Lacznosci).
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Ubezpieczenie PZU ZEBRANIA

Przypominamy, ze czlonkowie AW majacy na biezaco opla-
cane skl:adki czlonkowskie - korzystaja z 10 % znizki przy
ubezpieczeniu samochodow od AC (ubezpieczenie dobrowolria)
niezaleznis od znizek za bezszkodowosc.

Ubezpieczenia dokonuje Sekretariat AW, ul. Nowogrodzka
46 m. 22, IV p. w oficynie.

Rada Glowna Automobilk lubow Polski czyni starania 0 dal-
sze Tozszerzenie dla czlonkow Klubu listy swiadczsn bezplat-
nych i ulgowych ,a miedzy innymi objecie ulgami:

- uslug motelowych
- obowiqzkowych ubezpieczen PZU, TU "Warta"
- podatku drogowego i ewentualnie uslug swiadczonych

przez TOS.

Apelujemy goraco do wszystkich Kolegow 0 regularne opla-
canie skladek czlonkowskich. Bedzie to wielkim ulatwieniem
pracy Sekretariatu zmuszonego do stalego wysylania duzej
Ilosci upomnisn.

Przypominamy, ze rencisci, studenci i mlodziez uczaca sie _
korzysta ze znizek przy oplacaniu skladek. -

Zebrania poszczegolnych Ko] Uzytkownikow Sarnochodow
w miesiacach kwietniu i maju odbywac sie beda w lokalu
Liceum Og6lnoksztalcqcego im. Stefana Zeromskiego przy uL
Platynowej Nr 1 (obok Dworca Gl6wnego) w nastepujacych
tcrrninach:

Skoda
p('ugcot
Wartburg
Fiat
Volk,'wlWell
TJ'HIJilI1L

Cit J'(H'lt 11 BL
FOJ'(ly produkcji
ouro 1)( -jsk it,j
Zastnvn
Mik rus
S rr-nn
Warszuwa
Wozy produkcji
.1Ilg ielski j
Citro n 2CV
Moskwicz

5.IV.
6.1V.
7.IV.

io.rv.
12.lV.
14.IV.
17.IV.

sroda
czwart k
piatok
poniedzialek
sroda
piatek
poniedzialek

3.V.
4.V.
5.V.
B.V.

10.V.
12.V.
15.V.

19.1V.
19.IV.
2l.IV.
24.IV.
24.IV.

sroda
sroda
piatek
poniedzialek
poniedzialek

17.V.
17.V.
.19.V.
22.V.
22.V.

26.IV.
28.IV.
2B.IV.

sroda
piatek
piatek

24.V.
26.V.
26.V.

Poczatek zebran punktualnie 0 godz. 1B.00. Informacja tel.:
28-92-32.
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