EDWARD GIEREK

kompozytorów
D H. Jabłońskiego

Władze DRW
wypuściły na wolność

uczestniczył

w spotkaniu

l egzek~tywy KW PZPR
li Prezydium Stołecznej
Rady Narodowej

16

amerykańskich

Rozmowy H. KiSSingera w Hanoi

w gmachu KC

PZPR od' było si ę wczoraj spotkan ie
egzekutywy Komitet u Warszawskiego partii oraz Prezydium S tołecznej Rady Na
rodowej. Wziął w n im udział I sekretarz KC PZPR
_ Edward Gierek.
Na tle pomyślnych os i ąg
I n ięć gospodarki warszawskiej w ub. roku zapr ezenItowano poost awo wEt ~a~ożeni li planu na rok b lez ą
cy oraz pro~ycje :b~ierza
jąc e do poWiększeOla za: dań . Dotyczy to szczególnie
eksp<lrtu.
Na spotkanIu przed'S'taI wiono
m.in. zagadnienia
zwią zane z mode r ni za cj ą
niektórych gałęz i przemysłowych, a także uno wocześnieniem p oszczególnych
wyrobów. Bud<Jwane będz i e
VI Warszawie centrum optYki polskiej, rozbu~owy
wane - centrum półprze
wodników. Rozwij ać Ilę
[ będzi e przemysł motoryza,cyjny.

HANOI,
W~SZYNGTON
PAP. P oniedziałek był dniem
wym iany
pierwsrej
grupy
jeńców w Wietnamie.
Odbyła się ona \V
stolicy
DRW, Hanoi I w Loc Ninh
w Wietnamie poludniowym.
Wczoraj o godzinie 7.00 cza
su warszawskiego na . pokła
d zie transportowca amerykań
skiego odleciała z lotniska
Gia Lam w stolicy DRW do

bazy USA na Filipinach pierwsza grupa amerykań ski ch
jeńców.
Samoloty w vstarto ·
DO K ONCZENIE NA STR. 2

Proletariusze wszystkich kraj6w,

Rozwój

ląr.zcle rięl

Dziś

podpisanie
porozumienia

I

laureaci turnieju'
młodych ' mistrzów

Nakład:

151.509

Cen 50 11'

-

I
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Andrzej
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Jedno, dwoje
czy : wlę,C· el•••
- -.

I

Inny watny fakt - stwierdrllOny
ankl~tą. to ~topniowe znmiej~~~~ się rÓŻ!l,i c w d11ietności
ł~ let~ zą!e2mie od grupy spo-

~~eJ, wykształcenia, miejsca
mteszkania i td. W praktyce '
~znacza to prze<l.e wszystkim

calsz~ ogranicz·e uie rozrodczośl ;vsród k.obiet wi~jskich.
wKobyety, które nie chcą mleć
s l ęceJ dzi~~ci, zapytano, przy
l~lnlel11U Jakich wanmków zgo
Zlłyby się na jeszcze jedno

-Prapremiera
f Imu "Kopernik-"

w Toruniu
bm.

~

a uli nowego " mla

T zk~ uOlwersyteckiego" w
raorunlU .odbyła się prapremie-

zastępca p r zewodniczącego rz ~

du, przew<Jdniczący Państwo
wej Kom isji Planowan ia CSRS
Vaclav Hula. Delegacja
weźmie
udzi ał
w obradach
XIV sesj i Polsko-Czechosło
wackiego Komitetu współpra
cy Gospodarczej i Naukowo__
Technicznej.

przemysłu

W Kielecczy:fnle przebywał
minister przemysłu spożyw
czego i skupu - Emil Koło
dziej. Byla to kolejna wizyta
k ierownika resortu zorganizowana staraniem władz ' wojew6dzk.lch dla wymiany Informacji i omówienia współ
d zi ałan ia w
realizacji zadań
wynikających
z programu
rozwoju
województwa
do
1975 r.
Minister 1!!. Kołodziej spotkał się z I sekretarzem Ko-

i t Oczekiwanego z dużym zan eresowaniem filmu fabular
~~gO?t. ,Kopernik", reżyserii
Zr~ . 1 Czesława Petelski ch.
z kiUZowany przy współpracy
uk n~matografią
NRD, film
cz azuJe postać wielkiego uw°k~:go. P?lskiego na tle epok~
tor' oreJ zyt Ambicją realizarnafw bYło przedstawienie dra
wObU czło~ieka postawionego
trUd ec kOOleczności dokonania
st ~eg? wyboru - przeciwc/ Wlema s ię istniejącym wów
r: ?~gladom. Ukazana jest
JlQŚ;lez obywatelsk'a d7.iałal,
Wlelkieio asu·anoma. . -

'.

vi związku z kryzysem
dolara Japonia zamknęła
swoje giełdy. Banki japońskie wymieniają .amerykańskim turystom tylko
200 dolarów na osobę,
Na zdjęciu: ąmerykafl
s'c y turyści wymieniają
dolary w jednym z banków w Tokio 12 bm.
CAF AP telefoto

GUS

dzieck<>. Aż blislko 74 proc. odpowi edzialo, i.ż żadna korzystna
zmiarut sytuacji n ie wpłynie na
ich S'tanowi.sloo. Te, które wyraziły gotowość zmiany decyz ji,
wyomien ily na pierwszym miejscu :bw.iększen ie z,awbków mę
ża, dalej zaś poprawę warunków mies:bkan [\i'WYCh i moŻIllość
zrezygnowania · .ze Swo.j ę jpracy
zarwodowej.

~rytykę
.Postępowania · sądu

Ukarany za

Indyjski

okręt

Kongres postawił przed ponad gO-tys ięczn ą rzeszą człon
ków stronnictwa konkretne
zadańia, wynikające z przyspieszaniatempa rozwoju naszego
kraju
w
wynik
wcielania w życie postanowień VI Zjazdu PZPR.
Zadania te odnoszą się przede

'wojenny w Gdyni
W Gdyni przebywał do wGWraj
okręt
marynarki
wojennej Republi
ki Indii "Andjapid".
Marynarze
indyjscy byli po
raz pierwszy gość
mi polskiej Marynarki Wojennej.
"Andjapid" jest no
.woczesną jednostką
służącą
do
zwalczania okrę
tów podwodnych.
Na zdjęciu: "Andjapid" przy nabr~e
żu Francuskim w
Gdyni.
CAFU klejewski
telefoto

wobec zbrodniarzy

hiller8wskich

.

HAMBURG PAP. Koresponden t PAP Eugeniusz Guz pisze:
.
W h istorii procesów zachodnion iemieckich przec:iwko zbrodniarzom wojennym warzyl się
wypadek ' bez precedensu. Je{jen z ławn ików w sądz ie przySięgłych w Hamburgu, Herman
Lieckfeld, . wobyl snę na odwagę

poo;tawięnia,

przewodniczące 

mu sądu zarzutu, że w toczą
cym się obecnie procesie o masowe lu.cJobójstwo w rejonie
Rygi w 1941 r. us iłuje 0IIl specyficznym sposobem stawiania

pytań
podważyć wiarygodno~ć
wystąpień
świadków.
Ławmk,
członek SPD -od
1921 roku i

sam wi ęzień obozów koncentracyjnych zareagował w ten
spoSÓb, g{jyż w jego odczuciu
sąd
tendencyjnie potraktowal
świadków,
a zarazem bardzo
poprawnie" samych oskarż<>
;;'ych. Wbrew Obowiązującym
przepisom i żądaniu ławnńka.
by całą sprawę omówi ć wewnątrz kompletu
sęd!ziowskiego,
p.rzewodniczący ujawnil ją i w
ten sposób przeciwko ławni 
kowi pozyska! obrońców zbrodniaazy. Szybk<> też ławn ika wY
klucwno - z dalszego udoialu w
procesie.

Prasa hamburSka dość jednoznacznie oceniła wymowę tego
kroku.
"Hamburger Morgenpost" pisze: "Sąd pozbywa się
niewygodnego ławn ika". " D ei"
Spiegel" powraca {jo tego tematu pisząc~ L że " Nagana udzie
!.ona przez j(lwn ika sądowi, iż
brak mu właściwego stosunku
dQ
zbrodni
narodoWQSocjali dotknęła
w czułe
tycznych,
m iejsce
sz,czególnie
sędziów
hamburskich".

Skonfiskowano
12,5 tony opium
LONDYN PAP. W poniedziałek
na
grani cy
afgańsko -irańskie t
skonfiskowano lZ.5 tony opium w
stanie sUTowym - re KOr G Ową ' ilość tego narkotyku. !>pium przewożono
ciężarówką. Aresztowan.o
przy tym 5 Irańczyków. ~omun!
kat taki ogłoszono w It!l.l!Q" lIaAU, TeheraDJ.e.

Islandzki wulkan nadal wyrzuca
płonącą lawę i popiÓł
Olbrzymie straty dla całej
gospodarki islandzkiej
SZTOKHOLM PAP. - Kor espon
den, PAP, Tomasz Walat pisze:
Islandzki wulk an Hel"gatell nadal
W)'Tzuca płon ącą lawę i popiół.
Sprawdziły s ię najczarniejsze prze
widyWania na temat przyszłośd
Wyspy Heymaey i poło żonej na
niej stolicy islandzkiego rybołów :
stwa, trzeciego co do wlelkosCI
miasta Islandii, Vestmannaeyjar.
Gorąca
lawa przerwała dopływ
energii i wody, doproWad Zany C~
specjalnYmi przewodami z Islandl1
części miasta, la·
zaczęła zalewać port r yback~ I

Po zniszczeniu

wa

położone

i

w jego rejonie chlodOle

zaklady

przetwórcze. Dalsza
ratownicza
zo stała
prawie całkowicie zahamowana,
chociaż w walce z ŻYWiołem chwy
tano się każdej metody, włącznie
z polewaniem goracej lawy wodą,
abv utrudnić jej dostęp do portu.
WybUCh wulkanu oznacza w
praktvr.e katastrofe dla calej gos podaiki isla!ldzkiej.
W tych
dniach dokonano pierwszego podsumowania strat spowodowanych
przez wulkan. Dotychczasowe stra
ty nl\ls dodatl<;owe wy".?th;,. j aJ<i~
czekają IslandI ę ,
oceOla SIę na
600 mln dolarów. Trzeba będzie
przygotować nOWe mieszkania dla
ewakuowanych z Heymaey mieszkańcÓW, którzy stanowi" ł ą czn ie
działa lno ś ć

'

zakończył

mltetu WojewódzkIego PZPR
- A. Zarajczykłem. W czasie
spotkania omówiono proble~
'DOKO:NCZENIE NA STR. !
(

Spotkanie
dziennikarzy

Islandii brakuje przy tym pracowników bUdowlanycb, maszyn 1
materiałów.
Już
obecnie trzeba
się liczyć z poważnym spadkiem
eksportu ryb, ktÓry stanowi poDOKORCZENIE NA STR. 2
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CK SD

gad nień

do sfery

rzemiosła,
a
wytwórczości;

Prezydł

m 1ft

Przedstawiciele
kieleckich
dziennikarzy prasy, radia i
telewizji spot kali g.ię wczoraj
z Sekretariatem Komi<tetu Wo
jew6<i'zkiego PZPR oraz człon
kami P rez yd ium Wojewódzk iej
Rady Narodowej. W tr akc ie
,s potkania, któremu ·przewodn i czył I sekr etarz KW PZPR
- tow. Aleksander Zarajczyk
zapoznanQ dzienn ikarzy z
podstawo\\rymi
p roblemami
społeczno - gospodarczego
rmwoju województ~ or az odpowiedziano na wiele pytań do
t ycząc yc h najważniejszy ch za-

tował
członek
Prezydium,
usług l
se1cretarz NK, Bronisław 0drobnej
wsianik.
o p ilnej spolecznej potrrebJe roz. 'iriięeia ~a{;hllU'za usług i
W 'Pooiedz1a-lek przedstazdecydowanej
poprawy ich
wiono
qelegarom
rezultaty
pl yq,rowadzonych w n iedziejakości,
o zwiększaniu prolę p óźnym wieczorem wybodukcji a rtyksulów poszukiwanych na rynku.
DOKONCZENIE NA STR. I
Uznanie dla wkładu SD w
bud owę i wzwój Polski Ludowej znalazło wyraz w skierowanych do kongresu listach KC PZPR i NK ZSL.
W ciągu trzydniowej d y skusj i zabrała glos ponad t rzecla
część spośród
397 delegatów
wybranych na kongres.
W ostatnim dniu kongresu
na obrady przybyli: czlonek
Biura Polityc2lIlego, sekretarz
KC PZPR
Edward Babiuch i czlonek Sekretariat:.! .
MOSKWA PAP. Korespondent
KC PZPR Zdzisław ZanAgencji TASS w Djakarcie donosi
darowski, NK ZSL reprezeno Odkryciu Jednych z najwlęk
szycb w Azji zasobów ropy naftowej w Iranie zachodnim (Indonezja). Wedłu.g szacunku 101,alnej
prasy indonezyjsk Iej będzie tam
można wydobywać przesz ło 20 tys.
baryłek ropy naftowej dzie nnie.

wszystkim

także
mówią

w€wnątrzpartyjnyc h.

reaUz acji planów produkcyjn ych , polityki społecznej, rO zw<Jju oświaty i kultury, a tak~
że rolnictwa.
Doko nano t akfe oceny zamie
rzeń red a~cyjnyc~ na I p6ł:
roc'Z e br., podkreślając m.in.
szczeg6lną kon iec zn<lŚ~ popularyzowan ia . przykładÓW do-'
b rej pracy :I d )"sc ypliny społecznej
p rzy równoczesnym
k rytykowaniu
I zwalczan i ~
wszys-tkich tych negatywnych
zja wisk , które utrud ni a,ją pomnażanie dorobku gospodarcgego I o.późn iaj ą wszechstron
n y roozw6j nasiego wojewódz-

Odkrycie bogatych
twa.
złóż ropy naftowej
w Iranie zachodni m Prognozo

"Łunochod-2"

jedzie w kierunku

gór Taurus
I

MOSKWA PAP. Korespondent T ASS donosi z ośrodka
łączności kosmicznej :

11 lutego radziecki automatyczny pojazd ks ięży cowy "Lu
nochod-2" opuścil rejon lądo
wania i wyruszył w kierunku
gór Taurus. W pon iedziałek
rano przeby ł już ponad 3 km,
przy czym połowę tej od leglości podczas jednego seansu
łączności. Aparat
jechał caly
na
południe,
gdzie
-czas
coraz wyraźniej rysują się
góry. Z dna krateru Lemonnier stary masyw Taurusu wy
daje się być pas'mem niewyso
kich wzgórz, które wznoszą
się na brzegu Morza Ja sności.
Jedynie "szczyt Lunochod u"
wybrany przez uczonych jak~
glówny punh-t orientacyjny tra
sy pOjazdu, wyróżni a się na
ich tle stromymi zboczami i
ostrym wierzchołkiem. Na razie nie widać jeszcze podnóża
tego potężnego wzniesienia.

walutowego
• MOSKWA. W poniedziałek obecnego kryzysu
świata kapltali.Jitycznego.
się w Moskwie druga
., PARYZ. J ak donoszą z San
sesja komisji ZSRR I NRF do
spraw współpracy gospodarczej I Domingo, Dom:i.nikańsk a Paortla
naukowo-technicz nej. Sesji prze- Rewolucyj na postanowiła prze jsc
wodniczy wicepremier ZSRR, Wła do podziemia. Wiadomość tę podimir Nowikow. Na czele del e- dał z niedzieli na poni edziałek
gacji NRF stoi minister gospo- jej przewodniczacy, b. prezydent
Juan Bosch, który już od kilku
darki. Hans Friderichs.

rozpoczęła

• TOKIO. 13 bm . przyj eżdża do
Japonii z S-dniową w.izytą sekretarz generalny ONZ Kurt Waldheim. Zostanie on przyjęty na
audiencji przez cesarza Hirohlto tygodni ukrywa się. DPR dziai przeprowadzi rozmowy z pre- łać będzie w podziemiu, poniew aż
mierem Tanaką i ministcem spraw rz ąd Balaguera nakazał aresztozagranicznych O hirą .
wa ć jej przywódców.
~ RZYM. ByŁy prezydent Argen
• BONN. Przybył tu w ponietyny
Juan Peron, przebywajacy
działek z Paryża amerykańSki pod
sekretarz stanu w Ministerstwie obecnie W Rzymie po krótkiej
Skarbu Paul Volcker, aby przedy- wizycie w Rumunii, na konferenskutowa ć możliwości złagodzenia
cji prasowej ponownie ustosun-

Ze

Od

pogody

Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
dziś będzie zachmurzenie duże
z
' wlększymi prze j aśnieniami, okresami opady deszczu, przejściowo
na wschodzie kraju śniegu.
Temperatura maksymalna od
około 3 st. na wschodzie do około
8 na zachodzie kraju.
Wiatry dość sil ne i silne, okresami bardzo silne, porywiste z
przewagą

południowo -zachodnich

i pohl.dnio.wych.

• Fabryka domów w siedem miesięcy
• Największy port

• Najmniejsze silniki elektryczne

"D uga

s'

Jako nowa wielka Inwesty~a powstaje obecnie w waszym wOJewódz.
twie I o jaką nowq inwestycję wzbo·
gacicie Ilę jut w tym rokuł
Dził cztery ostatn ie odpowiedzi redakcji gazet wojewódzkich.

III "berliet" lakońcrr .,. • 1914 rei
ku.
W Zagłębiu Lublńlko-Głogowslllm pe
.stale trzecia kopalnia miedzi
"Rudna" o przewidywanej wydaJnołd
równej obu kopalni o m czynnym obecnie.
Rekord szybkołcl pobiJe budowana •
w ~widnicy fabryka domów no licencji firmy "Keslinll" z NRF, która l>..dzie dostorczat 2 tys. mieszkań roa·
nie. Budow. rozpocznie się • marcu
a lakońcxy we wrześniu br;.
po

o .... "

,rr, ... ,.ocu'u.A.-

GrOS WVBRZ-E~A.

...... - -. . . . . , • • _ _ • •

I

będzie

wykonana

w

stanie

surowym

hala montażowa o powierzchni 5 hek·
tarów. Rozbudowa zokladów, które do..
starczać będq krojowi autobusy mar-

kowal

_ ł<'

_ _., .... _ _ _ _

Redaktor BARBARA TO MA:

Redaktor D. Klimek I
- W Jelclańskich Zakładach Samo·
chodowych jencze w tym roku gotowa

- Najw iększa na Wybrzefu Inw..
stycla to Port Północny w Gda ńsku.
W tej chwili widać Juf na morzu lego zarysy. Pierwsza część przeznaczo.

DOKORCZENIE NA STR. I

krytycznie wobec ar- nadal niej asna. AgenCje piszą, te
reżimu
gen. Ale- po rozmowie z przywódcami zbun
W zw iązku z u- towanych wojsk lądowych oraz
trzymującymi się pogłoskami o elotnictwa. prezydent Juan Marla
wentualnym wykluczeniu Wyz- Bordaberry w otoczeniu swego dowoleńczego
Frontu Sprawiedli- tychczasowego rz ądu pr_ .\~"" ('\'vp wości
z zapowiedzianych na 11 je tekst porozumienia z ' rebelianmarca wyborów, Peron oświad  tamI.
czył m.in., że W takim przypad" BONN. W poniedziałek rano
rozpoczęJo się w Bonn posiedzenie lSO-osobowego zarządu federalnego CDU - nazywanego "małym zjazdem" partii. na którym
ku partia rąd ykalna - najslJnlej- ma się dokon ać oceny kampanii
S2a po wymienionym Froncie wyborczej do Bundestagu, przeSprawiedliwości sila polityczna granej przez chadel'je i wyciąg
zbojkotowalaby wybory. W tej sy- nąć z tej porażki odpowiednie
tuacji - zdan iem Perona - wy- wnioski polityczne. Podstawą do
bory nie miałyby racji bytu.
dyskU Sji są wyniki narad partyj. ~ SANTIAGO. . Z poniedziałko nych na różnych szczeblach.
wych doniesień z Montevideo wy- Wstępne przemówienie wygłosił
nika, Iż sytuacja w Urugwaju jest szet partII, Rainer Barzel.
się

gentyńSkiego

jandro Lanusse .•

świata- N

skrócie

http://sbc.wbp.kielce.pl/
L~

I

obrady

Benesz-przewodniczącym

X Kongres Stronnictwa Demokratyczmego zakończył 12
bm. swe trzydniowe obrady.
Przewodniczącym CK SD zostal \.vybrany ANDRZEJ :;.B
. ENESZ. Kongres podjął uchwa
lę o
glównych
kierunkach
działalności i zadaniach stron
nictwa w latach 1973-76.

Japonia zamknęła
.swoje giełdJ '

. e __

In teresujące badania
Tyllro jedna na 4 Po.1kd pra.g-·
nie mieć więce j dzieci ponad
j u ż. po~ia{jane. Maleje liCZ.b a rO-I
dz:n wielodzietnych, przybywa
rodzin l dwojg iem dzieci, jednym potomk i~m i bewzietnych.
Zaciera się różni ca w dzietności
kobiet mie jsk.ich i wi ej skich.
Oto niektóre wyniki interesuj ący ch badań ankietowych GUS
na temat kształtowania się urodzin w Polsce. Badaniami tymi, przeprowa.cJzonymi po raz
~ ierwszy w n<liSzym kraju, obJ ęto przeszło 16 tys. kobiet w
Wieku )(lo 49 lat. Oprócz charakterystyki demogni'ticzn-e j i
sPOlecmo-&lJWooowej
męża tek
son daż. dootaTczył cennych danych m.in. o planowaniu urodzeń, stosowan iu środków antykoncepcyj nych, związku pracy
zaWodowe j z r02Jl"odc:bOŚcią itp.
St:vierdzono m .in., że ruezaJ zme od wieku, wyksztah:enia.
stosunku do pracy, grupy spolee~ej, źródl.a ' utrzymania i
mie jsca zamieszkania kobiet, wy
s tę puje wyraźna tendencja do
ograniczania się do ju.ż posiadanych dzieci ("statystyczna"
Polka ma ich dziś 2,3) . Wyjątki
od tej reguły wy-stępują w zasadzie tyllm wśród kobiet jedIl<>?ZJetmy>ch - i oczywiście bezdzietnych - w wie ku od 20
do 29 lat.

&t:~

12 bm. przybyła do Warszawy delegacja rzą-dowa Czechosłowacji. Na jej czele stoi

Główne kierunki działalności
i zadania Stronnictwa DemOkratycznego
la ac
3-7

Znaczny udział w dodatkowej produkCji, zbudowanie bU
sko 10 tys. mieszkań, "dyrektorskie niedziele", akcje: " obywatelska rzecz", i "sygnał",
czyny społeczne i 'produkcyjne
- to tylko niektóre elementy
realizowanego przez cały ub. \
rok
turnieju młodych mIstrzów gospodarności. i2 bm.
w siedzibie URM przy Krakowskim Przedmieściu w War
sza wie odbyło 'się spotkanie

'

w Polsce

z SekretariatemKWPZPR

euspodarności
u J. Mitręgi

..

wizytą

tematem spotkania min. E. KOłodzieja
z gospodarzami województwa

rozejmowego wLaosie?
PARYZ
PAP.
Agencja
F r ance Presse w kolejnej depeszy . z Sajgonu odwolała
wiadomość
o podpisaniu w
pon iedziałek
porozumIenia
rozejmowego w Laosie.
Agencja podaje, że podpisa
nie przez prredstawicieli ad- '
ministracji
wientiańskiej
I
Patriotycznego Frontu La~u
porozumienia o wstrzymaniu
og'Ilia w Laosie ma być pod-o
p isane we wtorek. ·

z

rOlno-spożywczego

'1

l

Czechosłowacji

12 bm. w Warsza"le
p rzewodniczqcy
Rady
Państwa Henryk Jabłoń
ski przyjqł w Belwederze deleg ację Zwiqzku
Kompozytorów Polskich,
z prezesem prof. Stefo·
nem ~Ied%ińskim. O becni byli : kierownik Wyd • •
Kultury KC PZPR, Jerzy
Kwiatek l minister kultu.ry i sztuki, Stanisław
Wrońskl.
No zdjęciu:
podczas wity ty (od lewej) - Krrysztof Penderecki, Stani !ła w Wroń
ski. Stefan $Iedziński,
Henryk Jabłoński, Jeny Kwlotek l Henryk
Schiller.
CAF - Dqbrowleckl •

lotn ików

rządowa

Delegacja

Przedstawiciele

Z Wietnamu

N..aJI!t

/

\'

WYDZłAt

odstępach

w

y w
nycn.

p6tgodzin-

władze

DRW wyp tc!ly wczoraj na wolność
l
nm :-yk3:lskich jeńc6w
\: je~:n"Ch, w tym 10 podpl,l~ :o\\rnik6w, 20 majo rów \
51 kapit=.nćw lotnictwa USA
\
p. rw 7.cj grullie 40 osób
·oo\:l.li s'ę przede wszy~.l ran: i.
Op jźn'a s :ę
n'eco sprawa
uwo!>l:e. ia
amerykań kica
j"ńców w.Jjennych
wziętych
do n:ew~li prze? sity " zwo
łeń::ze
Wietnamu południo
\ 'ego. W'nę za to ponos7.ą
w!adze aj" ńskie, które ut ru !liają d7.iałalność m ' es::a'nej komisji ~'ajskowej.
"tV, słanni.k prez 'denta USA
H ~nr' Kiss:n""er, kontynuuje
Zr:lO .
.0 icy DRYl. d t C7ące wpr~wa-łzenia w ży
c:e
rozum:enia o zaprzesta niu działań w jelrwch i przyw;-óreniu poko'u w Wietna·
ro ii! oraz o ~zkod.,wań
\."0 '
.\~,nvch UqA
' a DRW . .Jego
' --dz:e1na 1'0
owa z premie
Dn
Phrm Van DO:1 r:ic
rwa!a 6 godzin . J ak 0 '''dc'1~
rzecz'1;k prR!":>wy
','e") D mu. r07..rrnwy toc ~ą S!ę w
e,d~zne;
atmos -cr>e. W rozmowach uczestnic7.'ł o""nadt<) ze stron\' DRW
minister ~'!)r'" ~T 7.~granicmvc h
JI!"! 'en Dl'v T-jnh i głÓW11Y
no~ """"j') "'- rH'," -f'1 cl-t
r ZITlń \v
- tT. A w Paryżu, Le
'c Tho.
Prezvient
USA,
R ichard
. '''n o~w;ed2iał w niedziel w San Clemente (Kalifornia), że rozmowy K issingera
w Hanoi
mają
p-oważny
charakter i oczeku je się, iż
będą konstruh.-tywne.
gulem

'* .

*
.. Zwvcięstwo.
którym zakoń C2y!a ię waLlui naszego narodu z agrę-ją amerykańską, j est
nł)w'm punktem zwrotny Gl rew lu i' wietnam k'~i" - pi"7..e
po :e:llz:alkowv •. Nba n Dan",
gl ~wny dzirnnik DRW.
dooaj e
Zwvc:f'''-tWQ t
.. 311z'1 DaD" - oiw:era przed
n:lrnd~m
nowa erę ro?woju.
R _', lucia wlE'lnamska osiągnę
ł a W'-''ltkowo w3żne
sukcesy,
c X ;OO!10ŚĆ
ietnamu po~d
niflweg;r> mu~ jeszcze kontynu ować walkę o
utrzymanie pel''')'. o<i"101ięci~ niezależno~ci
d :!I""l--~ac'i i z'" v narodowe j

łurniejó

.·strzó·

rn

ści
ZE STR. 1

ponad 100 -0 obowej grupy naj
l epszych uczestników turnieju
z calego kraju. Uczestniczył
w nim wiceprezes Rady Minis trów - Jan IUitręga.
W czasie spotkania, odbywa
jącego się na kilka dni pr zed
rozpoczęciem V Zjazdu ZMS,
mlodzi robotnicy, technicy i
inżynierowie ze wszystki ch wo
j ~wództw, zame1dowali o ubie
gloro~nych wynika,ch turnieju, ktorego zasadmczym ce:.'Zl1 jest racjonalna i oszczęd 
n' gospodar 'a materialami i
suro vcami, lep' ej zorganizowa
n:l praca, produkcja najwyższej jaJ'ości. s koncentrowana
n
wyrobach szczególnie potrzebnych krajowi. Trwająca
przez 12 miesięcy inicjat;y'wa
p!'Zyniosla znaczne efekty w
p staci wygospodarowania po
nad 2.,5 mld zł. S zczególn ie wy
różnili
się
mlodzi robotnicy
Wbj. krakowskiego, Warszawy
O.llZ WieI ·opolski.
:raj bardziej ofiarni realizato~zy
turnieju otrzymali w
czasie spotkania dyplomy honoro\>;e oraz pa..rniątkowe pro
parce. Ich nazwiska, fotogra fie oraz charakterystyka zrealizowanych przez nich przedsięwzięć znalazły się w "zło 
tej księdze mistrzów".
Dziękując serdecznie uczest
nikom turnieju, Jan Mitręga
podkreślił, że ich trud i ofiarność są przykladem pat"ioty-o:
nc""
zaangażowania
się
w
sprawy o najwyższej ra ld'~e,
a ta!'że wyrazem pocz:lcia wa
gi zadań, czekających całe na
sze spoleczeństwo.

l

ł

Towarzyszowi

mMI

GZE~ŁA

wyrazy

DOMAGA LE

głębokiego

wsp ółczuc i a

wbrew nowym knowaniom Imperial:s{ów ! sił reakcyjnych .
Rewolucja południowowietnam -.
ska ma swój rząd, swoje s:.ty
zbrojne i roziegły terem działa
ni.a, będący soEdną baŁą do
da:szego marsz.u naprz~ .
W całym kraju rewolucja zy_
skaŁa
zupełnie
nowy 3SP.ekL
USA kładą kres swej ingeren·
cji w Wietnamie, w związku li
czym zmienił się układ sil w
polityce wewnętrz.nej Wietnamu. Siły opowiadająee · się za
pokojem, n iez.a,wislośc i ą L d emokracją i zgodą
narodową,
są
z.nacz.nie potężniejsze od tych,
k tóre pragnę.łyby kontynuować
wojnę, prowadzą
polityxę dyk tatury, terror\! i pragną zapobiec jedno§ci narodowej.
Zwyci-ęstwo w walce z agre.ją amery kańską otwi~a przed
rewolucją
wietnam_ k.ą
nowy
okres. P6tnoc zaczyna szerok im frontem budować ma terialno-techn i czną
bazę
socjalizmU
i tworzyć nową ekono:nikę. nowy u strój i nowego człowieka .
Południe utrwala pokój. wytycza nieza1einą i d emokratyczną politykę,
walczy o niezawisłość i
demolrrac'o i przywraca jedność kraju '- dodaje
"Nhan Dan" .

Wspólne posiedzenia
egzekutyw KW PZPR
i prezydiów WRN
Wcwraj we Wrocławi·u odsię wspólne posiedzenie
egzekutywy KW PZPR oraz
p rezydiÓW WRN i Rady Narodowej miasta Wrocłąwia, Te
matem po,siedzeni a była ocena
wykQnania planów gospQdarczych 1972 roku oraz zadan ia
instancji i organ izacji partyj n y-ch w rozwoju społeczno-go 
spodarczym D::Jlnego ~ląska w
bieżąc ym roku.
W
obradach
uczestniczy ł
czł o n ek
Biura P oli1:ycznego,
sekreta rz KC PZPR - Frapciszek Szlachcic.
T ematem posiedzenia egzekut y wy KW PZPR i Prezyd'i Ui!TI WQ j-ew6dzk iej Rad y NarodO"wej w łJodzi była ocena
realizacji zadań roku 1972 oraz ustalenie trybu realizacji
po<:Lwy'Żs20n)!ch
planów spo :
łeczno-e)mnomicznego
rozwo ju Z iemi Ł6dz,kie j w roku b ie żącym. W obradach uczesit ni cz ył człQnek B i ura P o lity cznego KC PZPR, mini ster spraw
zagr an leZ'llych Stefan 01szowski.
Wspólne posiedzenie egze~cu 
tywy KW PZPR i Prezy dium
WRN w Gdańsku było pośw i ę
cone problemom przy spieszen ia r ealizacji teg.or,ocznych zab yło

dań społeczno-gospodarczych.
Jak stwierdzono. pomyśln e
wyniki UJb iegłych dlWóch l at w
gospodarce wojew6dztwa gdań
skiego oraz podjęte Nż przez
załog i zakładów p racy zobo wiązania dodatkowej produk~
c.ii wartości 2.3 mM zł na rok
b ie żący
stwarza.ią
pomyślne

wa'rrLtn'k'l startu do real'zacjl
zwiększonych tegorocznych za d~ń ,

W obraqpch uC'7.es'tnlczył sekretarz KC PZPR
Jeny
Łukaszewicz.

rocesy

Indonezji
MOSKWA PAP. W Indonezji na
dal wytacza się procesy działa
czom partii komunistycznej. W ",o
niedzialek 12 bm. rozpoczął
SIę
proces czlonka Biura politycznego
KC KP Indonezji, Munira. Jak po
dała indonezyjska alj:encja prasowa Antara, akt

ca mu
wym.

udział

o skarżenia zarzuanty rzą do

w spisku

Z II DOMAGAŁY
składa

Prezydium
WOj:! ,ódzruej
Rady Nar1)dowej
w Kielcach
302-k

Komunikał
W

MO

od pafdz1ernika
1912
r. do dnia 12 stycznia
1973 r . na terenIe miasta Końskie
miały
miejsce liczne przypadki
kradzieży pieniędzy
I zegarków.
Ze względu na toczące się w tej
sprawIe śledztwo osoby .poszkodo·
wane proszone są o zgłaszanie się
do Komendy Powiatowej MO w
Koński ch, codziennie w godzinach
od 8,OG-16.00.
o~resle

TOW nZYSZOWI

O· IDOMAGALE
,," 'r .. y ser ecznego współczucia

z powodu zgonu
';'0
Y
ł

ada

KOl\UTET WOJEWóDZKI PZPR
W KIELCACH 1

•

odpadów

poprzemysiowych,

zago-

spodarowania I rekultywacji ter.,.
zn iszczonych w wyni~u

nów

łalności

dzia -

przemys łowej.

ZMIERZCH ERY PAROWCOW
•

towym rynku t"glugowym do eks,

ploatacji wprowadza się stotki coraz bardziej nowoczes.ne, wypasa·
żon e w najnowsze zdob ycze tech·
niki.

CHtODNIE W SADACH
• WytwórnIo Urzą dzeń Chlodnl,
czych w Dębicy pod j 'lło oię po
roz pJerwsry w kroj u skonstruowa-

nia oryginolnej chłodni skłodo .eJ
dla ... sadowQików. BędQ to lek .
obiekty

kĆW ł'

montowane z .. klocsamodzielnych

postaci

w

chłodniczych , które bę·
dzłe możno ustawi ać obok siebie
bezpośrednio w obrębie sadów I

magazynów

plantacji owocowych, uzyskujqc (w
zaletności od lokalnych potrzeb)

dowolnej
mieścić

od

chłodnię

.kło·

jednorazov/o

200

do 600 ton

których

wyniku unowy Centralny Komitet SD. Przewodniczącym CK wybrany został
Andrzej Benesz_
się

"''I

An.drzeJ Bene5Z urodlz:lt
w Tarnowie,

roku,

d<>WTi.Jco

no

pochodzli

w 191 8
ze ire-

Stud iowoł

Inteligenckiego.

pl'<Wł'O
UJ. no:stępr>ie a rcheologię
Urv~we"s,ytecle Wrocławski m.

no

D, io!oa..m SD je.t od 1945 r. W
1947 r. powołany
z<>5t<l1 do procy

w

oj)'Orooi e

"" stOinowfslOO

Szozeclił1 ie.

stl"OMidwo

sekret<>1'Z'f

KO$llolVn.ie

I

w

-

kolejno

WK:

w

Gdańsku.

Wie.loIetr>i "zł.,.,ex CK SD - od 1962 r,
czll)r>ek Prezyd;um CK. W lutym 1971
!'Oku wybrcny zostol wiceoprzewodon I·
czq<:ym CK.
Od 1945 r. Jest d.faloozem
rod
na"Od;owyoh. a od 1957 - po.sł"m n<l
S"Iim. PeI",1I funkcje przewodolczące·
go Klubu Poselslclego StA>lUl ictwa
Demokrootyemeg o,
pl'Zerwod" lcząceg o
Sejmowej Kom i..;1 Gospodorkl Mor·
sklej I 2: ~.iugi.
W Kwietno'" 1971 " został pow.ola
rf(

no

stonowi-sk.o

wicem<ltfsrołko

S..Jmu.
Post'oda wys>o'Icle od.noc.en,'<>

pań,

~N&.

Na
wlceprzewod!niczących
wybrano - M i chała Grcndysa
. i Stanisława Lenczewskiego.
Sekretarzami CK zostaliZbigniew Rudnicki
Piotr
S·fefańskl.

poowo·

ch łodni

. :;o raturę

co ch

od

moq alYl"towonio w qranizera do plus czterech

s!opnl C.
CZTERYSTA nJCZNIKOW
Z JEDNEGO GOSPODARSTWA
•

ZE STR. 1

Konstrukcjo I urządzenia to·
zapewniQ stałQ tem,

cQw.

j

wielkości

mogącą

dowq,

, .1 9

rów, w

konstytuował

w gospodarce
Morskiej oznocza

ces zastępowanIa starych zasłu
żonych jednostek nowymI stotkomi został znacz nie przyspieszony.
W warunkach ostrej walki konkuren~yjnej. jaka toczy się no świa

ki e

DOKOŃCZENIE

tucznIków

400

ub. roku
" nislow

slcuolce

I sprzedał państwu

Uro

-

rolnik

Rodłowsk i e.

Go~podarując

torach

w
Sto,

wyhodował

ze wsi Si·
pow. Tarnów.

na kilkunastu hek·

Sta nisław

wprowadził

liro

całkowitą
mechanizację
pOWiększa j ąc
lotem
tucz

chlewni,
o wyZ myślq o tuczu

ch6w szałasowy.
orowadzl on r6wniei uprawy

Qłów

nie Jęczmienia w odmIanach in·
tensywnych.
zIemn ia ków,
ku kury·

dzy I lucerny na zielonkI.

OKręt-śmigłowcowisc

wodowano wJaponii
TOKIO P AP, W J aponii wodowano pierwszy w tym kraju
śmigłowcowieo. Okręt ten "Haruna" ma wyporność 4.700 ton.
W najbliższym czasie będzie on
przekazany japońskiej marynarce wojennej. W ciągu najbliż
szych pięci u lat japońsk ie siły
zbrojne mają otrzymać trzy
dalsze tego rodzaju okręty.

Rozwój przemysłu
,rolno-spożywczego
DOKm~'CZENIE ZE STR. 1
przemysłu rolnospożywczego
dla zaspokojenia stale ros'nącego zapotrze-

my rozwoju
bowania.

W trybie roboczym rozpatrzono te problemy na spo-

Gwalto\yna zmiana

pogody

Bułgarii

SOFIA PAP. W całej Bulgarii nastąpiła w poniedziałek
12 bm. gwałtowna zmiana pogody. Po wiosennych dniach,
w których temperatura w Sofii wynosila 17- 18 stopn~ C,
a nad morzem dochodziła do
20 i wyżej, rozszala1a się burza smezna. W Sofii śnieg,
który zaczął padać od wczesnego połud nia, pokrył szybko
miasto grubą pokrywą, powodując zakłócenia w komunikacji. Na niektórych szosach zahamowany był ruch.
.

op·C·

robo.:zej. ! dzięki temu łatwiej było znalezc pracę dla mIeszkańców
z wy!'py ~eymaey.
Naaal Dle zapa"ła jeszcze os tateczną deCyZJa w sJlr~wle
przy -

~~łoścl
Vestrn~nnaeYJar.
Rząd
~slandz~ liczy Jeszcze ,na uspoko Jenie SIę wulkanu I odbudow,;
miasta. Jeśli okaże się ~ nlemoth

we, rozpoczęta zostanlr budowa
nowego ośrodka w Islandii.

Oficer dyżu~ny KW MO
informuje

stała potrącona

przez

"warszawę".

W stanie clężkl.m przewieziono ją
do szpitala.
Zanotowano również dwa poża 
ry. W Przyłogacb (pow . !toneeki-)
spaliły się zabudowania mieszkalne I gospodarcze należa ce do Wik tora D ługosza, a w MikOłajowie
(pow. Staszów) - ogień strawił
stodolę I sprzęt rolniczy. należą 
ce do Szczepana Kota. Przyczyn
pożarów na razie nie ustalono.
Wczoraj do ares7tu w Szyfilowcu trafili bracia Tadeusz i Krzysztof Kopyrcy oraz Marian Uło
darczyk. którzy pobili funkcjonariusza MO podczas pełnienia przez
niego obowi"zk6w ""tżhowycb. Za
trzymano również Mariana MarkOVlskie!!,o z Końskich. który złoś
liwie uchvIa się orl płacenia alimentów lU rzecz małOletniego 81'-

Tematem
dominując ym w
dyskusji były usługi. Wysunięto w niej szereg interesujących propozycji,
z których
wiele odnosi się do rzemiosła.
Przy~adowo: .
m ówiono, że
trzeba wiązać ze sobą p rogramy rozwoju usług dla sektora uspołecznionego i nieu społecznionego, by pełniej zaspokajać popyt na usługi w
m iejscowop oszczegÓlnych
ściach. Konieczne jest uspra'>mienie przez sp6łdzielc zość
rzemieśln i czą
zaopatrzenia
rzemieślników ' w
materiały,
Po trzebne są typowe projekty
warsztatów ,. rzemieślniczych.
Sze.reg
wniosków
dotyczyło
rozwoju uslug remontowo-budo wlanych. Chodzi tu zwła 
szcza o pomoc dla budownictwa indywidualnego, szczególnie w robotach instalacyjnych i wyposażeniowych.
U s ługi są
ważnym czynn ikiem również
w roZ\vo iu i
stab ilizacji
małych '
miast.
Trzeba też mieć na u wadze
p otrzeby okoHcznej ludności
Wiejskiej, organizowa ć uslugi
w za.kresie napra w , remon
tów, konserwacji maszyn i
sprzętu
roln iczego, a takż e
v.., zakresie gospodarstwa domo wego.
Kultu r a usbug - to temaJ;,
który wielokrotnie p rzewija ł
się w dyskusji.
Pa'!ilto wiele
uwag krytycznych pod adresem ludzi pracujących niesolidnie i nonszalancko traktujących klient6vi.
Rola drob nej wytwórczo~ci
w uzupełnianiu zaopatrzenia
rynku była tematem w ielu
wypowiedzi. Chodzi bu o pro
dukcję artykułów
nowych i
poszukiwanych.
Na zakończenie obrad zabrał
glos Andrzej Benesz, który
podkreśm że uchwała kongre
SIl jest vvytyczną działania. dla
wszystk ic h członków stronni ctwa. Sta ć nas na Więcej pow iedział

przewodniczący

7JOrgan~zowanym
W
[ tkaniu
Centralnego Komitetu stwierPrezydium WRN przy \.jdziale
dzaj ąc, że SD w trój partyj
ministra E . Kołodzieja, przew.
Preą. WRN A , pol ownia-< : nym ~ojus:1!l.ll · r- Z\.!fię~zy swój
wklaa w buClówę silnej, zaka, prezesa Wojew6dzkiego
sobnej, socjalistycznej Polbld.
Komitetu ZSL 1\'1. Dcrejskiego, czkmków Prezydium
WRN i kierowników wydział ów
ro lnictwa i leśnictwa
oraz skupu Prezydium WRN.
Przeanalizowano
problemy
. rozwoju
przemysłÓW:
mięsnego,
mleczarskiego,
cukrowniczego,
zbożowo-mły
narskiego, drobiarskiego oraz
chłodnictw'a
i przemysłowej
produkcji pasz.
We wrześniu ub . roku Z arzą d
Przeprowad=ne rozmowy !
Glowny Ligi Ochrony PrzyrOdy w
porozumieniu
z
Ministerstwem
dokonane uzgoonienia z miOświaty
i WYChowania ogłosił
nistrem E. Kołodziejem doogÓlnokrajowy konkurs pod hatyczyły więc problemów .masłem "Najlepiej
pracują~e
koło
LOP". Do konkursu na szczebl u
jących duże znaczenie w capowiatowym
przystąpiły • również
łokształcie ro;mroju w ojewódz
sZl<oly stOlicy wojeWÓdztwa i po twa w związku ze zwiększa
wiatu kieleckiego. W r ok u ubie !!,łym w kon kur&
ie wzięło udział
jącą się
podażą
surowców
51 szkolnych kół LOP, w tym 10
rolni.-c.zych, stałym wzrostem
ze
szl<ół kieleckich. w roku szk!ll
popytu na artykuły przemynym 1972/73 u dział zgłosiło jedynie
słu
rolno-spożywczego
oraz
5 szkół . Ub i egłoroczny konkurs
zaliczyć
nale:iy do udanych . W
potrzebą
przyspieszen ia rozcz~sie jego trwania posadzono na
woju
produkcji
towarowej
terenie powiatu około ~ tys.
kieleckiego rolnictwa. Słusz
drzewek, ' założono 915 karmnlków
dla ptactwa, zlikwid owano 650
n ie podkreślano, że przys.piewnyków
i sideł.
szenie
rozwoju
przemy~lu
Zarząd
Powiatowy I MiejskI
rolno-spożywczego
może być
LOP w Kiclcach prZYPQmina. że
tert!1in
zakończenia
konl..-ursu
osiągnięte
przede wszystkim
upłvwa z dniem
15 maja br. I
na bazie dalszeg:> zwiększa
anNu ie. alJy wzięły w nim udział
nia produkcji rolnej,
również inne sZ150ły podstawowe i śrennie . Jednocześnie zarza;:!
I, OP wzYwa młQdziri do wzięcia
M inister E. Kołodziej
oą 
udziału w akcji
zalesieniowo,-zawjedziI
Zakłady
Przemysłu
za!\::-zewienio.wej. Sadzo nek dostar
Owocowo - Warzywnego
w
j;z~e będą lIpę d " gminne i nadleśnictwa. WśrÓd najlepSZYCh kół
Pińc:rowie.
ro ~l o~ow~ne zflstan ~ nagrody.
a
osj~gnię"h I wyniki pracv tvch

Konkurs na

na ~lepiej pra~uiąc~

szkol no koło LOP

k ńł

onu .... 'i1tQwanc

letynie

Zarządu

:T.nlllt~n:\

wyroku

śmierci

"

Wyrokiem S ądu WojeWÓdzkiego
dla woj. warszawskiego w War-

częściowo
zmienionym
wyrOkiem Sąlj.u Najwyższego został skazany na łączną karę śmier

szawie,

z pozbawieniem praw publicznych na zawsze Stanislaw Jobda,
syn Feliksa, urodzony 9 kwietnia
1928 r. w Michalinie, pow. Otwock.
7 grUdnia 1970 r. w Karczewie,
pow. Otwock, dOkonał on zabójlS-letnIego chlopca, AndrzeJa S., przy czym czyn ten charakteryz ował się szczególnie
okrutnym spOSObem dzialania. Jobda
zadał ofierze kilkanaście ciosów
nożem w klatkę piersiową . Wcześ 
niej nakłonił cbłopca do picIa alkoholu I dopuścił się w stosunku
<lo niego cz.ynu nierządnego.
~twa

Czynu tego do kon ał Jobda nrzp",
S lat od chwili odbycia
kary pOZbaWienia wolnośc i . Był
on przy tym uprzednio czterokrot
nie karany s8.downie, w tym m.in:
za znęcanie się w stanie nietrzeź
wym nad członkami Swojej rodziny,

.

W "Biu -

Głównego

Wykon~'nie

ci

Wczoraj, w naszym wojewOdztwie nie bylo spOkojnego dnia.
Oficer dyż1,Irny KW MO, kpt. JOZEF DOLIK poinformował nas o
kilku wypadkaCh. Ą'I .in . w Mninie
(pow. konecki) kierowca Marian
Laskowski, jadący samochodem
.,żubr". nie zaChowując środków
ostrożności, wpadł w poślizg i zna
lazł się w rowie. Na
s zczęś cie,
kierowca wyszedl cało z wypadku . Straty materialne - na skutek
uszkodzenia pojazdu - wynoszą
2,5 tys. Złotych.
W Radpmiu, JHzy ul. 1905 Roku
wes~ła niespodziewanie na jezdnlę
St.lłnisława, Białkowska, która zo-

P onadto w
skład
Prezydium CK SD weszli: Henryk
de F iumel, Leonard Ho!1ensee,
Ellward K owal czyk, Wacław
Kozubski, Zdzisław Siedlewski i Józef Wojtała .

LOP".
(mach)

no do .,aładunku węgla oddana ..o·
stanie do użytk u w IV kwartale 1974
roku. W końcu 1975 roku port będ zi e
mógl przyjmować tankowce z ropą
naftową.

Port

ropy związany jest
w rOKU ubi egłym budo.
Rafinerii Nafty, która będzie

przeładunku
ro.poczętą '

wą
przerabiać su rowi ec dostarczany drogq

morskq. O becnie na budowie, na po-

nad

przy

wymlaxze

kary

200·hek!Qrol\łJm

Rzemiosło też chce mieć

Ostatnio rozstrzygni ęty zokonkurs fotografi c zn y
fachowców
zorga,niwwa.ny przez K ielecKoU'ra.tooriJum OkIręgu Szko l- ką Sp ółdzi eln·i ę M ieszikan io_
ne"o w !<Jielcach o pracowa· wą (z okazji 15-lecia Jej
ł{5 "'wraz z I ZJbą RzemieśLm- istni en ia), przy wspÓłudziale
ozą spet:ja1ny
p.rogra m d o W ydz. K ultury Prez. M'RN
197'5 roku, w którym m ')wa i Sw'iętaikrzySk:ieg'o Towajest o rozmiarach i zas.i ę- rzysbwa Fotograficzmego.
gu sZlkolenia zawod:JlWego ,
'S pec'jalną na grodę p.rzyuCZlfliÓtW w małych zakla - zna!1O HenrykOWi Grabardach rzemieślop io::zyc h. Pod- czykowi za prace pt. "Świę
jęt.e zostały równi eż sta-ra- to", "Bud,ywa WRN", " LL71_
nia o
zo rgaon i zQwan.i e
w 1972" ore,z 3 równiQorzęd ne
Kielcach stałego 3-m ies1 ęcz- nagrody : Januszowi Buczn~o ośrodik a
za w cdowego kowskiemu za 3 prace pt.
dQK.ształcarui.a,
" K ielecki e bramy", Janowi
Wrraz z t}"m jednaik po w - Spalwanowi za prace ; p t.
staje problem nauczyc ieli " K ie lecka K adzi elinia", " Frag
zawodu. W ub. rolw na spe· m ent
K alI"Czów'ki",
" Karcjalnych kumach pedago- czówka" oraz S ylwestrOWi
gi,c,mych w K.ie1cach i Ra- Godzicowi za p.ra,r.e pt. "Ta_
domiu .pl'Z'e sz,kolono 62 n a.u- k i
gmach",
"SpalWacz",
czyc'heli przedmiotów z,awo- " G :'lrn iCY",
dowy ch i 125 nau:zyc:eli
Ws.zys.tki e nade51ane prace
prakitYCllnej na uki zawodu . . ekspo.nQWa,ne będą n.a wyW ty m roku rÓW1J1i eż będ ą stawie , jCl'ką org,ani'Z'Uj e KSM
orga n izow alne takie kursy, w drugiej
połowi e lu,tego.
a ponadto wielu na,uczyc:eH "Nagrooy wręczone będą w
Y\ryslaonych będ'zi e na roc,z- dln iu obw a rc,ia wystawy.
ne kursy p'e dago giczme w
(ubar)
K leoIca,ch, R adomiu i OstrowC'U, na k\..lrsy w ośrodkach
Czyn społeczny
metod yc.zJWoGh w Wą,rsząw l e
nauczyci~li w Rudkac'b
i Kał>ow i caoh, a nawet na
5·\l11Idi a za'oozme.
(tpar)
Nauczyciele Sz:k-oty POdstawowej w
Rudokoch k.
Może zalecen.i a
Kielc postanowilli p.rwpraoować w cZY'nie s.połeoz-nym
w ykonano
poza obow i ązJk:ow ą pracą w
Za'kłady Enel'getyczme o- s zkole, po 6 godz,im l~k<:yj·
kręgu Ws,e hodniego w Ranych w III okres·ie n a'ukJ , z
domiu poleci,l y w swoim u>C'li}1;iami klas od I do VIII.
ozasie Zakładowi EnergeCzyn ten 20Sltal podjęty
t yrc zn:e mu w Ska:rźysłt.u
d la U,czc'leoni a 5'00 roc·znicy'
Ele troW1ni ., K OIZ:eni.ce" , 'u- l,I,rod:Zin Milrolajoa K cpern istalenie p lanów wz,m::J żon e j ka.
. (tb.)
pr<Lcy, za pewmi.ającej n i ezwłoczne zała1;wieni'e wypht
Komunikat l'!'10
pd.~jZlkiodowań roLn i'l wm, którzy ponieśli s traty w zwa,z" w Głowaczewie wzywa ,..
ku z budQw ą un.ii energeW 1!Wiązk>u z pl"O'Wadzotyczonych i budową obiektów
dla elekbrowmi. . W zalece- n ym przez posteruneok MO
(po'w. konia,c h tych była rÓwU1.ież m o- w Glowacwwie
w;a o d,pk,la.dny m sporządz,"  zienicki' dochadzeni€m · p1I"zeniu ewidencji l wymiaru ciwko An toni emu So,o olowi.
sZJkód z ud.ziałem sołtysów podej·rzanemu o przywlaszi sa~ych POS Zkodowa.nyc h. czellie aparatów tv i r.adioZa kład Ensl'getyc·zm.y Skar- wych, przyjętV'ch p r>ZJez n ieżysko mial równi eż po móc, go w 1.9'7 2 r . do naprawy ()d
Rej :Ji!1owi
ElnergetY':~nemu o sób prywatnych w Glowa w K ozienicach w u"lupeł,n i e czawie i olrolicy, poster'1.lLlf'k
niu obsa<iy kadrowej i wy- MO w zywa wszy ~ tk4 e po. - konaniu ' przeglądu stacj i I s.zkodywane OSooby o zglolimi!i energetyc7Jnych w tym szen ie się w term ioni'e d o 25
ooW'ie ci e; aby zapewniĆ c i ą lu1eC;'? hr. w g·odzilIlach od
głą dostlawę energ: i e.!el$:- 9 do . 13, cele.m z!iO!Żeni a ze(tb.)
tryc7Jnej wszystkim odb io:,- mań.
com.
Może zal-ecenia te zos,ta!y
UrHował zgwałcić
wyiIrona,n.e.
A le
Z akłady
głuchoniemą
Elnergetyc:zme w R adomi,u o
W hpcu ubioeglego r uku
tym ni e wiedzą, bo ci, do
który.ch zos tały one sk:iero- 67-letni a g~uchcm iema , Julia
wa:n e - z jaJtichś sob:e tyl- S., czek'ala w iec00rem n a
ko zi!lanyeh powodów, n iko- p.rzys,t anlru autobusowy m w
go o tym n ie ZlBwiadomily. Rzeconiowie (pow. iJżęck i)
Chcie1iibyśmy jednak ' wie - Przęje7,dżający rowerem 40dzie ć, dlaczeg:>?
(tba r) let·ni Bole~la'W K. zafu'zymal
s.i ę przy kobiecie i zacząl z
Czy sprzedawca wie;jski n.i ą rozmawiać na m i.gi. Bon iewa:i: autobus
długo nie
jest gorszy?
przyjeżdżaJ, J ulia S. pos zla
Sprzedawca w wiejskim z mężczyzną w k ieruonku
s<klepi€ GS wca.Je n ie powi - swojej wsi. W odległ.iJ&ci ok.
być
gorszy
(mni ej 200 m od prz stanku Bo'len ien
wykwalifjikowany, ' S<pTaw- slaw K. przeWTócil kobietę
ny i obrotny, li przy ' ty m l usiłowa ł ją :bgw alci ć . Sp!okulturalny)
od
ek.spedi en- s zył go przejeżd7:ajacy n ie
ta w dużym sklepie, res t au- oJXtdal s amochód. Mę:oczyz 
ra.c ji czy domu handlo \vyrp na zdążył tylko zabrać JulH
w
K ielca,ch,
Rad om iu S. ze~are~ waI'to-ś ci lfOO zł.
czy O s trowcą Praktylka na- _ Sąd RGwiatO'wy w Sta::a' w et wykaz,uje, że j e-st prze- chIOW1L.ca,c h skazał go za ten
ciwnie, że to właśn.i~ e'Rs- czy.n na 2 l a t a i 6 mie;;ięcy
p-edien1JkJi. w SlklepalCh GS J}()'l;bawie"1ia woln ości ')r~z
wyTaźnie górują w sprawnej 1500' zł grzywny. Sąd W o'ei ~\JJl'tu'l"a1nej obsłudze kllien- Wód7k~ w K ioe1ca-c.h Ui!lrzYm '31
ten wy'rok w moc y.
(amo)
tów.

dowych odd ział, na który czeka wielu
zmotorylowanych Pałoków - hola opon
radialnych.
W Olsztynie trwa budowo jednej I
wi ękuych w kroju nowoczesnej Chło·
dni Składowej. Województwo olsztyń·
skie naleiy do terenów rolniczych nic

O.k.)

Ilan.y.

i u nas do

najważ ..

niejszych inwestycji no!eży budowo du,
iych Zakładów Mięsnych w Os!ródzle.
rl!1(1

==

wartośc wykonanych
liona zło tyc h.

prac

sięgnie

mi-

Redaktor ANOIUEJ MACh,
RedaktoJ
RYBAK ,

E!2SIETA

SZEW CZ E~~" J

- W bielącym ..,ku ruszy w Ol.
S!tyńskich Za kładach Opon Samach ...

Sprostowanie
W informacji z przebiegu obrad
Powiatowej Konferencji Sprawozdawczo -Wyborczej PZPR w Ję
~zejowie,
opublikowanej w ub.
~edzlelę.

błędnie

podaliśmy

imię

Jednego z nowo wybranych sekreta
r~y KP. Oto ~kład osobowy sekretanatu: Henryk Wrona (I sekretarz),
.Tan Wylot, Teodor Krzemiński i
Fran ciszka Szewczyk.
Przepraszamy za tę nieścisłość.

- Rok 1973 określa się na Opeł.
.,czyżn i e Jako rok eksplozji invlesty.
c:yjnych. Kontynuuje si ę budowę Ce.
mentowni "Strzelce" o
mln t on

wydajności

1,6

cement u roa:nie . W oparc i u
urządzeń du ński ei firmy
rozpoczęto
budowę
Ce,

o dostawę
"Schmidt"
mentowni

uGo ra:zdze u • Warto

dodać

że identy~zn, zakład stanie na Kie:

lecczyinie.

W Brzegu .ostonie w tym raltu uru.
chamiano Fabryko
Silnik6w Elektrycz .
JJ
nych .,Besel

I

kt6ro ~dzie dostD=-czać

rocznie ~OO tys. silników o tzw. mo.
coch ułamkowych .
O . o~rom ie zadań świodczy 'akt. le
chOCtoz moc przerobowa spe<jalistycz.

przeds i ębi orstw budownktwo pne
mys~owego wJrośnie o 33-40 procent
istnieje
kon iec'r ność
lt1onncdowanła
pruds iębiarstw Górnego Słąska·.

nych

http://sbc.wbp.kielce.pl/
aa,

że

tet dziwnego,

terenie prowadzo.

gmlercl

nionej zbrodni, niezwykle obcią
:',ające okoliczności czynu, wyrażające się w fakcie dokonania zabójstwa bezbronnego i słabszego
fizye;znie Chłopca, działania w stanie upoje.nia alkOholowego i w
warun"kach recydywy. a także ' wv
bitnie ne.gatywną opinię w miejscu zamteszKania oraz brak nadzieI na reSOCjalizaCję.
Rada Państwa nie skorzystała z
prawa laski, Wyrok został wyko-

Konkurs fotograficzny
KSM - rozs trzygnięty .

ne sq roboty ziemne. Do koń ca roku

upływem

wzięto pod uwagę wyjątkowe niebezpieczeństwo
społeczne
popeł

5ERWI5

stał

,ruga Polska"

DOKONCZENIE ZE STR. l

z

«

Powiedzieć
trzeba,
te
WZGS w; e le robi, aby Ii~ale
podnos i ć kwal.ifi'kacje swych
proco\V1lli>ków . SWiadczy o
tym np to, że w ub. roku
WZGS stworzył w Opoczn ie i Sandomie.rzu zasad:licze s Zlk!oły zawod owe dla
S'pl'Zedawc:':w
w
sklepach
GS. Szkqly takie powstawać
będą r ównież w i,nnych m iastach pO\v iatowych,
(tb)

NASZ

la

Stronnictwa Demokratycznego

latka

Bieżąco 5..
Żeglugi

Polsk iej

m. In. koniec ery parowców. Pro-

•

za

I

zów do atmos,fery. do t.mniejuen i o
zonleczY51czeń wad ) prz.ywrócenio
życi c biolog icznogo w nekocn, do
ogran laenio hałasu orOl utylizacj i

tonącą lawę ·i
DOKOlQ'CZENIE ZE STR. 1
nad 80 proc. iSlandzkiego wywozu.
Rozmiary katastrofy powIększa
fakt, że w pierwszych czterech
miesiącach roku UZYSkuje się zazwYCZaj 60 pro c. rocznego odłowu
ryb. Ten sezon będde dla ryba ków z Heymaey c;ałkowicie stracapy. Nawet gdyby dntęnsyfikowat połowy, nie będ z ie gd7it>
zmagazynować
ryb i przerobić
ich na m?,czkę.
Usuwanie skIJtków katastrofy
jest obccnie na jważniejszym zadaniEm władz Islandii. Utworzono
specjalny fundusz pOn;locy ofiarom . wybuchu wulkan\!. ~abezpie 
czone
zostały
prowIzoryczne
mieszkania dla ewakuowanych. W
zeSZłym tygodniu
dzieci z Heymacy wznowiły naukę po urucbomieniu drugich zmian w szkołach
w Reykjaviku.
Oczekiwane są
ekipy z innych państw skandy.nawsklcb, które przyst~Dia do
montażu w IslandU domk6w fiń
skich. Islandia odc~uwa brak siły

Główne kierunki działalności

kontrolę
nod dliołolnośclq przemysłu. z mierzać będzie do ograni·
czenia emisji dymów. pyłów i ga-

Islandzki wulkan nadal wyrzuca

z po, od u śmlerci

ŻONY

OCHRO i ŚRODOWISKA
PO STAt W WO{
W KATO I~CH
• W Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Katowicach po
wstał
Wyd.iał
Ochrony Srodowi·
.ka .
Nowy wydział poprzez nadzór I

NUMER

LUDU

15 L O W O

STRO A!

tlJb,

- organ KW PZPR w Kie lcach,
Redaguje kolegium. Adres Redakcji: n: b: o:lowy 25953 K e:ce,
pl. Ob!'oi:! :ó',y Sta:ingr adu 2. Teletony: ce ntral a 482-26 l 48Z·27,
Re dak tor nacze lny 424-80 , z-ea
reda.ktora
na czelnego 459· 19.
sekretarz redakcji 472-55. dtzisl
' ą c znoś ci z cz y't e ln4 kami 447. 25.
redakCja nocna 472-43 I 424- 83.
W Y d a w c a : Kie!eckie wY'
dawnictwo Prasowe RobO tnicza Spółdz i e lni a Wydawnic~
.. .Prasa - Ks i ą żk a " - Ruch
Obrońców
Sta Kielce pl.
li ngradu 2. Telefony: centrala 482-26 i 482-27, zastępca
dyrektora 479·64, dz i ał tlna ns o.
wy 424 , 82,
Ogłoszenia przyjmuj ą : BIuro
O~loszeń, Kie lce. ul. Ewa'oge.
lic ka 3. tel. 448-58 oraz nasze
oddzialv w Radomiu. Ostraw·
cu I Skar żysku.
Nie zamówionYCh rękopis6~
reda,kcj a nie zwra.ca. Za treS C
ogło szeń i
ith terminowe u·
kazanie się redakCja nie od,
powiada. Wszelkich informacji
war unkaeh prenumeTaty
udzielaja w3zy;tkie plaCÓWki
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. R u c hu"

Druk'
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P ra~"we 'Z,.ktad;v

Gra ,
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- Ruch"· Kle !ce~
tel. 460- 44 l 460·45.

s ie,nn a

2,

-

ILOWO

_

LtrDU

\ ..,/

Do

szkoły-na

.'I
w

nartach

działaniu

•

obry to z-wyczaj - kons ulto wanie
z
możliwie
największą grupą
akty wu materiałów praygotowywa
n ych pod obrady
plenarnego
posiedzenia instancji partyjnej,
czy też obecnie, przed k o'nfer encją
sprawozdawC7-o-wybor czą. W dyskusji z ludźmi róż 
nych środowisk I różnych zawodów, a często
odmiennycb

społecznej J>OItycji, siły
nej k ieszeni. Trudno mu

D

.a
I
M "eszkan"
potrzebne
. k c h'l e b ~
Ja

KIELCE.

W

sobotę będ'zie

najbliższą
obradować

w KieLcach miejska konferencja partyjna; jej uczestnicy
lI.chwalą
prog ram działania na. na~bliższe dwa lata. Na ja~~ch . problem.c:ch sk(mcentruJ e . Si ę
rtyjne działanie w koleJneJ kad€'BcJI? Z tym pytamem
~~róci1iśmy się do I sekiretarza KM PZPR, k~w. Kazimierza Matuszaka.
)'
, '
_ Spraw jest dużo. Naczelne miejsce. w partyjnej . r~
mowie i w gospodarczy!? dział~iu . w ciągu dwu ~aJbhz
slych lat zajm.ie dalsza ~nten~yfikac}8. przemysłu, kt:0ry decydu je przeciez o rozwoJu mla.sta. Istotną sprlłłY"ą Jest d~
di.tkowa produkcja na rynek I eksport. Pytali5my organ~
zacj e partyjne ,w zakładach j~~ t~ .doda.tkową pro?ukcJ ę
można osiągnąc, bowiem mozhwoscl
m~ wstały Jeszcze
wylcorzYEtane, choć przemysł r:~szeg? ,mlas;ta przes~al do
oól nokrajowego banku ,,20 mlhardow w roku ubiegłym
~D6 mln złotych, przekraczając zamie:zenia o 69,6 rrun zł.
Jest to w lwiej części zasługa zakład o:,: pl1Zemysłu kluc:rowego wykazujących dynaIlllczny rozwoJ: KZWM, "C.hem.aru", KFP, ZW ,,społem", WPPM. Przemysł .terenowy l . sp~
dzielczość pracy, poza wyjątkami, r:le .moze pochwaliĆ SIę
większym sukcesem, a dwie spółdzleLme procy me wrko - ..:>.
naly w całości planu w roku ubiegłym.
-J!
_

Gdzie kryją się r ezerwy intensyfikacji produkcji? ",,4

W KZWM wskaźnik nominalnego wyko!!zystan1a cza;
su pracy maszyn wynosi 0,86, a współczynnik zmianowości
1,63. W "Chemarze" analogićznie
0,78 i 1~8, a w ~P
Iskra" - 0,86 i 1,8. Nastąpił tu wzrost a le me odp0Wladający jeszcze w pełlJi istniejącym. mo~liwości0In:' W świetle zad ań postawionych na styczn IOweJ naradzie aktywu
_

p arŁyjno-gospodarczeg,o.

przeanalizować

'!I

Wars~wie

nale~y

J?<>Il0~i e

wskaznikl ekonomiczne, starając S i ę OSiągnąć maksymalne wykorzystanie zdolności
produkcy~pych .
UIVa"i te dotyczą głównie Kieleckich Fabryk Mebl!, ZaIdad0w Dziewiarskich, zakładów przemysłu terenowego I
spóld zielcz'Jś,;i pracy.

a ainteresowań,

W Kotuchach - miejscowości oddalonej o 8 km od Giżycka
zima zwykle bywa sroga. Zasypane śniegiem drogi nie staDowią jedna.k p rzeszkody dla młodzieży uczęszczającej do miej scowej szkoły, a mającej do pokonania niejednOkrotnie po kilka kilometrów. Szkola bowiem dysponuje setką par nart (ucz:
niów jest 82). Dzięki świetnie pracującemu n auczycielowi wf,
Kazimierzowi Ramatowskiemu, który jest jednocześnie trenerem narciarstwa, młodzież potrafi posluaiwać się tym sprzętem,
a niektórzy sięgają nawet po sportowe laury.
Na zdjęciu: podczas zajęć instruktażowych.
CAF - Moroz
-
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Był!],

panie, zawody ...

P ogaduszki
przed

w
rodzaju:
to byli kole-

wojną

jarze, dyrektorzy, urzędnicy
(niepotrzebne zawody skreślić, dopisać inne według uzna
nia), skłaniają do refleksji.
Łatwo uzasadni'ć t(Lkie pane
Na jcenniejsze bogactwo. a jakże często beztrosko marnogiryczne wspominki zamilowa
\I'ane to roboczy czas każdego pracownika. Absencja rośnie
niem do la~ kiedy byliśmy
IV po~ównaniu do lat u biegłych. W KZWM · zwolnienia choro
m~odzi i wszystko
nam się
bowe wzrosły w roku ubiegłym o 13,3 proc., a nie usprawiewtedy
podobało. Ale sedno
dliwione o 92,6 proc, W ZP "Is~a" analogicZIfe wskaźniki
tkwi w czym in.nym. Mialem
wynoszą 8,2 proc. 1 53,4 proc. Dyscyplina poważnie szwanniedawno Ciekawą rozmowę z
kuje niemal we wszystkich zahladach.
lekarzem, człowiekiem starej
daty.
Przypomniał
swoje
Zastrzeżenia bud7li zbyt nisko planowana wydajność praprzedwojenne studia medyczcy. W KZWM zakłada się, że 83,3 proc. przyrostu produkne i nakreślił atmosferę panu.
cji w roku bieżącym osiągnie się popnez zwiękswną wyjącą na uczelni. Zwracało się
dajno ść pracy, ale zalożenia na rok przyszły sprowadzają
uwa.g? na ubiór studenta, je się tylko do 60,5 proc. Planowana oszczędność materiałów
go s chludność, widząc w nich
zadowala w KZWM, w "Chemarze", w Kieleckich Fabryistotny czynnik psychologiczkach Mebli, w ZP "Iskra", jednak nie. wszystkie przedsię 
biorstwa przyjęly zasadę, że minimalny wskaźnik obniże 
ny w oddziaływaniu na pania kosztów m ateria łowych wynosi 1,5 proc.
cjenta. Lekarz powiedział, że
dziś spotyka wśród
kolegów
- Rozwijający się przemysł wymaga mieszka6 dla swych
po fachu osobników tak .zapracowD:ików. Co trzeba uczynić w tej dziet:lzinie?
niedbanych
lub
przesadnie,
- Nad tym problemem łamiemy sobie głowę. W RSM
na sposób młodzieżowy mod,.Armatury" i Kieleckiej Spółdzie1ni Mieszkaniowej oczekuj e
nych, że wątpi, czy takie mana upragniony przydmal 14 tys . rodzin. Mieszkania potrzebnifestacje stylu noszenia się
• ne są kielczanom jak chleb. Dotychczasowe tempo budowsprzyj ają, bądź co bądź, ods
lane nie. zagraża _ wp!"awd~~ . :wrk~alłttt' ., 5,-~atlti (~V.
ą • poiv~edzifLln~i Pląf1l " esk:.U.i(!g}CfJ
izb), ale ,d otyc,hczasowe ~lflmk. są. · za: male w p oroWIlamu
'Pomijając kl.l;esti
ubiQru, i
do potrzeb. Jak "uzyskać więcej izb niż zakłada plan? Zaomanier, starego ' lekarza razi
strzyć wymagania w programowani~, przygotowaniu.i k<? brak pewnych akcentów huma
ordynacji inwestycji to za malo. Duze
rezerwy krYJą su:
nistycznych w pozalekarskiej
I jeszcze w wykonawstwie.
wiedzy dzisiejszej generac ji
medycznej. Sztuka, literaturiL,
Potrzebą tego roku jest skracanie cykli budowlanych poprwz stosowanie nowej technologii, wzrost wydajności p rato dla nich puste . slowa, .zaś
cy, stabilizację kadr i lepszą organizację pracy. Zbyt ctluwspólne pogw arki wypelniają
I go trwa proces przygotowania prefabrykowanej ścia 
im rozważania, kto ile zarabia,
ny osłonowej i kabiny sanitarnej, nadal występuje d o t~to komu, kto lcogo i tak dakliwy brak elementów stropowych. Niezadowalająca orgalej, w tym sty lu .
ni7.acja pioacy powoduje przestoje ludzi i sprzętu. Jednym
Tęs knota do wysokiej spoz glównych i pilnych problemów do załatwienia jest załe cznej pozycji różnych zawotrzymani e załogi w przedsiębiorstwi e. Pożądane rezultaty
dów, jaką miały one w czasach
wynika ją z poSiadania s.zkól przyzakładowych ' wrganizominionych,
. przypomina
o
wanych w · KPBM, KPBP i "ElekŁromontażu". Opłaci się ].
dwóch
stronach
przebytej
pewnością osiedlenie robo1mików w specjalnie dla nich wyprzez nasze społeczeństwo dr o
bUdo \\-anych hotelach lub tzw. domach młodego robotnika.
POwinny o tym pomyśleć organizacje partyjne i dyrekcje
KPB, KPIE, KPRI i KPIP.
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SpróbUjemy jeszcze jednego sposobu na przyspieszenie
bUdowy mieszkań: zaproponujemy budowlanym wykona nie dodatkowych kilkuset izb tylko w stanie surowym, a
zakiaooll1 pracy zainteresowanym uzyskaniem mieszkall IVY~ończen i e wnętrz wlp.snymi silami.
Notowała: A. MRÓZ
SZYDLOWIEC. Do Garbarskiej
Spółdzielni P racy "Jedność " w Szydłow cu nie trafiłam Q,'zypad ,,,
kowo.
Przed
kilkoma
.
dniami załoga spółdzielni
zglosila swój akces do "banku 30 miliardów", zobowiązu
Jąc się wygarbować dodatkowo dwa tysiące metrów kwad,"atowych skol' świńskich galanteryjnych wartości 400 tys.
zl otych i prZekazując w całości tę produk:.cję na poprawę
zaopatrzenia rynku.

Proces
garbo Alan."a

Dług i

.Garbowanie skór ma w Szydlowcu 23-letnią tradycję. Do
redawna, bo do 1971 roku, poddawano obróbce skóry bydęcc z przĘ,znaczeniem na produkcję obuwia. Teraz garbuj e
Slę tu Skóry świńskie, służące do wyrobu galanterii, głów
nle walizek, teczek, torebek. W 70 proc. wyroby te wędru
~ .na eksport. Najpoważniejszym ich odbiorcą jest obecn i&
IV l ązek Raaziecki.
.
.

o Długi. jest proces garbowania. Skóra przechodzi ponad 20

~~raClI, zanim uzyska odpOWiedni" wygląd i żądany przez
lor cę kolor. Cykl ten trwa ok.

rn W czasie wędrówki po zakładzie,

jednego miesiąca.

Kaidy

•

materiał

wiązań

pomiędzy

zaoszczędzo

nym pl'zez siebie mate riałem
a zltotówkami, które wprost _
bądź pośI'edn-io trafiają do
ich k ieszeni.
Chwalą wlęc w zakładz ie ten
klimat sprzyjający porządkowa
niu g,oopoda.rki mater iałowe j i
dla ws,parcia padających stwier
dzeń gotowi są sypnąć przeko_
nywającymi argumentami. Wyjaśniają,
jak
to
w
ciągu
miniQn,ego roku topniały o m iliony złotówek
chomikowane
prze z lata zapasy, te tzw. n:eprawid łowe,
nadmierne
czy

w której towarzyszy •
J ózef Leniart - rozmawiam z najfaa~szYm garbarzem (42 lata
w zawodZie!), cenionym
c' c. OWcem Wojciechem Nowakowskim. Pracuje od
zbędne, obdążające
zakładowe
I ~Wlli
utworzenia spÓłdzielni. Wtedy kupowaliśmy
lmnto. Miliony te mają swoją
bl~szYny: za własne pieniądz.e - wspomina. Po kilku latach
wymowę, tu jednak zajmiemy
Iy lUZ. przestarzałe. Teralobsługujemy nowoczesne aus i ę innym tematem, a mianow ctr~aty, Importowane z Włoch. Zmechanizowano ponadtlJ
.cie dz iałaln ości ą wYcelowaną na
Sz~nbsPo:t wewnętrzny. Pracuje się bez porównania lżej l
oszczędmość i wy;k-orzystaa1 ie ma
y Cle] ...
ter.ia1ów.
Zacznijmy od liczb. W ub.
,,}Vśr ód 131-OSObowej załogi jest kilkunastu starych doś
roku - jak to S".ę powiada w
c.'yadlczonYCh garbarzy, m. in. Eugeniusz Sliwiński i Mieprod:ukcyjnym slangu - zagos
• s aw Majewski.
podarowano w KZWM 2700 wn
g<;)- cfzięki 1akim fachowcom wykonaliśmy plan ubiegłe
odpadów blachy, któr-e z powo h":d u w 103,3 l?roc., pr~~ując ponad. 260 tys. I?etr?w
dzenIem zastępowały materia ł
Żac ratowYch skor - mowl prezes Lemart. Zadama blepe.l!nowartośc iowy .
Odpady te,
nim podjęto na szerszą skalę
k\,;~gO roku są wysokie (wartość produkcji zamyka się
praktykę
ich wykorzystywania
I',et tą 46,6 mln zł), ale postaramy się wykonać je, a nado produkcji Własnej - sprzej śr ~;::eru-oczyć, tym bardziej że zaopatrzenie w surowiec
da.wa.no innym zakładom, co n ie
rok O(j"~ c~emit"zne jest bardzo dobre. P lanujemy w tym
było zbyt dobrym interesem.
\V'ę~ zlikwIdowanie "wąskiego gardła" w produkcji - poWpadały za to grosze powoduCzYć zy.my .bowiem tzw. dział mokry, co pozwoli dos tarjąc Iiopnięcie w ekonomice zabOI" d~lemue o jedną tonę więcej moc:ronych skór do garkładu. Podobny obyczaj kłóc
"a..>lla.
się ze zdrowym rozsądk iem , toteż przernyślLwan·o nad wykorz"j
dz~lrócz głównegO wyrobu garbarnia wysyła innym spólstywaniem tych - zdawało si ę
~d~i nlOm ~pady
p rodukcy jne słoninę d o
Radomia,
bezużytecznych
kawałków,
s:erś~ WYrabia się z niej pachnące mydła toal~t:owe c:
które
przecież
można
bylo
I: SZc do Mlędzyrzeca Podlaskiego - do produkcJl pędzlI
~ wetknąć pod pmsę. N o
zot~
1 wetkmiębo aż 2700 ton, ao
~ oaLICKA
pne1:!x:za.j ąe 110& blachę tzw. 18-

s/ Prezes spóldzielni -

profesje
gt.
Szanowane
ogromnie
się
upowszechnily są dostępne dla znacznie
większej
niż
dawniej rzeszy
młodych . Są to ponadto zawo
dy, które musialy zejść z piedestału swej usługowej niedo stępności. Dla bardzo wielu lu
dzi i# do lekarza znaczyło
przed wojną wyjąć niem(tlą
kwotę
pieniędzy, a dziś na wet chłopi, klasa tradycyjnie
nie ubezpieczona, korzystają w
pełni
z dobrodziejstw
powszechnej opieki zdrowotnej.
Rozbudowa kolejnictwa pomniejszyla: atrakcyjność sluż
by na PKP, rozrost urzędów
uszczuplil społeczną .rangę urzędników .
.
Ale czy m amy pogodzić się
z tym, że będą nas pr.zyjmować lekarze
o niechlujnym
wyglądzie?
Czy mamy obojętnie patrzeć
na kolejarzy,
którzy swój szanowany niegdyś mundur utytłali w blocie, bo trudno im w danej
chwili zapanować nad .pijacką
chwiejbą? Czy mamy udawać .
że nie boli nas lodowata oba':
j'P,tnosinlrzę(tnt1ta wólle ctnte'resanta? tJpowszęchnieniz ;mwodów,
zdemokratyzowanie
ich funkcji oraz mteJsca w
spOleCZel1.stwie nie muszą usu
'wać ' w kąt tego, co nazywamy
po prostu przyzwoitą postawą,
sumiennością i dyscypHną . My
ślę, że każdy młody czlowiek
na etapie swej jakiejkliJlwiek
zawodowej edukacji powinien
spo tkać kogoś, kto
ma obowiązek nauczyć go etyki zW'iq
zanej z przyszłym zajęciem.
Dlaczego nie za.wsze takiego
kogoś spotyka?
JĘDREK

to

I

można

Powtórzyłem

tę

wypowiedź

wielu sw-oim ro'Zmówcom. NIkt
jej Il.ie negował, wielu r-oowinę
ło i wzbogaciło j ą o nowe treś
ci. PowiedZ'ia.no mi np. w FSC
Starachowice: - dz iś
szybko
moina ujawni ć, kto szczery i
ondany :Sprawie, a kt-o tylko
szermuje słowa.mi.
Powiadamy nieraz tak~: - dobne J?:&
dasz; -pr.apozyoji' i " ZłotycH' myśH masz bez liku, a jesli tak,
to wieda, że właśnie ciebie wi
dzimy kandydatem na trudne
stan-owisko. I j~śli prawdę mó
wił podejmie
ryzyko, ale
gdy tylko język strz(-pil, to za
raz zacanie się wycofywać, za
stawiać ważnymi powodami i
szydło wychodzi z worka. Nie
myślcie, że nie ma wśród nas
takich "złi)toustych".
Przysłuchiwałem się
nieda_
wno trudnej rozmowie II. czło
wiekiem, który za.wiódł pokla
dan e w nim nadzieje. Wydawa
ło mu się, iż osiągnął juź stopień bezkarności. Za wierzył le
gend'zie, którą od lat ku-nszfow
n ie tworzył, pewny był swej

JOZEF KLAJA
Nie o taką satYSfakcję cho dZi nam je .nak w partyjnym
dz iałan iu . Utkwiło
w
naSJ:ej
świad·omości przekonanie, że o
ro>zwo-ju kraj u i dalszej popra
wie warunków życia decyduje
dobra praca i wzorowa postawa kaŻdego członka partii, każ
dego Obywatela. A jeśli
tak,
to tym barlLziej oczekujem y od
lu dz i zgodności słów z czynami. Nie do przyj(}cia są, dwuIi
c-owe p06tawy, n ic nie znaczą
ca deklar atywność, będące jedynie dymną za sło ną dla czynów niezgodllych ze statutem
partii, etyką zawodową, obywa
teJski m
obow ią?;k iem .
Czyż
maina pogod",lć ze s obą ob iet
nicę troski o dobro spj)łcczn~ z
postępowaniem, które
polega
na okrada niu społeczer..s tw a?
Głośna staje s ię cbecnie Spra
wa byłego - -erownict wa jedne
go z kieleckich przedsiębiorstw
bUdowlanych, k t óre świadomie
i "w trosce" o włllsną kieszeń

. . I .... . . •

kłań" w S !ąpork owie oraz R.
domskie Prrt edsiębiorstwo Budowlane. Ale leż w e wS'Zystkich tych zakładach
~"rawy
kadrowe ora z ocena pracy I
postaw poszczególnych
ludlll
są przedmiotem wspólnych obrad egzekutyw
partyjn ych i
kiero-wnictwa
administracyjne
go. I to nie tylko na S'Zczeblu
dyrekcji. Efektem - obiekty w
na ocena ludzi, umiejC"tne gospodarzenie kadrami,
znaC1lnie
częstsze wysuwanie
młodych
ludzi na odpowiedzialne stanowiska, Ora!li wspólna odll0wied-zialllość wielu towarzyszy za
wyniki całego zakładu pracy.
Jest w tym wszystkim jesz_
cze
jeden ogromnie
ważny
czynnik - w,nost autorytetu I
samodzielności -partyjnych o<rga
nizaeji. Przekonali się o tym
np.
towarzysze z Kieleckiego
Pll"'lleds i ębiorstwa
Budownictwa
Miejskiego, gdzie w odpowiedai na dO'bre rozeznanie spraw
kadrowych oraz częste rOllmo wy z załogą prawidłowo obsa
dzono kierownicze stanowiska
a co za tym id'1lie unyskano p o
prawę atmosfery i stosunków
międ-zyludz kich.
Pra.wdą jest

natom!ast i to,
tam gdzie pr oblemy kadrowe n ie są w centrum uwagi ko
mitetów partyjnych
i
POP,
tam szczególnie
łatwo o ','1.przężenie,
bałaga.n organ:,l,:..cy j
ny, trudności produkcyjne , nad
mierną fluktuację załogi. Tak
było np. dawn iej w
Fabryce
Lqczników w Podk anowi~, Podobny, trudny okres przeżyła
ostatnio Fabryka Maszyn Rolnic-zych w Kunowie. TowarzY.:sze a ' t ych z ak ładów mogliby
w iele powiedzieć o
trudnoś 
ciach. z jakimi sie później ba rykali, bo ł a.twiej c oś zepsuć,
anii eli n aprawić.
Powi adzla ł jeden q; aktywistów : - nie mamy co s ię obawIać trudnych decyzji, on!l 0>czyszczają
atmosferę
oraz ośmielają ludzi chcącyoh dobrze
dopuszczało
się
fałszowa.nia
i uczciwie pracować. A takich
spraWOZ d awczo śc i, by
sobie i
w i ękS'ZoŚć.
.iest II.decydDwana
innym p-oplecznikom zapewnlc
Z bieżna z takimi (1)ini ami jest
premie za nie zreal;aowa ne pla
działalność
komisji
kc.utroli
ny produkcyjne. Umiano zmupartyjnej, które w ostatnim os'ć do milczen ia ludzi, którzy
kresie surowo oceniały działal 
protestowali przeciwko takim
ność wiel u ludzi n aruszai " ~vch
pra ktykam. Dziś jednak, gdy
-partyjne obowiązki.
Pcdejmowiadomo, źe ~prawa została uw a·1H) także komn1eksówą orenę
jawniona, że zajął się nią pr o
p.&lityki
),
adrowe
j
w
wybrakurat.or, ci, których zmuswno
nych
zakładach
produkcyjdo milczenia, Odzyskują wiarę
nych.
w samych siebie. . I
inac-zej
już dla nich b'rzmi teza o pra
Przemawiąjąc podczas stycz.
widłowej
polityce
kadrowej,
niowej narady aktywu partyjchociaż dłu gi jeszcze będzie onego i goslloda rczego, I sekrekres "rekonwalescencji".
tarz KC PZPR, tow. Edward
Nietrudno byłoby PMlytoczyć
Gierek powiedział m.in. "l't ust
inne negatywne przykłady . Alny się spieszyć. Konieczność tę
le równocześnie moma dać spo
dyktuje waga problemów, jaro dowodliw UJ\" \0" że i w h~j , kie stoią . pl'zed Polską . t ~ .pil 
d'ziedZ'inie pogłębia się proces
ność potrzeb. które
powinniś 
odnow y. Coraz częściej w wie
my n:asp-okoić. Kto nie dotT-zylu zakładach poli tyka kadrowa
ma kroku postępOWi snll'łeczn e
i ocena lul!n:i przestają b)'~ do
mu, naukowemu, technicznemu}
meną wąskich grup,
a stają
cywilizacyjneI!1u, ten może bez
9ię przedmiotem działan ia dopowrotnie pO'zostać w t'O l e ..."
brze ze sobą wspóldziałaj~cych
SłDwa te odn o-szą się nie tylko
ogniw admiuistll"acyjnego i par
do Syraw gospOdarczych i orga
tyjnego kierownictwa. Przekonizacy.invch. Przyspies.unie onały się
do takiego Postę~wa
bow iązuj e także
w
p'rocesie
nia
kolektywy
kieleckiego
przemian OSObistych, jakim mu
"Chemaru", kozienickie j elekSlZą pOdlegać wszyscy
łu<1zie.
trowni, "Pronitu". Dobre doś
uczestniczący w CDrall. bardziej
wiadczenia ma I w tym wzglę
skomnliI.owanych
procesach
d:7.ie aktyw partyjny
Zaklaprodukcyjnych I w ogr()mnv ch
dów Metalowvch w . Skarżysku
przemi al!ach społecznvch. Hasoraz radomskiego "Waltera".
ło musimv się spieszyć
Coraz blii.sze tej zasadzie są
odnosi si.ę ta.kźe
do politykI
.też Odlewnia Zeliwa Nie-

•

-le

że

chcieć efekt os<zczędn ości
m ierzyć w
złotówkach ponad

gdyby

10 milionów.

Jak to zrobili ?
W odczuciIU kierownika dz ia.
łu technicznej g·os,podarki materiarowej - Aleksa.ncira Szymaszka, "zadzlal.aŁo" tu zaa-ngailowani-e kOlWtruktorów i t'!Ch
nol,ogów. Bo - dodaje kierow_
nik - całą sprawę należy p otraktować Irompleksowo, wpisa ć
g,ospodan-kę materiałową w system za rządz.al!l.ia i organ.i.za eji
pI'acy, słowem - zjednoczyć ją
z całym zakładowym być i n i-e
być.

Wróć::my jednak do rz,eczonej
blachy. Oto, nim prasa spadni-e na an-kliJSlZ) by wYcisnąć G czekLwane wYtłoczki - zgodnie
z obowiązując.ą pr.aktyką, musi
być wystawiona karta limitowa
na materia1. Ta, wraz z kartą
l'ozJk.rOju, do technologów, k tó .
rzy dys.ponują zes-tawem s,t atystycznym odpadów
czy nią
przymi.atrki, czy aby nie da siĘ
którego z nich użyć zamiast
nowiu tkiego aJrkusza. Tak komb inując
d03Zli do wspomnianych ton i złotówek, a w
tym roku zamier~ają już 3 ty,.
ton odpadów LalI1ie-nić na wy_
tłoczk i bądź wykorzystać do innych celów pr-odukcyjnych.
Na dobrą s-prawę można by
już uakończyć w tym m :e j~cu
koa:tkluzję o budującym przykładzie, dodając kilka krągłych
pochwalnych łów. Czym wytlu
maczyć fakt, j,ż w zakładzie '>0wstaj e
tak wiele
odpadÓw?
Oc zY.wiście, gdzie drwa rąbią ...,
ale zle byłOby, gdyby z każde 
g;o w ióI'ka dało się wystrugać
kirzesto. Jak więc potraktować
te Odpady i miast opracowywać program , ich wYKorzy stan ia, s:łnkcjonując tym samym
ich d.al.sze powstawanie, czy n :e
stworzyć
sytuaCji już z góry
wyklu<:za.jącej marnotrawstwo?
W KZWM, a zapewne także
w innych zakładach podczas debat nad gospodarnoŚCią padają
uwagi : gdyby:śmy otrzymywali
takie materiałY, jakie zamawiamy, życie byłoby łatwiejsze, zaś
problem g06j)Od.a.IOCi maJteriało
wej jawiłby st, w odmiea-

a r
p rzy\syla ark\lS2e blachy n ie
za.wsze o takich wymiarach,
jakie wymagan.e są w produkcji., więc odJp.ad
murowany .
Id ąc tym tropem natkniemy si ę
na kolej.ne cierpkie uwagi. Bę
dą one dotyczyć materiałów o
nieoclpowiednie j strukturze, co
zmusza os-oby czuwające nad j a
k-o-śc.i ą
blachy do podn~...zen;a
ala.mnu, a gdy p,onadto materiał oka·zał się d rożsr.z;y wkraC'Za także
do akcji ks ięgowy
trzymający pieczę nad rachunkami zakładu . Zresz tą w jed nym i drugim przypadJru powody do uza9!ldn ion ych pretensji ma równi e ż robo!Jn.itk.
Dziedzina, którą się tutaj
zajmujemy, jest źródł e m og.rom
ny-ch rezerw.
Potwierdzą to
za.k~d'Owi praktycy, którzy potra~lą sypnąć przykładami z fa brycznej c odzienn ości, mówią c ej
o tym, jakie niekiedy trzeba
przełamywać bariery, by wykazać, że chce się b yć go spodarn ym i os zc zędn ym.
Oto j eszcze jed e n przykład.
Gdy jakieś urządzenie b ądź ma
SZYl11a ma być poddane re mon towi, za opatrzeniowcy zamal\vi a
ją części. które trzeba wym ienić. Ale zdarza się nier az, już
po rozebraniu maszyny, że część
wbrew pruewidywaniom, ruńk
cjonuje doskonale i wrm ia.n a
byłaby

rozrzutnOŚcią.

KIIVO

"Małżeństwo"

F ronc<>l.

Trul/aul - to nazwl.
ko " Iektryzowa/o przed ki/ku
nostu loty m i lośników kina.
Byl
to

nej

bow i em jeden z twórców s/y n
francuski ej
lInowej
lal i" ,

aut or .,400 botów",
do p ianisty", "lu/es
po

złotym

oJues ;e

1Q"d\ kah.o • • Be

.wu

MIła

Wędru j e

więc

detal do magazynu, czeka na woją kole j. Gospodarności stało się zadOŚĆ, ale formalne wymagania finansowe są
'inne wkracza bank obdą 
żając zaklad odsetkami za 1"0b i-en ie zapasów. Te n
n iezbyt
życiowy
przepis skłan i a do
rozrzutnośc i; ot, można się by lo pozbyć kłopotu wymieniają c
detal, ch-oćby byJ dobry.
Wymienione przypadlct nie zostały przytocrone po to, aby
zakończyć
artykuł w minorowym
ton ie.
Zdajemy
ooble
sprawę
z trudności, nikt rue
wola, że jest tak dobrze, że
lepiej być nie może. Tym bardziej zyskują na wymo wie przy
kłady ' świadczące o dobrej robocie, jaką zastal!iśm y w KZWM
~. w~ Jodpadami.
IDU~

j

"Strzelajcie
lim". A le

"nowej

faJ i "

jej twórcy zaczęli
odchodzić no
pozycje
komercyjna
(ChabroI,
f ranju). Wśród nich rnoloz/ s ię
Tru lfaut. Pam iętamy jego zupet.
nie przeciętne filmy jak "G/edk a
skóra". :,Panno młoda w żało
b je",
"Skradzione
poco!un«i l l
c zy .,Dzikie dz iecko", Z dawne.
go, walczącego retysera, po.zOJ-tal sprawny letni rzemieś/n4'k.
"Malie.óslwo" zamyka cykl
mów tego retysera, których bohaterem jeJt Antoine Doi nel. Pozna liśmy
go w roku 1958 kiedy
by/ lJ..le/r>im chfopcem w lilmie
,,400 bot6w", nie.'cochanym dzieckiem popadajqcym w konflikt z
\.Al noweli
"Milo!ć
otoczeniem.
dwudziestolatków"
Antotne
koc hał po faZ p ierwszy, pope/nia_
jąc mnóstwo niezręczności j prze
iywajqc
gwałtown ie swe zawody
mllos·n e. Pod obnie n i e uównoważo ..
ny by/ ja.k o bohater " Sk radzionych
pocałunków", już po s lużoie wojus iłujący
ustabilizował
skowej
się w tyciu.
Tamten film koń.
czył
się lapowiedziQ
malieńsfWG
• Antoine'a
I
mlodziutkie}
Chr/st,,..., Darbon - I jako mol.
teńslwo poxnoj"my Ich w p i.rw_
uy<:h Jcanach "MaU.. ńslwo".
Ni.. ""<dna uob/~ wl.lkl<lgo In

m.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
......"

więc

było zrDzumieć, że słowa zawarte w uchwale V1 Zjazdu,
a mów,iące o r ównych prawach
i obo'Wiązka~h każdego C'lłon _
ka partii i jednej dla wszyst_
k ich miall"Y, są dniś kanol1pm i
wykładnią partyjnego
działa
nia. Zył jeszcne czasem minionym, a także nadziejami na li
ClZne środowiskowe
koneksje.
Moina więc b yto wIdzieć zdzi
wienie, II. jakim przyjął fa.kt odebrania mu łegitymacj i p artyjnej przez macierzystą organizację ora'Z zatwierdzenie tej
decyzji przea instancję partyj_
ną. Był to zresztą moment spO
rej satysfakcji wicIu ludzi. któ
rych' "uczciwy
towarzyS'Z" uwazał za coś gorszego od siebie.

dokonać

liraf1:lego wyboru spraw i prob
lemów, które są rzeczywiście
najważniejsze i najbardziej pil
ne w aktualnej sytuacji gospo
darczej i społecznej.
P ytałem ostatni o w kilku ko
m itetach partyjn ych, j akie to
problemy wysuwano
najczęś 
ciej w trakcie przedkonferencyjnycb rozmów a aktywem. Z
przepr owadwnej na własny użytek statystyki wyn ika
niezbicie, że sprawą nr 1 jest pra
widłowa polityka k allrowa oraz trafny dobw
właściwych
ludzi na właściwe stanowiska.
Wysunęły się te kwestie da.ledobrze opI'aco~ane
ko przed
pro·gramy dzia.lania i konsek wencję ich re alizacji,
j akkolwiek mówiono o nich bardzo
CZf'sto w trakcie p artyjnych dy
skusjl.
W pełni ~zasadnione jest to
przodownictwo problemów kadrowych. Trafnie uj ął ~ę spra
wę długoletni działacz partyjny z powiatu Kazimierza WieI
ka
mówiąc: każdy II. nas
wie, że po raz pierwszy od sze
regu lat mamy konkretny i w
pełni zrozumiały program dzia
I:l.nia. Konkretyzował
go VI
Zja"ld partii, a jego W Y kładni
kiem jest hasło: "Aby Polsk a
r1>sla w silę, a lu dzie żyli dostatniej". Cn:as dz iell'tCy nas od
VI ZjaZdu pO'twieriłz i.ł
słusz
ność i realno ś'ć
uchwalonego
progra.mu. Os iąg nęliś my wiele
·a co najważniejsze pl'Zywróciliśmy zaufanie
społeczeńsh a
w składa.ne mu obietnice. Ale
tym bardziej każdy z na.s widn:i potrzebę sta.wiania na najlepszych, konieczność prowadze
nia takiej polityki kadrowej,
by stawiała
ona na ludzi z
prawdziwego zdarzenia,
mą
drych i ofiarnych,
odpowiedzialnych i odważnych. Takich, któray będą mieć autory
tet i zaufani e w śrcdowisku.

włas

Jest złotem

m r sa s

T ·owarzysze z Kieleckich Zakladów Wyrobów Metalo~
wych pOwiadają: - rozgrywka
1x>c~y się· o niebagatel.ną stawkę. Zabieramy się do tej gry
nie bez atutów. choć ' - prawdę powied-zi:awszy nie zawsze z najlepszymi dośw iadcze 
n iami. Ale, jak si~ wydaje.
zaczyna nam S"ię krystalizować
w ielce obiecUjący klima.t, be>z
k tórego nie sposób myśleć o Po
wodzeniu przedsięwzi.ęoia. Po
pr ostu ludzie 'coraz powSiZeChni-ej zaczynają być ś\viadomi po

______________________________________
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1/ ludzi.

O malych
problemach.
poI<·oruje w "Ma/żeńst.
w is" pr.zeciętnych paryskich mieSI
czan, klasy
średnie
wychowane
no teJey.tthzjl. Ludzie ci ni.e majq "
dutych ambicji, p roblemów, klo.
palÓW. Przez pó//cwej godz iny
ekranu
w ieje
przeciętnością
J
wręcz nudą.
Film składa s ię z
epiilodów, z których
oni jeden
nie kończ:y .s ię wyraźnq poin tą.
Wszystko jest tu wygłodzone, bez•
konfl iktowe. Nawet romans boha.
tera z młodziutkq Japonką <>po'
wj~ziany jest
bez wyrozu, G
ZW IQZ0V10 z nim intrygo razi ba ..
nolnośdą.
TrulIaut je.t jednak
zbyt dośwIadczonym reżyserem, by
nie pozwolić
sobie
no
kilko
świetnych scenek
(,.p .
moment
gdy bohat.., spotyka IOOę prze!
br,!,nq za laponkę). N rest~y, co.

TrulIaut

łose n /<f!J .spraw;o
żenia I wyda je

najlepszego
si ę,

że

WIO ....

autor

,,400 botów" delinity"n le sfol sIli
zręc:mym naśladowcą ir.-"ych rely.

serow.

W roll głównej
og lądamy lu
lok twykla w tym cyklu
filmów
jednego
Jean-Pie"e Leoudo,
nojinl.eligentniejszych mlodych a.
ktorów
froncuskich.
Towarzyszy
mu śliczno C/-aude Jode w roll
żony I Hiroko Be'ghcwer w roli
Kyok? Dobrze . ię st%, te lok
zdofny retyser jak TrulIout zokoń
cz yI "Molieńslwem" cykl Wmów
o AnIo;"' .. Doine/u. Być m<>.le
wr6c.j t"ra~ do JCylu JWyCh naj:
w/tlszych dzi-' .przed W/Qmoolu

lat.
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Płaskorzeźba

•
nt.Szych

sadach
królują
jabłonie. chocfd niektóre
rejony specjalizują się w
upra.wle Innych drzew. W powiecie sandomierskim skoncentrowan e je t np. 90 proc. powierzcbnl sadów morelowych,
w bu kim, s łaszowskim czy 0patowskim j est
duźo
sadów
śliwkowych,
a w lipskim
wi niowych.
Kieleckie sadownIctwo razprz~strzenilo
ię w dwóch wyraźuyc h rejonach pólnocnym
(Ciałobnegi,
Radom, Przysucha) i nadwiśl ański m (od Lipska po Kazlmienę
Wielką z
centrum w powiecie
sandomlerskim). Sady zajmują blisko
30 tysięcy ha ziemi. Ro śn ie
w nich ponad 3 mln drzeW 0wocow ('h. alt> n,imo tych liczb

W

ma.jących wywoływać wra.źenie,
że je łeśmy
sadowniczymi potenłatami na dobrl\ sprawę
nie mamy rozwiniętego nowo-

czesnego sadownictwa.
Statystkę
robią
male, Pn:!'domowe sa.dki. zaniedbane. pelne starych drzew; zbieranina
n !ljprzeróżniej zy('h odmian.
O
pielę:muji tego typu sadów lepiej nie mówić. drzewa. ro sną
dziko, są wylęgarnią chorób i
szkodników.
Od lat trwa uporczywa wa.lk8o
l) zl'liane oblicza kieleckich ",.
d ów. Pod tawą tych poczynar.
są O[lr:l ~ owywan('
przez WR.~
pi ęcioletnie
programy rozvvoju
produkcji
sadowniczo-warzywniczej. Tym poczynaniom pa.tronnje spółdziel czość ogrodnicza.
Uporządkowano
już
wiele
spraw. Konsekwentnie realizuje
si ę plany
rekonstrukcji sad~w
- wymiany drzew starych. me·
odpowiednich odmian i wprowadzania. n& to miejsce nowych nasadzeń drzewek owocowych. Kończy się era pospolitej dawniej .. antonóvvkl" czy
,.cesarza wilhelma", a. na to
mlejsce rosną plenne odmiany
.. jonathan" .. mc intosh". \'V os·
ta+nich 10 latach orze <;znzepiono
GOO tys. drzew jabłoni. S9.d no·
woczesny
to sad, w którym
ro na szybko owocujące drzewa
niskópienne. łatwe w pielęgna
cji
jf'dno o(lnych, wyso'mwyd 'nych odmian: sady obej""ujaee duż~ połacie ziemi. Niezbyt wiele mamy w Kielecczvźnie tego typu sadów. produ\<ująnycb dorodne
owoce na
rynki krajowe i zagraniC"Łne,
niez awodnych w plonowaniu.
Prawdziwym i wla ' '"iwic jedvnym \'?Zorem meż'! być prawie
l20-hektarowy sad Inotytutu Sa
d'lwniclw,,- w Lipowej kolo O·
p towa. Do adowniczych id ~ a
ł ów dąży niewi~lk'lo grupa ro ladowników
bracI
n ' !!:ów
Gluszaków w pow. buskim.
Packa w nowo opatowskim. cozy
Kl't"z!łńskiel'"o
w pow. sandomierskim. Obejmują one sa.dy

clu rolników. Koszt zalo~enla
sadu pokrywają w 50 proc. rolnicy. a re złę finansuje eso.
CRS, rndy narodowe i ewentual
nie zakłady przem ysłu owoco·
wo· warzywnego. Jesienią ub.
roku. przy pomocy e<;o utworzono 4 sady zbbkowane o powierzchn i ponad 60 ha I j eden
zorganizowany
przez
sad
WZGS.
Wiodąca.
w tym
wypadku
sp ółdZiel czość
ogrodniCZa. za·
micrza w br. zorga.nizować
dal. zycb sadów zJlokowanych.
P rogram bardzo słcromny. jak
n~ nasze potrzeby. l\Iożliwości
two 'lenia większej ilości t eęo
ty pu sadów są ograniczone, bo
MARIAN RYNKOWSKI
CSO nie posiada odpOWiedniej
ilości pieniędzy na dotacje dl~
rolników (przykładowo całkOWI
ty koszt założenia sadu zbloko·
Fa.chowcy, na Ilule z ta.klml
wanego na. pCl'...·ierzchni 10 ha
autorytetami światowej $ławy
wynosi ok. 250 tys. zł). Druga
jak prof. S. Pien iążek widrr.ą roz·
trudnośó, raczej natury p.rakwiązanie w tworzeniu tzw. satycznej, polega na t ym, Iz w
dów zblokowanych - zak' :wawielu wsiach, co prawda, moina
uych na zw arty.eh
~e~·ach.
znaleźć kandyda.tów na zał oże
K t oś moźe
powIedzlec, ze to
nie sadu zblOKowanego. lecz
bd na nowośó. bo w wieJu sa~
icb grunty nie graniczą _bezdomierskich wsiach chlopslue
pośred.nio
'Ze sobą. Zarowno
sady już stykają się ze sobą.
pierwsza. jaJ!: I druga przeszko·
Pozornie o to przecież chodzi
da
są
do
pokonania.
Trzeba ty ł
specom od sadownictwa, l ecz w
ko ba rdzI.ej solidnie podejść do
istocie - to nie t-o samo. Jasprawy, trakto'wać rzecz całą
kie korzyści daje propagowanie
jako istotny element koopera:
sadownictwa
zblo]wwanego?
cji chłopskich
gospodarstw I
Przede wszystkim cały obszar
speCjalizacji
prodUkCji, w tym
sadu wstaje
ogrodzony. Ta
wypadku
sa.down~czcj
w określ o
pierwsza, najkorzystni jsza in·
nl'ch rejonach proJukcyjnYCh.
westycja jest niezb4:dnym zaA robi się wszvstko trochę inabezpieczeniem przed inwazh la
czej, tradycyjnie. Każda rejono
jęcy. które niszczą, w okresach
wa spółdzielnia ogrodnicza w
zimy średnio 8-12 proc. drzew
pla,na.ch na br. zamJerza zot"ga.·
jabłoniowych.
Za.jęCZY
apetyt
ni zo wać
swój wzotCiJwy sad
na jabłoniową korę
kosztuj e
zblokowany, także w pow. 0rocznie w calym kraju ponad
poczyń skim, zwoleńskim czy Ję'
1 mld zł ! Jednolite ogl'odzenie
drzejowskim nie mających spe·
sa.du 10- CZy 20-hekt.a.rowego
cjalnych
tradY<l'ji sa.downiczych.
jest oczywiście o wiele hńsze,
Jednak korzyści nieporówna.nie
niż tworzenie
grodzonych od·
większe, właśnie z myślą o spe
dzielnie m:tłycb Inilvwidualnych
cjalizacji całych regionów w
chociażby
nawet hektarowych
sadownichwe bylyby wtedy, jeś
sa.dkÓw.
li
na początek
od
sadów
NowQczesne sadownJctwo Jest
zblokowanych zaroiłoby się w
bardzo wyspecjalizowaną galę
Sandomierskiem czy Bialobrzes
zią produkcji rolnej, korzystakiem. Na rozszerzenie doświad
j ącą szeroko
ze wsparcia checzeń w innych rejonach woje.
mii. a nawet meteorologi I.
wództwa przyszedłby czas póź '
W sadzie zblokowanym, obsaniej.
dzonym jednym gatunkiem
I
PodobnIe wygląda sprawa!
odmianą
drzew w~9:vstkie
fundu szami. Stać na zwiększe
koszty produkcji
ochrona.
nie swojego wysiłku finansochemiczna. ewentua.lne dostarwego WZGS. Warlo się za,stacz-nie w od y,
pi elęgnacja
I
nowić, czy kółka
rolnicze nie
zbiór owoców - wypadah ła
powinny zainteresować się poniej.
budzaniem
lego
rodzaju
produk
Powinni ś my
więc
d ążyć do
cji sadOWniczej. Skoro mo żna
szybkiego tworzenia tego typu
prz ezna,czać ez,ęś6 kwot z FRR
obiektów. Tworzenie sadów zblo
na budowę wspÓlnych przechnkowanych
zapOC7l\tkowa no w
walni owoców (w tym wypadKielecczyźnie w ubieglym roku,
ku inwestycji finalnej) to niby
PCl ukaza,niu się upb, aly Rady
dlaczego
nie można finansować
Ministrów okre - I ającej zasady
początkowej fazy produkcji powstawania tego typ u j ed noszakladania sa.du?
tek. W przepisach t,'ch. okreś 
Sady zblokowane, chociaż Ich
la się. że sady takie muszą 0organizacja jest dopiero w pobejmowaó obszar minimum 10
wijakach
SI\
doskonalym
h:t. a. do takiego zespolu popr:zykladem współdziałania goSwinno należeć co na,jmniej plępodarstw chło.pslclch, niezbęd
nego wobec wzrastającego po·
zlomu lechnicznego naszego roI
nictwa. Problem ten nie spro·
wadza się tylko do gospodarki
sadowniczej. Waga całego zagadnienia polega. na. tym! że
równie d-obne mogą I powinny
powstawać zblokowane
plM1ła
bleł. Zad_I..", h.J orgon'~cc~
JNt cje truskawek i warzyw, dzięki
przeoleż nr&SJ.e:nie
pomocy
kobiecie
czemu łatwiej byłoby zmechani.
"" co dzi e ń.
..ie tylko w wyjqtkozowaó ich
uprawę,
zapewnić
wych wypo-dlcoch . jo~i.. op lsoł<lm wy
właściwą ochronę roślin I zażej. Zde>jemy sobie sprOrNę. lo
waż.
instalować
deszll2lownie - łak
ne dlo
kobiet jest np. prawidłowe
niezbędne dla OSiągnięcia wyso·
rormie.s;zozetll:e sieci puMtów hondlo
kich plonów warzyw. Ekspery·
wyci1 I uslug<>wych. Toteż i tym prob
mental ne. zblokowane plantacje
lemem
postanowi ło .i ę zająć Ligo
truskawek powsta.ną w pow.
Kobiet. W wyn~ku
porozumienLa m.
Ełk I Jarosła,w, tylko uJe u nas
wartego m l ęd'zy Zarzqd~m WOje.WÓdI
w KIelecczyźnie - drugim po
~Irn LK ° Wydzlo-łem Handlu Prze.
myslu I Usług przeprowodoLOOo a"lc.le
województwie
wa.rszawsklm
·tę wśród kobiet. która m iało doć od
producencie łruska.wek w kraju.
powi"';i na pytonie. czy sieć us lug
l\Iy pod tym względem mamy
I hondlu J...t w naszym woJ_ódt.t·
ra.czej smutne doświadozenla.
wie wysrol'Cz,ojqoa. joleie j...t zoopogdyż przed
kilku laty trz~ba
t", .." le poszczególnych pl c>ców..k. czy
br lo demontować 2 deszczowo
odpowladoJq kobietom god"'i"y otwi~
nie załoźone w powiecie kozie""":0 I romyk<>n:.o 'klepów. Jo . lch
nickim na chlopskich planta·
pu"któw usłu;':>WyCh bnokuje i,tp. Kocjach
truskawek.
lo LK prre~ozoły uw-og l wypl}-waJq.
Tworzcnie większych a.realów
ce z an}.l"t poszczegól "ym
wyd>:ro·
10m hond lu. W .. 'O<Olci kobiet zos.t<rly
uprawnych staje sIę ekonomicz
.al ęte
pod "wogę. I roJe np. Wy.
ną koniecznością także przy Indrlal Hondlu
Pn:e<nyslu I U sług w
nych uprawach rolnych np. bu·
Ko';sJciich tlOwlodom:l. że uslug;
w
raków cukrowych
czy zbóż.
J:Ok.,..e~e l'KJ'Pro'NY
zmechOil'\lhz.owonego
gdzie najbardńej uciążliwe pra
spn:ętu gospod_o domowego zos
ce przy zbiorach mogą wykonać
tanq Z01"9aMxowO!ne w b udy.nku .. El·
kombajny.
dom,," w Końs!c.ich.
TaJd s.om wy.
Sa.dy zblokowane stanowIą
uwzg lędnJł
w
dziel w Opatowie
wlęo skromny początek na dro·
S'WY"h plonach lO.rg<JniiZoW<>noie u..rug
d7e
do współdziałania gospo·
w wkre5te p ranIa I m.oglowonJo bJ'8
l,i!t:rII' w Cm fe lowJe.
Podobne. od po·
darstw cbJopsldch. Współdzi ała.
wledzJ św ladczqce. te sugestie ko·
nia., które umożhiwi mechanlza·
b let zostoły w~i~te pod uwcgę. "",.
cję procesów produkcji i wvdaszły
z O .trowco .
Sandomlen-o.
równa ciągle następu,hc <\ ubytkI
Wło.!ZlOtOWY. Kielc I Inny<:h IT"jra" "'"
siły roboczej na wsi. Tego ty·
szego wo j_ód >Iw".
pu działania pOwinniśmy podoj
W ostotndm
o kresie prohl..,."em.
mo
wać na w~i l.tieleckiej coraz
który aom;_ał w pcocy lK byla
szerzej I śmielej.
wspólproco tej orgoniroofi z komite·

W

""

p iętrze.

d r ug im

przy ul. S : en ~d.ew:cz-o
w ~I el .
w ten plqtkowy d Zlień było spo
aelcGjqCfch Icob:et. Co ja'.c.iś aO$
jedna z ,. ch U1o'kolo za d r_Iam i z
to;, lirnq Poroon'o Pr<l.wn!<>-Społ ...
CI""'. Każda z ni<: h p!'Zyszlo tutoj.
oby ws;:>Ó1r>ie z dyżuru jqcym Pl"'wM
klem znołeźć wyjśc: . z trudnej sytu a·
ej: . w j",",ej p=taw' łD jq żyC:e.
Krystynoa B. żol ; .: ę. że mqż p iJ •.
J,",-I ordy narny
wobec ",'eJ I córlol.
Nie oddoje
pe.nsji.
C nc;ołaby
go
~

m

wyme J d.owoć

ze

wsoólnego

m :es.zk a·

. lo
to zreb : ć f
Heleno L. mo S-roles!ęczne dziec·
ko. O j:em jego j61 żor, oty męi:02)'.z·
nc;>. Chc iokby wyeglelcwOo".vać od n i....
Prosi o p"moe w z,o.
g o <>ll m"",~.
ło tw : e-!'Y" u
tej spro.wy.
Mer"'o G. j ...t w ",tatnich mlesl.q.
c ach dqty. O jciec przyszlego d ..ecka n :e chce s ' ę z n:1Q oże ni ć. R6wn'eź "Odz;. a
o-:lmó", iło jokiejkc>lw' ek
pom-ot'Y. Pro${ w; ę: o p!l'fT1OC w um:e.s:zC!e.....~ u Jej no okres rozv,tiqzon ·o w s;>ecj" In.ym domu o;:.·ekl.
M'jajq o.rtatr; e
m' nuty dyżurowon ia. ?O:::!elcol nio pu.tcS!eJe . przeglq.
do", rejestr porod udzielonych w ostot",'cll latach w P",.odni
Prawn.<>Społecmej .
prONodz:or>ej przez L igę
Kob iet w Kielcoch. Zndkom l4q
· ęk.
amść st~w j q
sp rawy alimentacyjne
ro~""",...
kon!lfJcty "Od"ill<1e . Zdo·
naJq s'ę Jednak p~by o pom<JC I
w i""ych sytuccjoch iyo!,owycll, Mat.
Iro n'e wie jok !'Or;poezqc
storonj.a
nerwowo córlc.l.
o rentę dla chore)
S tO""'O kob :ef(J
chaloloby c>trzymać
re-ntę po mężu
blejonu. Co uob i ć
z Iolro.totem.
który nie płoci czyn·
nui - pyt" Jod"", : Weresonlek.
Przykto:ly róineg o typu sprow wlot·
W-1Onyc:h przez po,-oO ...l ę mo;,na bY
m""tyc. Widać z tego. te ta 'POleanie prowodzol>O """... ligę Ko·
b let placówko cieszy $Ię dutym po·
wod~enlem. Swlodczq rówi.neź o tym
Ilcrl>y.
W roku ubieglym porodnie
dŹlel"Jq-ce pn.y z,ar:zqd<lCh
ml ..js!cich
I pow'ctowych Ugl KobJet na t ...e·
...Ie noszego woJewódrtwo ><>reje.t...,
"""ty ponad 4.100 kobiet. które pro·
, Iy o pomoc w olętkich sytuacjach

n'0

życiowych.

Sprawy. które ..le wymagaJq pora·
dy cIośw;odc:zonego
J>r.........ilco zolot·
wOojq kolo Ligi Kobiet we włosnym
J!"kre"~. Leży pnede mnq I'.t Ja·
B..
" ie mo.gqc już "'g.
o<rtunlcu. IY-"?"I.oło do
d z.;e rnołeźć
Zo,zq® Wc>jewóckk'ego LK w IQ"I·
coch. Me cz.wcoro dzieci. Mqż porw
c:J jq i wyjechol w "'·..znanym kierunku.
Nie może uzysko': od meg o
0 1'rnent6\V. ..Kaidy bezdun,>'e pod.
ch<>d1li cia moiej .prawy - p :sze Ja·
nina B. P roszę ligę Kobiet o po·
m<>e I opiekę nade mnq. o do;>omo.
ŻM'e w s-pr-owie iclqg"qęO:o od mę·
to ...aletnych ol"m..mów.
prone o
zc·n-tef e1:)WC"~~ e
mo:m
losem
w~·
d:e pow ~<>t:>we. bo m<>}e prośby rWe
CYI",nq skutku i Jestem zd""" n<>
w łoSIna
s ' ły,
a tych
mam
c:>roz
m ~ ! er·.
In~~~encjo LOgi !(ob:et 1 w
t.,.,.. prrypcrl1cu p",mogla. S prQYIq za)ql
p -o'<umto<.
Podobnych p,ó,b
interwencję -

Ict"""

,,"y

S"

u

°

l'~h

czy

HstOW')'~h

-

rÓ"N'nl eŻ

jest

J OO!'? DO czo bardzo rói."\ych s.Q.rcw.
Sq tut-oj p rc;~y o pomoc w. um:en·
Clen-:., dredc<l w iloblcu
p:ze:"
S!kcłu

uzys C"I.IO

p:-,,=cy,

czy

Z'1oł'N'".en . u

v. 6zk'3· NNot "dz.l(ego, m 'e Jsoo w do",u ~;>'e i ""'clej 'tp. K~o tóg; ~o
b 'et pr!Wl'O-dro równ :ez Ich 5z.c.z~oło
wy reJe-l', N ''>o--dz'~j ił'I~;es~jqC~
w n '" i~! ,ub-yko ..10
l'O, łW ~
g:h e In~ d u i~my sreleqófo'Vl OP f ~.
k"'3 I I
t.,ł O t'Nrt S'Oł"QJNę. No oc::oł

prt.e'A.o:"t
st'''I' e~t''!'''ł,e
lołotw'Ono "T~VW 'e .
P"Oo:o, któ·q m~ ' <) bv rv.ll ;c; prow
",. - -o..,..,.
n,",
je~ t , .. ..,
l

'-:O . ""

p rz6j<T"Ó

ziol<lll>06ol kól 19

Ko·

I•••• zmarnowane

o powIerzchni 1-20 ha ziemI.
Dla kielecI."iego. rozdro bnionego
rolnictwa
-ze
z1"ozumlałyoh
względów nie mogą to być w.zo
ry powszechne. W całym wOJewódzhvie zaledwie 103 gospodarstw uznano za specjalizują
ce się w sadownictwie. Potrze
by rynkowe. ciągly deficyt owoców w naszym modelu spożycia,
wymagają
szybkiego
zwiększenia produkCji sadowni·
ozej. Jak te racj ~ pogodziĆ? Co
może stać się nadzieją naszego
sadownictwa?

Nie tylko sałatki...
poczekaIN .

Godziny zaoszczędzone

ku czci Kooernika

tom l b lolcoowy""i. Równiei Pf'LY pomocy
ank Iety Icobiety u,"owoaly odpowledu...:
no pyton ie. 02)' w",óld~J,oł<>nl. kół LK
I lcom.'t<It6w blolcowyc:h na nzeoz 'ro
dow lsko JlUt prawIdłowe. czy w no·
l..tytym stoprilu kobiety sq repr""'en.
towane w k<>m1>sjach rod I1OI'OdbtNych
I CO ""Jeży .!'Oblt. oby ta W"",>óli>ro
DO uHodoła się horm<>noij11l1..
.J.dk s i ę
o~O!ZoIo. tom gd.le wspó ldlZloflon,le z
blokowymi
uklodo
si ę
komiCeboml
dobr;z<o (np . P""f Kom. Blole. nr 9 w
Ki",lcoch - ul. Żerom<kiegc) . kobiety
J>Od ..j muj q wiele cennych
I ·",}otyw·
no ",,,,a środowisk",. wynol'kojqcych t
potrreb
d1llelnlcy. Twol'Zq gr<Jpy o·
pl,*uJq<le s:J ę d "re6ni I m łod ' "żq.
OtgOJ\nuJq - w pororum i.et'liitl I terenowymi
opiekurwomi
>,;>olecz"",mi POmQc dlo lud,i starS'loych. prrepro·
wo:łzoJq wyw:ooy
środ_'~k_e do·
tyezqce l'Olrud rl'enlo kobiet. kwoll!i·
k~o d.ieo/ do żłobków I przed,
.t<ołl.
spraw
o liment=yjnych
itp .
Kobiety woJaq
rów<>!ei o
swoje
przed'stowioleJstwa
w kom.i5-lach od·
b ieroJqoych budynkI m 'eszikaIne.
Moino by prIytocrrć Jeszcze wiele
przyJe/adów dobre-). SoJ>ołea.nej
robo·
ty czlonlol ń LK. 1ct6re pO<l nz.... 5-wojq
procą chcą pomóc w cod Z
'''''''"von o·
bowiqz~och
l klopoto,;h
kob: ełom.
Ale Już te oplsor>e wyżej ~ytuocJe
wyjęte z życ=.o
św.iodczq te LK Je.s.t
",eeznik;"m I<otere sów środ<>Wi,lc" ko·
b·eceqo

tylko

ni.e

w

teor;"i.

Nie

wszęd't 'e

jesz.cze. co prawdo.
bok,
tok sprownie Jo k powinny.
W'ęlc.'Z'Ość z nich może Je<łn-ok za·

dzlalajq

n:>towoć

cesV.

n<I

Ic~ci e

swym;

soor~

Kłopoty

społeczn i e

bbiet
wywodzq sę

suk·

dzioła<jaGy<:h
często

stqd.

te w wielu orryJ>Odlcach tl'OIctuJe
je

l

pr.zymruŹeo".! em

oko.

n Ie

si ę

doce·
w'elu

" '"jq,, ich fricjotyw.
Wśród
utorł się bow'em poglqd. że ałan·
kln'e lK nie wychodzq w ~j pro·
cy poro przyslow:.owe Jut ptIZYC!,towywart', s".Iotek.
PrG~tyka po"cazuje
jednok c~ 1<m~'Jo. A ztes.z q l ,!"o·
cme solotlcl ni e są do pogcr.dz"","" .. ,
EWA STAlEWSKA

PROFILAKTYKA
I WYCHOWYWANIE
--' BY NIE BYŁO
WYP ADKOW PRZY PRACY'
O szeroki ej dz i ałalności profiJ.aiktyczno
wychowawczej
wśród zarogl Huty im. M . N9wot'!!:i w OstrolWcu Sw. ale
także rrfej ake o małej skutecz
ności
tego d ziałani a
p isze
"Walczymy o stal". W numerze 5 czytamy m.in.:
P rowadzi się w naszym zakładzie szeroko zakrojoną akcję szkoleniową niezależnie od
szkolenia tego ' typu, jak dla
nowo przyjmowa n ych do zakładu, na stanowiskach
pracy ilrzy zmianie m iejsca prac/ Instr'Ukt aż taki prowad-z i
s' ę w dziale bhip i w w ydziałach . Qrganiwwane są egzaminy
będące sprawdzianem wiadomości now o pr zyjmowanych pracowni,ków - z
zakrew bhp. Szkolenia prowil
dzą także pracownicy d owru:
mistrzowie, brygadziści. Mimo
tak: intensywnego szkolenia,
wiele spotyka s ię przy;padków
wskazują'Cych na malą znajomość bel'piecznych metod pra·
cy, a szczególnie na lekceważenie skutków, jakie wy,g tąp ią
mogą, jeśli odstępuje s ię Od
pr zepisów bhp.
Istnieje obowiązek poddawa
nla dwukrotnie w clągu roku
egzamjnowi całej zalol'ri pracującej w produkcji. Wyn ilk i

w ubIegłym
podstawowym
tematl'm w d ysR.usji o sJ>OSO:
bach realizacji ponadplanowe]
produkcji jest pełne wy ko:~ys~
nie czasu pracy oraz obmzame
pracochłonności wyrobów. Waż
ne to zwłaszcza w dużych zaklada'\:h przemysłowych. Bo też
zainstalowane tu maszyny mają najczęściej bard~ dużą w'!dajIllOŚć. Każda gOO.zma postOJU
to nie tylko zakł óceni e rytmu
produkcji, ale także straty się
gające wielu tysięcy .złotych.
<>dobnie jak
P roku,
n'iernal

SwiadoffiOŚć
tego dopinguje
Lało"ę do ciągleg<> szukania r&-

ze"'; tkwiących m. in. w wy-

dłużonym

proces ~e

technol?g i~

nym. Płyną więc do wspolneJ
s ka.rbankci złotówki wypracowane drogą lepszej . organizacji
pracy, skracania przestojó'o'I itp.
Jest jednak druga str<>na medalu, którą chc iałbym pokazać
na przykładz ie je dnego tyLko
zak]a{\.u, choć podObne sytuacje
występują niemal w",zędz. ic. Ta
druga strona to pozornie bła
he. pa'l'ominutowe spóinienia do
pracy.
AWERS

Toruniu zakończony został montat gigantycznej kompozycji pla·
stycznej ku czci Mikołaja Kopernika, dzieła POlsl<ieg.o artysty plastyka, Stefana Knappa, mies z kającego stale w LOndy~"e . Knapp, u~ra·
wiający sztukę monumentaluą, zdobył za gr.auicą duzy rozgłos, ~ Jego
żywe, nl'jczęściej wykonywane własnor~cznJe .prace spotkać mozna w
wielu zakątkach świata. Toruńska kompozycJa wykonan.a w ~etal~
i powleczona barwioną porcelaną ozd'lbia tronton gmachu nowej auli
Uniwersytetu im. l\fikołaja Koper nika.
Na zdjęciu: dzi eło Knappa na trontonie gmachu nowej auli uniwerCAF G ND.
syteckiej w Toruniu.
W

r~1
protes.tują,c'f
pnze-olm
zrMln':ęciru. czy jol.< Solę te·
o IMsllysd<im jedJnoi<ow~ mó·

L
roz

wj - f:kw'oo.::Ji, rocrnJon,i ęc l u Izby
Porodowej,
podp ilSJO<ny
plfZ e~
dwod z,;e'ŚC:O cZlte.ry k'o bi'C'ty i
do~t~,rcz o<n'Y
przez umyślrnego l
morie oooóoiŻ nie mUlSi !:ryć glo
SeIITl talk ZlW'Olnerj
op;,nl;4, poje.
oholl elm jedinolk nI(] mieti s>c.c , d,o
S-zydłOQlWa, pon'i ewori trud."o pnzy
puści ć, że bamtejszoe kob i'eły . w
ogóle przestaly, czy też przeiSIto
nq no.dJ.ić .
W Szyd ~owi~ IJlby P,Qlrodbwe j
ro.ktyoz.n,ie }u,ż J):e ma. Bylo,
by/o, os iemnocśq'e laJt bylo,
n,o gle tetlCllZ, w stycmi'IJ
Jq
zo,m'kn i ę~o. N ie mo - powied,l!io
nQ - \MO~unków, n:e mo potrze
by i sz!cocJ,o k.o ~z.tów. W Szyddo
wie - obl icoz;onro - Jeden po·
ród kioSl2!wje tnzy ty,-\,iq<ce zlo·
\"y1c.h. 1(,'Ied'Y więc w OIS~ał(li ą sa·
bO'tę s tyoz:nc!oo,
pewno I tu.re J.
Slzyoh m!odych ko<b ret rolnie·
mogla, ~nzeba bylo. zow:eźć jq
dl() Slipi>bo'l'O W Staszov.\e, s.tqd
l
bro'k,u mie,jsca
no oddriol
poloLn i,c zy do Rakowo, z Ro·.
Ioo.wo, gdlZAie w porcodÓW'Ce też
oiasno - woje Soi ę do Poło ń.
co a lbo l-won,isk, stamtąd do
Bogonru ,I tu wregz,c,ie
moglo
nlcl!SIIopić
uozęślliwe
rollWiq;z<f.
r.i'e. 'Mojq m/odl!l ' syna, A że
kOtb ieto, prIeje-c:holo przy 0,1(0·
z],1 jakieś
niedoklodnie li·
azqc
sreśćd21iesiąt
ki'lome·
trów~ Nice n,ie s~kiod'Zi . Ni<e liC
SIWO je, ona rolplaci t)'Ill<o
po.
wr.ót z Bogoriii do domu . WproMl
azie bybby ZlnoCZl\,ie gorzej.
gd )1by i w Bog.o.rl:;i n:e
bylo
miejsca, jedno,k nje "gdybaj.
my". liozq s i ę wo(Un-ki i k,oSlrty,
Te tnzy ty!>iqce z/otycc h. To 5.1'0·
ro, pr1Cllwdc-, tylk<> że mimo bro
kiu skienowoń l innyoh miej,sco·
wOOoi, oltoć no oddZJilQ,le poło,ż.
nilC\!Yllll w StoS:llOwie tl<>k jest
c~nan iIcZJn,y, w szydlowsklej
~.
rodówce odebr<J!no w ub'eglrm
rcoku dlJ"ew' ęćd:ci es i qt p i ęć ooro
dów. Wyobro'ż'Dm sobie koszty
przewozów i pos.zuk:waó ml'ej.
sco d lo pl1Clwie stu połoŻ:n i c .

egzaminu powinny być no to wane w kaa: cie każdego pracownika . Te formalności nie
są dopełniane we wszystkich
jednostkaC'h. Dział bhp ora:/;
społeczna
i ns.pekcj a
pracy
zwraca uwagę na te n iedociącgnięcia.

Niezależnie od sz:kolenia ""
zakr€lsi e prze[Ji'sów bhp. którym obejmuje si ę całą załogę,

Wy,obr<llŹlom
SIObie Z!Nl'q;zol!1e I
t)vn k~oty,
m!m.o że poo ie ·
któnll'/ !>\>oIf'O~'i się minie US'plO·
k'Doić.
ZO'PC!WI[1i:01q c i~ ws.zyS>tko
będlZie w porządku.
N!e mój !roń, ni.e mój wóz.

pOOlos,tOUq jed'nok o:utorkl IilStu
i paJrę serreik - p'nzy,s.z/ycn m'ate/:
5z~lrOWo
aro,z jego no~b li ż.
sl)1Ch, i dods;zych l!resZJtq \>o,!; że.
~IaoP'IC.
Ko.oieity z dwu·dl1!jes,tu ·

kładowej.

Szkoleniem objęci są n ie tylko pracownicy
zatrudnieni
bezpośrednio w produ.~cji, ale
również ' przedstawiciele dozoru średniego l wyższego. Raz
w roku do egzaminu ze znajomOŚC i prze[Jisów bhp przystęp.ują mi:strwwie, egzamin y
składaj ą także przedstawiciele
dozoru wyższego.
Ważnym k ieru nk iem wpracy profilaktyczno- wychowawczej są syptematycznie prcma-

Iy ~ię odpowiedll!i, a w ogóle
te klopoty wy,ni,kly z nieporo'lu
m ień w m'ejscowe-j, mo:ozy uy.
dlowsk iej
sł wżbie
zdrowia,
N :epomo:z;uim,i eń wyl1lil<o~qcych
z
lIPudlnlO'śoi w ustoll en,i'IJ, kto WIOa:·
l1I:ejs:z,y. A
m,iejs.oowq s,/uibę,
zarorN.ia
reprezentujq: le!<olT"Z,
po~oŻinlQ i s tomo~ollOg OrolZ f<l,r·
m<l'ceu1iko pierl ęg n io,rko i ozte ry

. ~o~lowe.

I

ZBIGNIEW NOSAL

C h C ij Ć,
•
nIe c cąc
bnre<:'h Wsi,

Zo",ieqJiOlootJ!oM,

(t.

po ooiecrnl/1Qstu 1.0.
interes? - l bez·
rOOlllie. Im tnzebao w czym /"2eiCZ,
jaiS<n;o wytlumo;ozyć. T~m wi~cej,
że
dlo'po~rujq
s'i ę
w decy,zj,i
oli'ilChś
i~teresów
ooobils.t)loh.
Pos.zed/em więc do grT1lilny. TOlm,
pod n,ieobecność
nooze<l,n6ko.
pl1ZetWodn iazqcy G m.iln,n ej Rady
NOIroolowej s.rormuł()IW(]J niedlW'U
~nOlczllią odpowiedź: s.pnzec:M/io
noc s ię zomk<n'ięaiu lZJby Porodo·
wej oohwołq PreZlydium byłej
GromadizlklJ e<j RlaocIy Narodowej,
spr.zeai~'II;lolno się na ZJeibro,n,ioch
pai!t)1jlnYlch,
W}lnlOljętJo
naM/et
dom, gdlZt:e by rooiloo w lIWiq,z
k,u z oi>Olsf1lotq w budYln,~.u O.
snocl>lro
Zdlra.wilO
porodówkę
pIIZen,i eść - ws.rys1l1<,o
no n,je.
Dem wedtlug fa,ChOiWCÓW wyma·
go/ p rzeróbek;" no które W'/olŚd·
ci,el nie chaiol Sli ę zgodz i ć , u.
chw,a,/y i pnotes.ty nie d'o ozeko·
oor.2lO!M -

~aoh

lIWiioć

dwne przejpądy w' wydzJa łach, dokonywane przez rejonowych s,połecznych ln,SIPektorów pracy. Mają one na celu
zwrócenie uwa.g.i na -..v:szelkie
n i edociągnięcia
oraz szybką
ich likrwidaeję.
Nieza,leżn i e
od działalności
prowao.'lonej przez zakładową
służbę bhp akitywny ud'ział w
pracy
p rafilaktyczno-wycho-

WPRASIE ZAKŁADOWEJ
organizowane są kursy specjalis·t yczne dła w~branych grup
pracowników zatrudnionych w
takich zawodach, jak: suwnicowi, zalPinacze, k ierowcy wóz
,ków akumt.ill.atorowych. Przy
tego rodzaju pracach powataje
znaczny procent wypadków
notowanych w statystyce za-

W pierw;zych dniach s! y,~z
n ia br. na wydziale samochod ów w Ki ~leck i ch Zakhdach
WYTobów Me.talowych odbyta
si ę
konfere ncja wydziałowe.go
samorządu
robotniczego. Dyskutowano nad sposobem realizacji zal'ożeń planu proc!u..'<cji
dodatkowej. Będ'zi e ona odpowiedzią
na apeL Sekretariatu
KC PZPR oraz Prez~'d ium R zą 
du. W trakcie dyskus ji okazał<>
się, że m<>żna tu bez dodatkowych nakładów jnwestycyjnych
zraczniE' skrócić czas wytwarza
ni:!. wyrobów. Trzeba tylk!o l e..
piej · wykorzystać . dzień pracy.
Dzięki
nowemu 2l0bowJązaniu

wawczej bIerze aktyw SiPołecz
ny, zorga ni'lowany przez Komi,gję
Ochrony Pracy przy
Radzie Zalk lladowej.
Dużą rołę
w zapo.bieganiu
wypadkom odgrYWają dyżur 
ni bhp, którzy zgłaszają liczne uwa:gi. Dotyczą one warunków pracy, a także stosowania p.rzez pracowników metod pracy. P rzy udz iale dyżurnych bhp jest mo:iliwość
szybkiego oddziaływan i a
na
załogę, dokonywan ia zmian na
konkretnych
stanowi'Skach
pracy. Zwraca s i ę też UlWagę
na porządek przy stanowiskach pracy. Woszelkie uwa,g i,
nawet drobne, są ,s yg nałam i o
konieczności
Wlprowadzania
zm ia n.
Pracownicy
dozoru mają
także możliwości oddziaływa
\

DC!'MiedlZAi<JJe-m s ię, że rzeko·
mo I1Oljbamdz.'.e-j zo',n·t ereso'woo y
w rołfll'k'll,iędtu liZlby Porodowe j
jest lekoJ12 m ieSlz,!ro~qcy no p i ęt.
rze w o.środ'ku, któ~eomu p01r<>·
dówilro ze \MZględu n,a zle WIO ·
~un,kl w gob i'necie i m,i~,ZIk«l'I,':'e
w sq;s.'edzttw'e OOrolZlO pl1Ze&Zlloo·
cho orolZ dentysta. Tern z ~'o·
le i dl<l/ttego, że n':e chc·e podo.
bno dopuści ć do p~erli~li enJQ
pf1Clloo.wn i z wł'as,nego domu, bo
wyn,c-jem po~oju to d'1<Jń nie,zly
zysk. Stomot·o!ogo ZO,JIClIZ Z/resztq
zr-ehob i'~itoWlOt
S<erkretornz polrti~
liwier<llZQ'c, . że lUZ od d'OrNII1o
l!glo.5zo/ on chę ć pnren.ie,~i.e>nl'o
gab!i!1etu. Po tWierd!ził to I di!n
t}1~to . Aani ewoź
jed,nollc luhi ę
WiediZ:ieć, co je,st g nane - po·
Stzed/em do lekoll1!o. Njes.te.ty,
nie
z-olStołem
go.
SZ!klO'
doQ, bo chcioł em ropy.toć, czy
nie móg~by on pnzen'ieść !>i ę z
ośro.diko do tamtego wyn,QIjęt e.

nla na pod[egły zespół poprzez
wpisywanie U/Wag do d.zienników.
Mimo tak 'szeroko rozwinię
tej d-ziałałności pro:fIlaktyczno-wychowawczej
wypadki
zdarzają się nadal. P rzyczyny
są częst-o błahe, a skutki po ważne . Instancja
zwi ązkowa
IW
na'szym zakładzie czyni
więc starania o wypracowanie
da,l szych
form
skutecznego
odd'liaływania.
K roki te podeJmuje się z myślą o stworzeniu wszystkim pracującym,
i przy ich a·k tywnym udziale,
be2lPieczny·ch warunków pracy.
DOKĄD

TOLEROWAC

BĘDZIEMY PIJAŃSTWO?

Pod tym znamiennym tytu-

łem kielecka "Iskra" (Zakłady

Precyzyjne .. I~kra"l w numerze styczniowym b ije na alarm :
Słuchamy w radiu j telewizji, czyt amy w prasie, mówimy z okazji zebrań, narad
na temat walki ze złą jakoś
cią prod'ukch, usług, wołamy
o dobrą robotę na każdym
stanowisoku. Podp isujemy zobowi ązan i a, że będzi emy pracowa ć wydajniej i lep iej. Jakże często mimo oficjalnYCh deklaracji o " dobrej robocie" widz imy wśród nl'S p ij an ych pra
cowników, n iezdolnych do wy

http://sbc.wbp.kielce.pl/

np. cykl p rodukcji jednej Wy_
wrotki skróci się o 9 godzin.
W sumie, na wydziale zaoszczędzono 70 tys. godzin. a Więc
tyle, ile w ciągu roku wypracowałoby 30
dodatkowo zatrud_
nionych pracowników.
REWERS
Na ogól w zakładach prze_
mysłowych
nie prowadzi s:ę
bieżącej
kont~oli Punktualności rozpoczynanIa
pracy.
Tak też jest w KZWM. 19 styCZ

stalej,

nia 1}r. postanowiono jednak
sprawdzić karty
zegarowe. na
których odnotowana jest godz'na przyjścia pracownika do za
kladu. Okazało się, Ż e Wś,ód
praoownjków I zm 'any spóźni_
ło się blisko 100 os.ób. Już p!"zy
bram ie byly to spó źn.ie ni a kilkuminutowe.
Za n.im
jednak
"spóźnialski" . staną]
pny sWo.
jej maszynie upłynęlo dahzych
15- 20 m inut. Wyniki k :Lku podobnych kontroli świadczą iż
najczęściej

spóźniają

się

pra-

cown~cy wydziałów produkCyj_
nych. Można więc wyobrazić so

bie. jakie straty z teg:J poWodu
p-on<Hi za;t1ad. Zważmy. że tyl
k{) 19 ,· tycznia wskutek n:eter_
minowego zglv ,leni, się d a Pra
ey na l zmianę kilkudziesięciu
o 3ób - - U!l3.r:nowaTllO 40 robo_
czyc!:: godzi n.
JAKI JEST TEN l\IEDAL?
sję tak. Jedni ciuskrzętnie
każdą
god;z.inę

Rzecz ma

bają

swojej pracy. drudzy zaś po
prostu sPóźniają się · Dla usprawiedliwienia mówi ą: ja I
tak • nadgonię
parominutową
stratę, bo to nic wielkiego. A

przeci€ź trw.onią to 00 innj z
takim tr'lrlen'. dokładają do
wspólnej sl~arbonkL

R: CHUSTECIO
g,o I nie
porodówkę

nod.ojącego' się n-a
d'om u?
Wcześ niej

j.ckoś ntJ to n,je w.:>odl _
le'l<orz, CJIIlij miejscowe, ani
powjo towe wla.dze. A kto w'e,
m,oże 00 bylo rozwiq,zco,nie prob.
lemu? Bo O'fgumE!-n't, że poro!
dówka w Szyd/.owie
jes.t z,byt
kosztown,a i n·:epotrzebno dz iw
11<:16 mnie rllie prze,k'o nol. Zoj rza
lem n.o oddlli·al poł,o;ż'J1!iozy w
stos,z,owsk+m szp i~du: pel·no, i
przez ostatn ie dONie doby odwoZli się poloŻinlfce już po czte.
rech dn.ioch poby.tu kmetkq do
domu, oby zrobić miejs.ce n'a·
stępnym.
W ciqgu dwóch dnJ
- mówi o;rd~notQr - jestem w
sba.n'ie z'ClIpełf1ii ć ja.l<qś Izbę Po.

nJkt

0 11"1\

rodową .

ska,
nńe

Czemuż

w i ęc

sI y,dłow.

k'edy
jes.zoze istn io/{l,
rnf.i(1!a powodzenia?

Nie widzę powodów. Chyba,
i'stOibnrie - \>ol< jak to po·
wiedzia,n'!) n,o samortZutn·:e po·
wst<lly~ spotkcmiu z m.i-es.z k.ań.
oami m'06teczko - przyjmowa .
no tu rod~qce n,i.echębn '-e.. n.oj.
pi'EllllW rom·los! o ston zd row'o,
pytajqc: "Kto jq tu p r,zyw:ó:d?".
że

N'O,nz.ekolj m'ieojsccowi pub licz.
",ie no tutejszego lekorz'a., jego
częstq n-ieobec.,ość w ośf1Od kl}
pob ie~a;nlle zbyt
wyg ó rowoQ,nyc n
o<pl,o t z~ oc!woże(1,i e ' cho rych
włOls.rcym S,QllT\locho<dem ao s.Z;pl.
tCl110 czy domu (br,zySlllo zlotych
ro p rze jOlld z Wólkij Żyznej do
Stasz;owo\ skqd n·:e da lej, jak
p iętn,aoście kilo.metrów),
mówiło
się o
lekcew-ażen·j,u
obo,w.qz.
ków. Wr'acOljmy d,o deC)1Zj i o
z·ClIf11k.n.:ęoi u Izby Porodowej, któ
ro jeś Li r1tOJWet ni'\: nie zm iel"1i,
bo kio'bi-ety i rok gd,l!:eś będą
mUSlio,1y rod.z i'Ć, było z pu·nktu
wid;ren ilO
SlZ'Yd/o'Mian,
rIOIZwoju
nowej gm,i ny i sytua.oji z lóżka·
mil w stOISllIows.k,lm po/,oŁnidwie,
dleCy1Zljq chy.ba doś ć pllZedwczes
nq. Mówi się z,o'liWyoz,aj w ta·
/ ~:'ch sytu>OJc:j;aich : wylano dziec·
k,o razem z kąp i el ą , ale powie
ctz;en;ie to dlO Szyd/owo n,'e
oordxo po,~uje. Tu,taj zdaje s'ę
po kqpieli Io.stalo b,ru,c!no woda.
konywan ia swych normalnych
obowiązków i często wałęsa
jących się po zakładzie b: Z
określonego celu. N ie nalezą
do rz adkości interwencje straż
nlków.
2)darza się często, że pracown icy przystępują do pracy
będąc już pod wpływem a~
koholu. W stanie zamr,o czen la
alkoholo:wego .n iet[u dno p!"zec ie ż o wypadek, powoduJ~cy
kalectwo, a nawet utratę zycia.
Zdarzają ąię również p rzt
padlki, aczkolwj ek rzadkie, ~e
widuje s ię także i pracoW~I
ków ucmy'Słowych "pra cuJą 
cych" po jed-nym głębsz y.m.
Na pewno groźba wypad KU
przy pracy j€l5t mniej,s za, al.e
wykroczenie .przeciw dysc ypli nie identy czne. Tolerancja ty~h
wykroczeń szkodliwa jest nie
tylko ze względów ekonomiCZnych (dzień pracy .. umysłO
wego" został przecież opła.eo
ny), ale szczególnie istotna Jest
tu szkodliwość społeczna.
Aby dobrze i skutecznie rO z
wiązywać codzienne probleITlY,
potrzebna jest trzeźwa glo~~
w znaczeniu dosłownym. _~aw
~zywie
pojęta
solidarno sc .
1<:ryd u "zmeczonego" .. k-c-le~~
bije w nas wszystkich. b-n
względu na to, czy pracu e.. 0,_
T)rzy ma's zvnie czy p rzy biU.
ku.
(wY"r. t.)

'1.0".
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d makrele przysma
Zarząd Sp6łJdrz.ielnl Pracy Garbarskiej "Zakowice" w Radom iu, U!l. SWierczewskiego '7, ogłasza przetarg nieograniC7»ny
na następujące prace remontowe i montażowe maszyn i urzą
dzeń produkJcyjny-ch w 1973 roku:
l) mOllltaż i oddanie do ek.sploatacjI trzech nowych maszyn
garbarskich, otrzymanych J: importu (pr05towaczka, łupniarka i m iarmaszYll1a);
.
2) remont średni trzech maMJYll1 iarbarSl~h (OOnllęŚD l atk.a 1
dwie wyżymaczJki);
3) remonty awaryjll1e maszym garbarslkioh, w c i ągu 1973 roku;
4) remont średni 7 maszym szyjących, lruśniefSlkJjch i krawieckich;
5) kapitalny remont wJJndy to-warowej o n.ośności ~OO kg; .
6) . rem<mt i przebudowa rozdz ielni sUy l świ!l!t1a w zakładZ i e
nr 1 oraz remonty awaT)'jne instalacji i urządzeń elektrycznych w ciągu 1:973 r. w :z.a'kladach nr l, 2 i 3.
Wszysbkie materi ały i części zapasowe do w.wym. remontów
- wykonaw~ów. Bliżs>zy~h daJllych o w.wym. remont?ch. d.okłaooych terminach il\Jp. udi7Ji elać będzi e gl. mechanllk spo td7Jielni, codziennie w daliach pracy, w godzi nach od. 8 do 13,
-fil biurze przy ul. Głównej 9 (telefon 296-19) , tam tez oglądać
można maszyny i urządzeni a przeznaczone do remo nt u.
W przetargu mogą brać ud:lJial przeds i ębiorstwa pańs two we,
spóldzielcze i wars.maty k9f1cesjonowane prywa~ne. P :zystępu
jący do przetaJrgu M 'nien złożyć ofertę, w któreJ powmno być
zaznaczone, że oferent zaznajomił się, z warunkJa mi prze targu i po7Jnał O'biekt podleg ający remontowi oraz waru,nkami
wykonaJllaa zamówien ia.
Do oferty wilIlien być dolączony kOS1Jtorys z podaJll1em cdpowiedn.ich cenni'k ów i oboWiąeJującyc h .cen. Po>n~dto ?ferent
winien stw ierdzić, że posiada odpvwiedme zabeZlpleczeme m ?~ 
teria10we i wyposażenie warsZltatowe, gwarantujące wykon anie remolIlt ów w terrn ill1ie. Oferenci mogą reflekto""ać na wykooanie części remontów z W.v.. przetargu, s>tosownie do bran-

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO
ZASADNICZA SZKOLA BUDOWLANA
dla PRACUJ,\CYCH
W TYCHACH
OGLASZAJĄ WPISY
DO ZASADNICZEJ SZKOLY BUDOWLANEł
DLA PRACUJĄCYCH W TYCHACH
na rQk szkolny 1973/74.
za.w o dach :
MONTER KONSTRUKCJI MUROWYCH (MURARZ)
ittONTER KONSTRUKCJI DREWNIANYCH (CIESLA)
DEKORATOR WNĘTRZ l\fiESZKALNYCH (MALARZ)
POSADZKARZ - PLYTKARZ
~IONTER WEWN. INSTALACJI BUDOWLANEJ
MECHANIK ~SZYN BUDOWLANYCH
SLUSARZ MECHANIK
BETONIARZ - ZBROJARZ
nauiki w zawodach: dekoraJtor W1IlętM: m'ieSlZlkalnyc~,
maszyn budowlaJllych i eloESkltromonter - pr2JyJrówni eż d ziewczęta .

przyjęc i a kandydat6w do ZSB dla Pracują
szkoły

;~, .. "",'ntow,

podstawowej oratl

Uożenie

jak podanie, życiorys, wyni'lti badań lekarS-k i~h

pluc). I)()1rumenty te nalezy
.
uc~niow ie ~ymują odpowiedJnle do wieku i
zawodu - wynag~enie m i es i ęczme (s.tY'pendium),
ubranie robocze, olmW'ie, nar.zędzi a pracy
ubraJlli a i olmwie wyjściowe, kO&71ule,
itp.
.
dtJo wszyscy u.czniowie prozez cały czas n!l!Ulkl otrzynieodplatnie posillkd regen e r.a.cyjn e, w CiZasie le!keji,
na budow!I!Ch l'Ub waJI'S7Itatach.
f
Ucz.niom klas JiI i HI przys łUguj ą premie w wysokOŚCi
30 proc. w.rna.grodrzenia miesięcZl!lego:
m<JCQ:,

p.rześwietleni e

w term in ie do ·dnia 31 maja 1913 r.

ogłasza przew, !na
wewinętr7JIlego gmach'l1

KIELECKI ZARZĄD APTEK _
W KIELCACH
sprzeda

.dwie przyczepy samochodowe
typ P-3 rdk: produklcja 1951 o ładOW1lloocl 3 ton
oraz W-54, roik produkcji 196'6 o ładowności 3,5 bony.
W mym. przy-ctz,e py

i ~póldJz,i ekze. Oferty w zalaGI:owaJllych kopertach
skł adać w ~aJllcelarj.i m'l1'Ze'llrn przy ul. NowOltfk!i 12 godz. 8-15.KO!l'Ilisyjll1e otwarci.e ofert nalSlf;ąp! 28 Lutego
godz. 11. Muzeum zastrzega sobie prawo wyboru oferenta.
445-k

ut

Dębowa

przyrroądów:

4,

SpóŁdzielnia Pracy "Radomianka" w
ogłasza pr2letarg nieograniczony na wy-

w y<klrojrnlków,

wygilIlaków oraa: torm
TermilIl ostateczL=U U'~t:\Ul a wyflronaw5>twa 31 lipca !973. rokIu. DokonstruGocyjna watjd'Uje się do wglądu w dJz.iJaJ.e
spółdzJelni, w ciągu 7 dni od daty ukazan[~a się
, ia w prasie. Natomiast otwrurcie ofert nastąpi w 15
lic ząc od uka.z.ani a s ię ogłoszenia. W prreta,rgll mogą
udzi al za!kJady ' pań&twowe, spóŁdzi eloz.e i prywatll1e. Zamy sobie wybór oferenta, jak również uniewaimienie
bez podania prz)I'Czyn.
439-k

trI"<"",,,,,,,h do tworzyw

te.rmoplastycZl!l~h.

Przedsiębiors two Remontowo-Budowlane
ul. Błoni e 8, ogłasza przetarg ograniczony

w Sandona ~prze·
samocho dów: 1) ,,~tar" W-25 (wywrotka),
nr podwozia 80495, nr silnika 40447, cena
34.000 ' zł; 2) "star" W-25 (wywrotka), 11[" rejestr.
nr podWlOzi'a 110546, rur silnika 12399, cena wr:woław
zł; 3) "żubr", nr rejestr. CO-1701, nr podWOZIa 6422,
071261064, cena wywoławcza 52.000 zł; oralZ przetarg
,"Sldnlczn,nv l).a sprzedae; samochodu "n Yfl a", nr rejestr.
I1r podwozia 31792, nr siłnika 22619, ce.na w)'IWoław
O zł. Samochody moina oglądać codozie~ie w godz.
w bll2ie MPRB w Sandomierzu, ul. Bronie nr 8. W przemogą brać ud zi ał jednostki gospodarki uspołecznionej
Osoby fizyczne. Osoby fizyczne winny przedłożyć odJpoz8Świooczerrie z Wydziału Ko munikacjj Prez. WRN
. paN, stWi erdzające, jakiemu celowi środek transportu bę
, służyć. P.rzy.stępujący do przet axgu wi'nni wpb!I!Cić wadium
10 proc. ceny wywoławczej w kasie przedsiębior
na jeden d-zJeń przed przetrurgi-em. Przetar g
w dniu 26.ILbr. o goclrr.. 8, w siedzibie przedsię360-k

można, oglądać
JagitelJ.ońs!ki.ej

KZA w Kielcaah, przy uB..
od 7.30 do 15.30.

w si,edzibie
70, w godz.

441-1k

HUTA "LAZISKA"
W LAZISKACH GÓRNYCH, lJL. CIESZ~SKA 23
POw. TYOHY, WOJ. KATOWICE
OG, LASZA NABÓR

'WYkona-- ,·,
przy '· ul. '"

Udział w prv.etargu mogą braĆ przedslębńorstwa

do 25 · OCHOTNICZEGO : HUF,CA~ ,tPRACY
•

'

,

,.

t

~

hufca pcrrz'y jmowaml są mężozy~1 w w,l eku od 18 do
24 latt, M6rzy oti:zmaCiZają sdę dobrym stanem zx:Lrowia..
Przy przyjęciu WYJJla,g'ane są dokumenty:
- dowód O5Obisty z okresowym wymeldowandem
- dldkn.mlent wojlS'k owy
- świadectwo &ZkoilIle
- Skierowan ie wydaJne pn.ez ~ powiatowy lub
miej.s ki ZMS lIu!b ZMW.
Bilety kiredytowe na pmejam do La.z.i$1t Górnych wydaWaJlle są przez prezydia rad na.rodowy'Ch.
Junacy 25 ORP będą zatrudnieni w Huei..- "Laz!ska" na
następujących stanowiskach:
- wytapiacz iela.zostopÓ'W
- dowomwy wsadu
- pm,®wnik transportowy
- oraz na stanowiskaeh praoownłków wykwWlfikow&D\Yoh I niewykwalirlkowa.nych.
Pra.ca od'bywa się w systemie czŁerobrygadowym, tz.n.
pr.a.ca 1trwa na trzy zmi.amy, co oz.tery przepracowane dn i
jeden dzień wolll1y.
W cz.asie pr!I!Cy w h'll.fuu j!unIliCY odJbY'Wa.ją z.a.sadn iezą
sbUlżbę wojskową w systemie OT.
\
W hufcu moima taikże ~,ić wy'kis'2ltakenie w zalkresie
s7lkoly pods.tawowej oraa: ukoń<:tzyć klursy sallroleniowe w
następujących zawodach:
- (){1erator suwnicy
- operator żumwi koleJowyoh
' - kierowca mechanik
- spawacz
- kierowca wózków akumulatorowych I pocInMnlkowych
- operat« koparki - ladowa.rłti oraz mych.
Huta "Lazis-ka" PITllyjmuje tadti:e mlod!zież męską (absolwentów s21kó,l podstawowych) dO' zasadniczej sz;koły zawodowej - przYzanu~lO'Wej ceolem nau'ki zawodów:
- wytarpiama
_
- mechaJll·ilka.
- ele!kItroml()ll1etera
I!IzIroła posIada internat.
453-k

DO

Spółdzielni Inwalidów "Praca" w Radomiu, ul. Nowo-

,

RuchoWO-RaJlldlowy w Kielcach, ul. Buc7lka 43/45 (te-

460~21, wewn. 313) ogłasza przetarg nieograniczon~ na

ZWiązane z tttro:ym!l!niem ozystośc i w pomieS>ZCzemach:
dworcO'We<'o na peronach wraz z torami przytleglymi
, w tnm:l~ i na pOOjaozdach stacj i Radom - przy
sprzętu i materi aJ ów. Dane co do wieIkoś
pomieszczeń 1ll1ajdują s i ę do wglą{ju w biuPokój 153, I piętró, codZ'ienlIlie od godz. 10 do 12.
ko pertach mOŻiIla &kładać lub pM:edo dnia 27 lll'tego 1973 r. Otwarcie ofert nastąp.i
28 h_rteg,o 1973 r., o godz. 10 w biurze -orldzialu po! piętro. W przetargu mogą brać ud.z i.ał przedsiębior
P:n stwowe i spóldzielcze. Zastrzegamy sobie pr,awo WYo ere.nta lub unieważnienia przetargu bez podaJllia przy452-k

z

SOSNOWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ZBYTU ARTYKUŁ()W TECHNICZNYCH
"TECHNOZBYT"
W SOSNOWCU, UL. 1 MAJA 21/23
sprzeda natychmiast

FILC PA TOFlO

Techt1li'Cwa Obsługa Samochbd6w w Kielcach, ul. Kra'kow~kla 60, zaIł7rudni n!l!tychmiast następujący<:h pracowników:
- spaw~ gazowych;
.- spawaczy gazowych;
- lakierników;
- blacha.rz;y samochodowych;
- kierownika sekcji ekonomiC'J:rteJ:
- DY.>nłerów silnik~wych I aam~tlh;
- robotników maga.zynowych;
- elektryków siećiowych;
- ślusarzy;
- hydra.ulików;
- murany i pomocników;
- st. mistrzów;
- techników samoohodmvych do działu obsług! Wenta, zaopatnzenia i kontrom;
- głównego mechanika:
- technika budowlanego:
- robotników niewykwalitibwa.nyc.h.
Warunki płacy i pracy do uzgod!n.ien1a w dJz.lale kadr.
429-k

y

wzmocniony 1lkan.ilną w atr&~yjlJ'lych lroilorach.
ZaintereSCJIwanli odbibrcy mogą zgłaszać się bezpośrednio:
.
W SOSNOWIECKIM 'PRZEDSIĘBIORSTWIE
ZBYTU
ARTYKUŁóW
TECHNICZNYCH
"TECHNOZBYT" w Sosno/';v.cu, ut 1 Maja 21 /23,
tel. 66-20-21 do 23.
- LUB W DOMACH HANDLOWYCH "TECHNOZBYT" w Kral{'()Iwi e, · u. Dietlla 6-8, tel. 570-92,
w Gldwict:lcl1, u!l. Chorzawska 40, tel. 91-&8-14.
447-k
PRZEDSIĘBIORSTWO

TECHNICZNO-HANDL OWE "ELDOM"
W KIELCACH, UL. A. CZERWONEJ 24/26
pilnie poszukuje
POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM
NA MAGAZYN,
w .ddbry1m stame, o powie:NChni oik'oło 400 m kIW,
w pmmien'iu diO 10 km o.d cenJtrum Kdelc.
Oferty przyjmujemy od p!'1Zeclsięłńorstw pańsłbwowych j'a k i osób pr)1'Wla'tnycl1.
450-k
UNIWERSYTET ROBOTNICZY ZMS
~ KIELCAC~

p r z y l m uj.

II

ap

~endJa pNyljmu1e sekr.eta'l'iat UR, pl. Zamkowy 1, tel. 468-75.
'
440-k

Nie będzie prądu
Rejon Energetyczny Starachowice zawiadamia, że z powodu prze
prowa dzanych pr ac remontowych
urządzeń energetycznych nie b ę
dzie prądu : U i 16 bm, w godz.
1-15 - dla m. Brody, Rudnik,
Krynk!, Ruda, Adam6w, Kolorua
Styk6w, Henryk, L ubienia, Budy
Brodzkie, Kutery. Klepacze, Bekowiny, B6r Kuno wski: 15 bm, w
godz. 8-14 - dla m . Brody p rzy
Zaporze; od 14 do 16 bm, (bez załączenia na noc) dla wsi Brody
Połąglew;
19 I 20 bm, w gOdz.
8-14 ,- d la odbiorl;6w zamieszkałych w StarachOWIcach przy ul.
Bugaj, Radomskiej (od szpitala
do MPK) 20 bm, w gOdz. 8-16 dla Starachowic, ulice: Moniuszki,
(od Sm ugowej do Południowej ),
Południowa,
2 ytrua,
L ubianka,
L e t n ia , Podlesie, Stru gowa, Wiejska.
462-k

O ,~

ha z lokalizacją
w Ostrowcu - s przedam. Oferty: Sławomir Chojecki,
23-200 Kraśruk, Kościuszki 45.
. 38522-0s
SPRZEDAM budynek war sztatowy z placem. K ielce, tel. 441-43.
32654-g

SPRZEDAM dzlalkę 2 ha, w
Szewnej koło Ostrowca. Wiadomość : Ostrowiec, Zygmunt6wka 77.
30523-08.
SPRZEDAM dom murowany: 3
pokoje, kucbnia, łazienka, ogródek, garaż. Kielce, Kąpielowa 12.
32590-g
SPRZEDAM elektryczną m a szynę do liczerua, (szwedzką "faelt")
- nowa. Wiadomość: Pionki ~
Jullta .Makosa, tel. 358, po siedemnastej.
32616-g
SPRZEDAM gospodarstwo rolno
-sadownicze, 8 ba; w tym 4 ba
sadu, zelektryfikowane, skanalizowane , zabudowania w dobrym
stanie w
Suchowoli,
pta
Chmielnik, pow. Busko. Oferty
nr 32668 - -Biur o Ogłoszeń Kielce.
32668-g
SPRZEDAM gospodarstwo rolne:
5 ha, budynki, światło, szkoła,
przysta nek PKS. W6j cik Fra n cis zek - Klisz6w, poczta Kije , pow.
Pińcz6w, wOj. Kielce.
32653-)!
PLAC z rozpoczętą budową w
Ostrowcu sprzedam. Oferty:
Roman S upa , 43-365 Wilkowice nr
880, lub Ostrowiec , tel. 21-S3.
38520-g
SPRZEDAM lub wydzlerźawię w
pow. włoszczowsk1rn dom s ześcio
Izbowy w lesie, zabudowania gospOdaroze (działka l ha) nadajace
się na : ośrodek koloni jny, hodowlę drobiu , pieczarek eweń!tu alnie
chaJupnictwo. Oferty: Nr 32683 Biuro Ogłoszeń Kielce.
32683-g

TowrurzysZO'wl

dr

Wiesławowi

"Nyrer&y

czucia

Koronie

seroec?JI1ego
powodu

J:

~ół
śmierci

OJCA
składah

,

Dyrekcja, POP, Rada Zakładowa oraz Pracownicy
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologic7-ne j
w Kielcach
348-k

. SPRZED'AM "syrenę' 104: StaBZÓW, ul. Wysoka 24, tel. 27-19, od
godz. 16.
32660-g
SPRZEDAM "trabanta" (po wy_
padku). Kielce, Ceglana 11.
326~9-1(

ZAMIENIĘ 3-pokojowe. k omf,,_to we mieszkanie kwaterunkowe
na d wa
oddzielne mieszkarua.
K ietce, Rewolucji Październ ikowej
9/ 11 m 27.
32667-g
PRZYJMĘ na mieszkanie pracuJącego. Kielce, R6wna 17.
S2861-g
ZAMIENIĘ mieszkanie k omfortowe M-5 (sp6ł dzie lcze) w Starachowicach na podobne w Kielc'Ich. Wiadomość : Starachowice,
Ma nifest u Lipcowego 22/65
3~677-g

POTRZEBNA pomoc
domowa
Kielce, ul. Nowy Swlat
32658-g
POTRZEBNA pomoc do 4-letniei!" dz!~cka. Kielce , Pocieszka I~ ' Q.
Po piętnastej.
32657-g
ZAOPIEK UJĘ
s le
dziecll:iem
(przez 8 godzin). K ielce, Nowy
$wlat 16a/34.
32656-g
PILNiE potrzebna pomoc domowa. Wiadomość: Kielce, ul. Lotni~
c za 2 - Bielny.
32676-g
POTRZEBNA doc h odząca pomoc
do l ,5-rocznego dziecka. Kietce,
SzymanOWSkiego 12{63 , wiadomo 6 ć:
po piętnastej.
32662-g
POMO C domowa potrzebna. Wa ru nki bardzo dobre. Listy a dresować:
Pogorzelsc y, Wandowo Ośrodek Zdrowi a , p -ta Krzykosy,
,pow. Kwidzyń .
456-k

"'''raz.
44a/8.

23 STYC ZNIA w okolicach wsi
Janik zagin~ł ośmioletni owczarek
alzacki. NagrOda 500 zł za odprowadzerue do leśnicz6wki S adło
wlz"a. gm ina Ku n ów.
38521 -0 1
KIELECKI Zarząd Aptek unieważnia z·aę:ublonA p l ecz"tkę meta
Jowa do la'kowania o treści: "K7A
nr 12".
442-k

WYDZIERZAWIĘ lub kupię w
Kielca$!h lokai na warsztat (moze
byc
cały
budynek).
Oferty
Nr 3U79 - Biuro O gło szeń.
32679-g
KOLEKCJONER milU a·riów kupi
szable. Gr een - Kielce, Kryniczna 23/2.
32601-g
KUP ARKĘ kupię.
Kulina,
Kraśnik Luoelskl, ul. S~ymańskie 
go 48.
437-k
SUKNIE ślubne, wieczorowe
wypożyczam. Kielce, Armii Czerwonej 76.
32459-g
MATEMATYKI - każdy zakres,
ko repetycj i udzielam. Oferty nr
l2669, Bi uro Ogłoszeń Kielce.
32669-g
"WARSZAWĘ " 223 nową, zamienie ną nowego "liata l25p" , lub
"war,tbu'r ga " . Wiadomość: KiLe lce
- telefon 442-88.
32684-g
FAWORSKI Bogdan (Końskie,
ul. 22 Lipca
l2d)
przeprasza
kierownlka kina "Pegaz" w Koń
skich Zenona Le czko w;;klego , Rog6w, ul. Kozubskiego 31 (pow. konecki) za nietaktowne zachowanie
się I be7-podsta.wnę u bliż anie w
czasie zajścia. w druu 25. ~3~~?;~:

ts y

NA 3-MIESIĘCZNE KURSY PRZYGOTOWAWCZE
Da . WSI, WSN. PRAWO i WSE ·

DZIAt.KĘ
budowla ną

28, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w
1973 - ~cynkowania nakrętek M 22x1,5, w ilości 600 tys.
z dostawą sukcesywną do ~ońca roku. Grubość powłoki
.minimum 7 m ikronów. ·W przetargu mogą brać udział
państwowe, spółdzielcze i prywatne. Oferty
w biurze sp ółdzielni, do dnia 24 lutego 1973 r.
otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 1973 r.,
10. Zarząd spółdzielni zastrzega sobie prawo wyboru
lUb unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
.
.
418-k

Zakł a d y Precy.zyjne "ls1<"..ra" w K ielcach, ul. Mie}czaorskiego 45
(tel. 482-41, wewn. 142 i 156) zatrudnią za>raz:
- kilkudziesięciu r obotn ' ków niewykwaliflkowanych (męf
czyzn) na przy uczen ie do obsługi aJuwmBJtów tokarskich
l szliJ lerskich, do produkcji łożysk;
- tecbIPika-roechanika wyspecjalizowanego w IlOtrmowall1lu
produkcji , którego za trud niqny na stanowiJsku kalk'lllatora
l ub st a,rszego kalk ulator a w dziale orgalIlizalCj! stalllowis k
roboczych i normowania praoey.
Wa,runki pracy i płacy do uzgodn ienia w .d'Ziale szkolenia techn icznego i spraw osobowych (w godz. od 7 do 1-5):
200-k'

klopertach należy s~adać w blu~
- Radom, ul. SWlerczewsklego 47, w Cll~
gu 14 dni od daty ll'kazaJllia Mę nini ejs.zego ogłoszenia w dzienniik'U "Słowo IJuoo". KomilSyjll1e ot'Wareie ofert nastąpi 15 dn ia
od daty oglO'Szenia przetargu, o godz. 13, w bi\lll"Ze zarzą?u
~póldzielni. Zawiadomien ie o przyjęciu ~~l~ll1ie niepr-zYJ ę
jęciu ofert, nas.tąpi w ciągu trz.ech dni po komlsyjlIlym o>twa~
ciu ofert. ZalSttzega {się prawo wyboru oferenta lub 1.l!l1l1ewazn ienia przetargu bell " podawania przycZ)'ln.
427-k

I
i

Gminn a Sp6łida:ieln la ,,sa.mopoolQC Chłop&k1a." w Kllmontow.le
zatru.dnl:
- szefa kuchnI z f.B.&Aoolczym wykształceniem gasbronom!cz..
_ nym i c:z.teroletn i ą praktyką w charakterze kucharza;
- ,kucharza-garmażera z za.sadniczym wyks2Jtał c eniem gastronomicznym i ~taże.m pracy.
Warunki p ra cy i pła cy do omówienia l: zarząodem przy ul.
Rynek 19, w ~z. od 8 dl() 15.
413-k

zarządu spółd zieJJni

przyjll1lUj e seikJre tariat ZSB dla PracUjąc ych w
ul. EngeJ.s.a Ua, tel. 27-34-81.
45>5-k

·-reW'Ilęklln~

K ieleckie Zakłady- Wyrobów Papierowych zatrudnią zaraz!
- kierownika sekcji finansowo-księgowej - wymagane wykształcen ie ś rednie i pralrt)'lka w ksi ęgowości przemysłowej;
- kasjera-k sięgowego z; wyksztaJcendem średnim l praktyką
na stanowisku kasjera;
- mistrza transportu z uprawnieniaani · d yżurnego ruchu;
- kierownIka pociągu (ustawiacza wagonów) wymagane
u.prawn ienia PKP ;
- dwóch manewrowych z uprawn!en larn:! PKP.
Bliższy ch informac ji odnośnie pracy l warunków płacy udq;le_
la dział kadr Itzwp w Niewachlowie I (dojazd MPK nr 24
lub 25).
393-k

Ż)) j!l!ką reprezentują.
Oferty w zalaikowan~h

WYDlagrodzenia miesięc2l~e wynoszą:
zawodach 2-letnioch:
jdasie I - od 260 do 5QO U.
klasie II - 600 zl
zawodach 3-letn~ oh budowlan~h:
klasie I
- 260 zł
~
klasie II - 420 zł
wklasie m - 4,40 ~l!godz.
Wszyscy abso'lwenoi S?Jkoły .maj~ zapewnl?'le. natychm!azatrudnienie w odpoWled'lllch przedsiębIorstwach, a
leo!lu c,.",~"u e możliwość dalszego kształcenia s i ę w miejsco~Tm techn,iik.um wi~:ror~WJI'm ?1a 'pracu~ących.
Uczniowie zamieJscowI mogą m leszkac w nowoczesnym
za opłatą kosmów wyżywien i a WYtIloszącą 18 zł

Regionalih.e w Ra.<foml'l1

O

PODZIĘKOWANIE

Dyrelk-cji, Rad2lie Zakł a.
dowej K ieleckiego P rzeds i ębiorstwa tnstala,cji BudoW1Ilict'Wa
w , Kielc a ch,
wszysllkirn Pl'zyjac iołom i
Znajomym
za
okazane
wspó!c zuc i e i udrieloną
pomoc, jak również wszy_
stkim' któM:Y :.vzięli udZlia ł
w pogrzebie ulkochanego
Męża i T atusia
J ANA DELESTOWIOZA
serdeczne podz.iękowani e
Składają

żona z dziećmi ł rodzina

32682-g

PODZIĘKOWANIE

P racoWlIlikom Wojewódzkiego SzJtabu Woj s<kowego,
a w s.zczeg óJJnQ~c-i ob. pl.l.{
BRONISLAWOWI
ANDRZEJEWSKIEMU, Przyjacio łom, Znajomym o raz
wszystkimI którzy okazali
wjele serca w cię:ilkich dla
nas chwilach i wzięli
udJzi al w uroczystośc i ach
pogrzebowych
tragicznie
ZlIIla.rłego

ANDRZEJA
KIRCZENKO
serdeczne
pOO7Ii ękow an : e
składa
pogrąron.a

w smu.t'lru
rodzina

32670...g
Dyr. PIOTROWI GĘBURZE
JEGO ZONIE I RODZINIE
wyrazy
elęOOkJego wspókzucla
2: powodu śmierci

SYNA
skład aj ą

Gron~

nauczycielskie
I Komitet IWdzicielski
Szkoły
Podstawowej
w Majkowie
16352-Bk

PODZIĘKOW ANIE
Gronu n\auczycielskiemu
młodzi e ży
szkolnej z
Bodzentyna, zarządowi, Radzie Zakładowej oraz pracownikiom Rejonowej Spół
dzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Suchedniowie, Zarządowi,
~ierownictwu
l
Spółdzielni
PMcownikom
" Owin" w
Bodzentynie,
PrzyjacIołom i Znajomym
którzy okazali wsp.ó!czu cie
oraz Wzięli udział w po~ebi e nas.zej ukocha,nej
MATKI
STEFANII CICHOSZ
seredcz.ne podoz i ękowani e
składają

córka, synQwie, syn'Owe
i wnuki.
3-2664-g

PO NIJ

http://sbc.wbp.kielce.pl/

457-k

SŁOWO

STROXA 6

Dziś wtorek 13 lutego. ImIerzegor a I Katan~· Dy. Słoń
ce w uszło o godz. 6 .5~, a zajdzie
o godz. 16.«.

niny

z

Budowlani mobiliz ją si ,
czy dotrzyma-ą s owa?

•

obrębie ulic Jagiellońsk i ej
Chał u bińskiego
i
Miłej
powstaje 06iedłe Czarnów-Pół
noc_
W 10 blokach
ułoga

W

KPBl\.t przygotowuje 640 m iesz
kań.
Zdecyd~,vana
Większość
(kilkadziesiąt
mieszkań
prze-

Działu

Telefon
Miejskiego "43-45

Co, gdzie, kiedy?
-

"nac.'tODO
dla
pra.cowni ków
KZW 'I) pozostaje do d y pozy cji Pre21. ffiN I a wszystkie ma
ją być gotowe do końca br. W
osiedlu zamieszkają
codzinY,
klóre wyprowadzą się ze star ych domów u tępujących miej
ca nowym inwestycjom. Postęp robót w osiedlu poddawa

TEATR IM. S. 2EROMSKlECO
,." eszcz.arue" - M, Corki -

J;od::z. 19.

KI N A
. ,Romant!ca" - "Blą d S2eryfa"
- NRD. pan. kol. I. H. g. 15.30.
17.45 i 20.
,.:\toskwa" - " Celuloza" - pol
s k l. H . godz. 8. .. MUosoe przyg ody Mo l Flande rs " - ang. pan.
k ol. L 16. g. lO
i 12.30. " By ł
b ie łajda k " - USA. pan . k ol. 1.
16, g<>d%. 15.1 5. 17.30 i 20.
"Baj ka " -

"Incy dent U -

USA,

l. 18. g. 16. 18 i 20.
••R obotnik" - nieczynne .
" Ska ł ka " " Lampy naItowe"
_ CSRS kol l. 16, g. 16, 18 I 20
P U_ KTY p r z e:l s pr zedaży biletów k inowy ch czy r. 'le: ul. S ienk iewicza 33 w gouz. 11- 17, ul .
.J a g·ellońska
w godz. 12-17.
,. GÓrnik" (RudJ<i) - , .Sł o n ecznI
ki" - .....ło s ki. kol . 1. H g. 18.30
" ' a r m u r y" (C h ęc in y) - "Queil. 16. g.
m ada" - w łosk i . kol.
16.15 I 18.30.
"Ecbo" (06 toj6w) •.1 m6w
s kacz ę
p: zez ka tuż ę" - CSRS.
k ;,!. l. II, g . 18.
.. kaloi k " (W! śn I 6wka) - ,.par yt nIe istnieje " - franc uski kol.
1. 16. godz . 18.
" B a:tek" ( Z a gnań>:k) - " KapIta n F :oria n z mły na " - NRD.
p an. kol. 1. H. g. 17 I 19.13.
KRYT A PLYWALNIA - bas!! n
d uzy - 10 - 13.45. 14.30 - 16,
21.1 5 - 22. Base n ma ł y - 12.15
_ 16.l5, 17.30 - 18.15, 19,45 - Zl.l 5
Wanny i natry;k i - 7 - 21.
SZ PITALE: OD DZIALY: Wewn ę ~n y . Chir urgl cmy i Gine·kolog! czno -Po toŻDiczy
w osiedlu
Czarn 6w.
D yżury a ptek : d y żur nocny peł _
n ią: apteka nr I przy u l. Buczka
37 :!9 i apteka nr 107 przy u llcy
S .enk!ewlcza 15.
FOTOPLASTJ KON .. Cejlon"
( częś ć II) czyn ny w godz . 8 18.
_ro ZEL":\! SWI ĘTOKRZY S KIE w ystawa w pałac u - .. W n ę tr za

z abytk:>we" ,. G a~e ri a
Ma;aTS1wa Po: k;ego". Wystawy stałe
p r=y p:. Partyza.ntów: .. Przyroda
regionu
ś N"i ęto krz ys k iego "
••K ultura ludowa K ie lecczyzny".
"Z naj:lOw;zej historii K ie :ecczyz
n y". \Vys ta wy cza sQ\\' e; .,Z koekcjl eks:.lb:i,owych
K:e lczan" .
"Krajobr az P o!s ki w f otog raf ii" .
Czynn a z wy ją t.I<le m pcm led z i ał- kó
I dni poś w l ą : ecrnych
od
g odz. 10 do 16. w s rod y od ta do
li, w n:edzi e l ę od 10 do 17.
ODDZ IAŁ :\f uzeum Lat Szkol
Dych S tefa na Zero msk iego - ul.
Sw:erczewsk :ego. - Czy nny z wyjątk:em pon: e dz i ałk6w i dn i poś wiątecz nych od godz. 9 do 15.
J

W Y S T A

W Y:

KLUB MPIK " Ruch" - l . Gale ria jednego obr azu - .. P ortre t
p anI G r ab ~ w - k lej" - J. Ch. Lamp iego. 2. w ys tawa to togra m6w ,.50

lat

ZSR R "

3.

\Vy sla wa

T E L

•!- Koło U< przy Kom itede Blolco·
wym
nr 21
~n fotmUjef że zebron.ie
po'wl ęcone omówlen.;\I
uchwal
VII
KC PZPR. z uwzg l ~ni eni em
p roblemów
rod~i"y
i
wychowom-o

plenum

13 bm.

mlo <łz ~iy ,
oobęd _i e "; ę
goo~ .
18.00 w u ko le

ul.

~

II<

o
przy

Wróblej.

_:_ Klub Miloś"llców Filmu R~zi ec.
kiego Wllnawlo projekcje fNmow w
w.. ~j i oryg mol nej d, i' o godz. 15.00
w k;n;e .. Robotri. k łł
Wrtęp wol11Y.

Zło·

tHmem pt.

_:- Na ",I<=:ór muzyczny pmy lwie

cach w wyko""",1-u <>rIyńów kieled. iej
filn:umorli zOl>I'OS20 13 bm. o god'1.
19.00 Klub Stow<>rzysze,,:a .. Po ....
_:_ Recitol Jerzego Grun""""da
gru py .. En F""e" odbęd..,i e si ę 13
bm. o g001. 16.00 w sa li Zok!od'OWe
go Klubu Ku ltury KZWM .
Wstęp
10 zl.
_:_ MDK zoproSl'O cf.~ e<ll no pro·
jekcj ę filmów 13 bm. o godz. 16.45.
o mlod ,,'i eż - o ~, :>dz . 18.00.
człon ków

.:. Zebran Ie

PoJskiego

Towo r-..r>tw<l Arch"" log iemego I Nu.
mlzm<>tyOMgo odb~ zi e 9' ę 13 bm.
o godz. 18.00 w muzeum PrrL'f pl.
POrly-,on tów.
.:+ .. Dorobek Ideowy I arty>t-t<:-l4ly
nte.rotury polsJc. iej w okresie
dz",,' o " - to tytul wykladu ,

Od roO<J

Itt6.
17,30

ry r<>pr'OS'W 13 bm . o godoz.
brbl ioteko przy ul. Jag l e ll ońs ~l ej .
.:.

"WJec1.ory

f i lmów omotor.s.J<ich

lf

_ to nowy cyld s.potkoń, jakie poprawachi WDK. Prere-ntowone będą naj
lepste fil my ue.oł·i ~()!N(M·U! przez oma t OOI'Ów . PienNSle tego rodzoju spotka-

nie

odbęd z i e

Klubie

~i ę 13 bm . o godz.
"Wiech.o". Najle.pS<e

18 w
fil my

l

s ~ich

Klubów Fil mowych wprezel>l uje

orchiwum

FedeflOej~

g s ne rol ny

sekret-On

tej

fe.de.r-aoj i,

.:. ..W ryt mie walca l crordG$.Ul"
_ to tytu ł ko.nce-rtu, jo ki rop re.zentuJe zespól fHł>armo"j,j k\e leckleJ w

Klubie NouczycieJo 13 bm. o goóz. 18

o

MALARSTWIE OKRESU
STAN ISLAWOWSKIEGO ...

.. . m ów:ć będą .., Klubie MP,j( B.
Modrzejewska i St. Mijos 13 bm . o
godz. 18. Or~",n,z,otoroz;y .erd=le
zopr.oS'Zo jq .

_:_ Na spotko.nlle

ze

Swi ętosławem
emerytów

z O'p rOS ! <J

oupr I RUT 13 bm . o god.. 18.00
Klub Pro""""",,;l<ów

E F O N Y:

P ogotowie Ra tu n ko we 999 P o_
g towie Milicyjn e 997 Pogo to wi e
WSW 483-:5 S t raż pożarna 998.
P Ogo t owie Energety czne Kie lcef :a.to 4M-30 Kiel ce-Teren 430-63.
P 'Jgotowle
wo:lno- kana J:zacy jne
ł65 - 32 P oczt. info rm acja o usłu 
gach 911. Hotel Cen tr a lny 42t}-41.
I n fo rmac ja ko!eJowa 930. Pogotow!e hydra uliczne. energe tyczne i
dźw igowe KSM 470-96.
P ogotowie
g a-zowe czynn e calą dobę 4.20-97.
P ogotowie telewizyj ne 477-98. p o_
goto w ie cieplne 465-52 po godz. 15.
P og tow :e e :ektr y cz n o-wodo c i ą!lo 
we MZBM czyn ne o d godz. 15 do
23. te:e fon 45i-89.

ląetneśo l.

Śladem krytyki
W " Nota tnIku" pisali ś my. że w
sklepie WPH S nr 81 pr zy pl. Obrońcó w Sta li ng radu 31.!. br. jedna ze sp rze d a w cz y ń zastTzegla so
bie w ylącznosć sprzedawa nia klei
basy szynko we j. w
zw ią zku z
czym k lie nci obsługiw a ni
przez
drug ą e ks pedie nt kę nie mieli m oż
!iwoś ci kupna tego art ykuł u. W
odpowied zi na kryty kę d yrekcja
kiele ckiego Odclzial u WPHS inior
m uje . że załogę sklepu ostrzeżono
przed stosowan iem tego rodza j u
praktyk, bowiem klient ma prawo zakupu u każ dej z ekspediente k ka żclego towaru zn ajdu jacego
s' ę w skl epie. Pr acow n lcom .udzielono u pom nień. Z chwil" powtórze
nia
s ię
podo bny ch incydent6w
za'stos~wane
zostaną
ka r y dyscyplinar ne.

o ałniK kielecki
K ierownictwo Muzeum im .
H enr yka S ienkiewicza w Obh:gork u. dziękuj e zalodze i kierow nich vu H uty Szkła w Sanclom ierzu.
za bezinteresowne w ykonanie i dos tarczenie szyb do ga blot w ystawowych tego muze u m.
Lokatorzy bloku przy ul.
2 ródłowej 2), skarżą się na hałaśliwe zachowanie konwojen tów
d osta rcza j ących towar do sklepu
mięsnego w tym bloku. Ju ż o godzinie 5.30 urz ądzają tak glośny
.. koncen·· przy u zyciu metalow ych po jem ni kÓw. że m iesz k ańcy
z rywaja się na przyslowiowe równ e nogi . Takie zachowan ie k o nwo 'enl 6w obserwuje się również
w innych Sk lepach ...
CI a k.1atJ,ach schodowych w
b loka ch osiedla MZBM przy ul.
Z agó ~sklej. liczn iki gazowe osIania się oszkłon ymi skrzyn <a mi.
k tóre zagraż a j a p rzeChod ząc y m .
S krz ~,., ki gł ębo kie na kilka:laście
cm, maj ą w dodatku •. sterczą ce"
ucr,wyty na kł ódki. P o ciemku
Łatwo zawadzić głow ą o tę osło 
nę, poniew aź zna '(l uje sie ona za1edwi" na wysokOścl ok . 1,60 m "d
sch o" 6w. Czy nie można zastos ow.. ć Innej. barc'ziej b ....7oiecznej
dla ludzi os łony liczników ?
Klienci
sklepu
m i ęs nego
WFHS p rzy uJ. W iś niowej . posiad ający
legityma cje inwalidzkie,
skarżą się na n ieuprzejmą obsłu
gę. Przypom inamy wię c , że in wadzill. nawet o niewidoczn ym kalectwie. jes!! przedłożą legitym ac je, po\ . ni być obsł ugiwani poza
kolejnościa.

• Czytelnicy s ygna lizuj ą. że w
kiele ckich skl epach p 2pien:: lc~v ('r ,
nie możn a dostać o5t<>tnio zap'oszeń inbla nco oraz okl adek z pa pIerem do prac dvnlomow~·('h .
• Dzieci I k ierownictwo P rzedszkoła TPD nr 2. dzięku ja klerownict",-u WZDi oraz instr ukWrom
1 słucha czom k ursu kroju I szycia
za be7interesowne w ykonanie kos tiumów na imprezę nowo r o cz n ą
d la przedszkolak6w.
• K o ż uc h mFc'i 7e s k6r baran i<'11 zn aj duje się w K _ ~.,.., I
można go ocl.. h rać przy ul . Weaole J 43. pole . 26.
Koło sa l'T'oChodowe (zapaso.....e) O
ymiara ch 825x20, jest do
r nia ... KM MO, pak. %0.

•

Kierownictwo kieleckIego Oddzia łu WSS informuje w odpowiedzi na kr yt yczną notatkę opublikowaną l bm .• że w SDH "Ludwik" na stoisku nr 8 są już do
nabycia ło patki do węgla.
• P i eni ąd ze znalezione 3 lute/(o
b r. w au to busie MPK na It nii n<r
21. można od ebr ać w KM MO przy
uL WesołeJ 43. pok . 17.
• K o tk a p r zybłą ka la się I czeka na swego opiekuna pod nr te ·
lefonu 415-65 (moż na dzwonić w
ci .. gu ca łego dnia) .
B iała damska czapka z doszklem znalezIona 11 bm ., jest do
odebrani a po godz . 16 u Bogum ily Pacak . ul. Zero msklego 32 m.l.

e

czne St u diu m Zawodow e
M nedy
r l p r zygo t owuje mtode ko-

bte ty do zawodu położny~h. Odwie d z!!Um1J
szaT y .
niepozoTny
budynek przy ul. Pr ost e; 30. J u ż
na
wstępIe
m ile zaskocze n ie:
wne t l ze , w br ew p lerwo tmlm oczek i w a n io m , prezentuje sie wyjąt kowo o k azate. Ud erza idealna
wręcz

czy ~ to.łć.

p rzestronn e kor y ta rze przy str ojone sa róż norod
nym !
e lemen t omi,
w y k o nanymi
przez same uczenntce.

_ Od wrzdnla zmi enl!a atę
nieco struk t u r a studium - mówi j ego dyrektor. Anna Węgo
rzewsk a. P r uszl Umy na 311stem
semestralny.
k orzystnle;szy o d poprzedniego. Z wię k SZO
nO iLość godztn przedmi o t ów teore t yc zn y ch,
t a ktch ja k psychop edago ptka
spo t eczna. W
l ogi a.

nietatwym
zawod zie
położnych
ogromna rolę odg rywa o d powiedzial noAć
za to. co si ę r o bi
wrożltWOŚĆ. a
w ksztaltow aniu
t ych ce ch u
dz iewczą t
bar dzo
pom aga nam Internat. pdzie pra·
ca wychOWawcza postawiona 1est
wyJqtkowo

nad
p iwnolcoml. o pow;~ en
m ieć
j uż 6-7 p i ęter. Sto.""kowo
n<libo<·
dŁl ej ZOO'NOnsowo n e 5Q roboty
no
budow·e wi eżowGO nr S, w montaiu
jest już szósto kondyg n acjo . POLono
łe
trzy
w ieiowce - w
p f'iZysłowio

Dwa bloki 5-k«mdygnacyjne
w terminie. W bloku
nr 9 od jesieni ub.r. mieszka
ją lokalorzy. W got{)wym bloku nr 11 wejścia na klatki
schodowe... broni ą kłódki. Na
drzwiach n alepka li wymow:
nym napisem - woda nie nadaje ię do sp&Życia .

wym lesie ...

"wyszły"

Nas
szczególnie
Interesuje
blok nr 10. takie 5-kondygna.
cyjny, stojąoy obok. Ma być
on gotowy do 30 m arca br. Ter
min stoi jednak pod znakiem
Ilapytanla. Wewnątrz trwa pra
ca, mie zkania na dwóch kl a t kach schodo wych mają już t Yli
ki i częściowo podłoża . Praco w
nicy KPm obiecali dOcprow adzić
ciepło
do mieszkań na
czterech klatkach schod{)w ych
do 20 lutego a na pią!ej . ostat
niej klatce do 25 lutego. Oby
n ie zawiedli .. ,

mobilizują

Budowlani

się,

wprowadzają

drugą zmianę w
zakresie. Mon(,ażyści
"podciągali" w ubiegłą niedzie
lę blok nr 12.
Na bu dowie osiedla wczoraj b yło 60 łud,~1.
Jak stwierdza sam kierownik.
za mał{). Potrzebni są przede
wszy tkim tynkarze.
P ogoda
nares zcie sprzyja i trzeba ją
wykomystać. Na wynik i calego roku niewątpliwie będzie
miało także wpływ
tempo robót w pierwhym kwartale ...

szerszym

owy stadion dla NOWin
J uż crtery lato
m i nęly
od
chwili
kiedy w Nowinach
k.
Kielc polożo n o kam i eń węgiel
ny pod b udowę st-od io n u sporo
towego. Bud owa trwa do dziś.
Kosrtowal.o już 3 miliony zl. z
czego polowę pok ryly miejsco.
we z-okłady. główn ie zoś " Cemenlobudowa".

6 lutego br. pisaliśmy, że w
n aszy m mieści e organizo wane
będą.
tak bardzo ocltek iwa ne
przez kobiety pracujące za wodo w o "biale" pralnie. Za jmie
się tym
Spółdzielnia Ochrony
Mien ia i Usł u g Różnycb, dla
której jest to nOWa działalność.
Uciesz yła nas więc wiad()mość
nad esłana przez d yrek tora Fa li
r yki Maszyn Pr alnicz ych w
Kielc3{lh inż. Kaltimierza GALĘZĘ.
W
p i-śm ie

ozytamy:

Powiatowy zjazd lZS

"lr'IIicjclywo

godno pochwo/y.

wymogojąc<I

k iego dziotcnr.o.
konsultocjo.ch
z

o le opartego
f(1<h-owcomi w

w Kielcach

szyb·
n.a
tel

Odbył się kolejny powiatowy
zjazd LUdowych Zespołów Spor
towych w Kielcach . W obradach ud ział wzięli: pr zewodni czący WZ LZS, Julian Jaworz i
przewodJndczący PKKFiT Daro-

d~ i e-dz i o'i e.

NOSIO fobryk.a lojmu jqoo
produkcjq urzqdzeń i mos zyn do
proJn-'ctwo Igł-a'SLO pomoc w tech nicznym Z'Cl.cres ie orgonizawoni o p roln i
,i ę

b'olej biel :..n,y. P,..",·my o skonto kto·
wo:nde Sol ę z dyrekcją -

ul . Kośoi usz

ki

14.
Serdecznie dzi ęk ujemy. Prezes Spółdz ~ el n-i Ochr ony l\Iienia p. Piasecka ucieszyła się
tą
ofertą· ..

s~aw

przyspieszyć
tempo
10 szpachlarzy i gru
pę łud zi do układania
pod/oży na dru g iej IEmianie mówi ki~rGwn i k budowy Zbig niew MUCHARSKl. N~jwię k
szy klopot z pokryciem da~hu.
RObimy ()bróbki
blacharskie,
ale z ułożeniem papy musimy
poczekać na pogOdniejsze dni ...
Wnętrze bloku. być mMe. uda
się wykończyć do 31 marca. mi
mo /.o lokatorzy nie będą chy - .
ba mogli zamieszkać... ci epło i
gaz doprowadzono do budynku
w{)dy natllmiast. kanal :ltacji sanitarnej i de Łczowej prawdopOdobnie w tym terminie n ie

wysoko.

bezpotrednto ,qsladuje
SŁuchrcza.
za m ieszko p rzez groS je1 uczenn Ic. Po
o biekcIe oprowa dza n as kil!rownlczka domu . Walentyna Kozio l ,
W sc hlUdnyoh. estetycznie urzą
d zo n y ch
pokojac h.
zas tC!jemy
Szkola

z ,Domem
Iy m

dziewczeta po ch.ylone nad skryptqmi , ksjqikami. X.Iwa 2b.ecnle

Dwa walkowery

będzie".
W kło.czne

sq

jut

opóin ,ie<n~

no

bud<>wie blok u nr 12. przewid.z!;a ne.
go d-o oddama 30 cze ....ca br. W
mo.nta żu

-

j e5t dopiero pOf'lter, a dom
inspektora
nod!Z:oN
B.

z.d'Cl.-Mem

Podgó r.sklego - powi",ien być j~ż o

t~

porze w stanie surowym . W blos;ę dopie ro mury p iw-

ku nr 7 robi

nic o pO'N no
by ć ju ż llTlontQwone
co n-cj mn-i e-j 5 kondY!,'11o-cji. W iewfVli ec

nr 1 posi adlO dop ieFlO

czę ść

sl'ropów

Kolegium ukarało ..,

Fragment osiedla Czarnów- Północ widoczny od ul. JagielFot. Z . J onko

Tenisiści
r undę

k

Gdz~

pić

mleko
po pracy?
,

Idąc

na rękę kobietom pracującym zawodowo, Wydział Handlu Pręz. MRN wytypoW'~ł w
mieście 24 sklepy mające pro wadzić

całodzienną

R zma iamy Z

sp.!'zedaż

zasygnalizować?
- Do najważniejszych należy pod nie ienie dyscypliny pra

cy. Tolerancja wobec obibok ów, fałszywa solidarność, to
zjawiska zbyt czę to jeszcze u
nas spotykane. B ędę postulOwał r ównież zmianę systemu

PRAWNIK PRZYJMUJE
Dziś prawnik naszej redak cji
będzie ud z i elać be zpłatnych por a d w dzi ale łą c zn ości z czy tel-

ni kami (pl. Obr. S taling r a d u 2.
pok ój nr 12). Pr z y jęc i zostana
czyteln icy
zarejest rowani na
dz ień 13 lutego br. w god zinach
od 14 do 16.

Dom

Słuchacza

oim domem
sesja

egzam inacy j n a. n a nadmlor
WOLnego czasu n i e motnu więc
n a rz ekać.. . Mieszk ank i
maj ą z et ·

pewnione
doskonale w ar unki.
Hasło .. Dom SŁu chacza m~lm
domem" nie jest tyLko czczq
frazeologIq. w szyst k i e czują się
wspólgospodarzami pLaców ki. N i e
dZieje się t u taj nic bez Ich u dzi a łu.

egate

miejską konferencją partyjną

Na
miejskiej
konferenCji
sprawozdawczo
wyborczej
PZPR, która obr adować będzie
17 bm.. spółdzielCZOŚĆ
pI·acy
reprezentować
ma 11 d elega tów, wś ród których znajduje
się Marian Szus tal.. sekretarz
Komitetu Srodowiskowego par
tii, J akie problemy zamierza

więcej ;

gl o s

m ieszkanek

decyduje o wszystkIch spiawacl,
DS. o w ielU problemach szkotyl
W mlnt-kLubie .. Relaks" spoty-

ka my si ę z
najbor dzie; a kty wnym i c zt o nki n iaml i nteTn a cktpQo

samor zą du
Zofi q Wę c, Ewą
Pu lchrą, Grażyną Karbownlczek.
Janiną
J egorow. Z u zonn r
Kudzlą.
Marią
Damu ć
i
BożenI!
Maztarczyk. Są sŁ u ch.o czka mi 11
r okII. Dużo zmientlo
się ort
czasu,
kiedy
prz yszŁyśmy
do
szk oty - mów Iq. - W skład samorzą du wc hodzi
k l' ka sekcJ I :

dekoracyjn a. kt'l tura lno- o~ia t o wa ;
k ażd a
z nich /
ma o kreślo ny zakres czy n n ośct
Od w r zetn!a wyw aLcz 1/Łvtmy (dosłownie !) powstanie "Relaksu" d awni ej w tych pomieszczen i ach
Jllitlctłq lill IIIPialnia. Nares~cte
gospod arc za.

W lidze

lo ńSkiej.

mleka. Jednak jak to zwy kle
bywa, zbożny' zamią.r tylko
częściowo jest realizowanY. Wczo
Kolegium d.s. Wykroc zeń przy
r aj p o godz. 14 odwiedziliśmy
Prez. PRN wymlerzylo n iesubordy
kilka placówek handlowych. Za
nowanym osobnikom kol ej ną porc j ę kar. Jan Sobu ra s. Henrykn
ledwie w d w u z pich - w skle
(ur . 1947) zam . P rzyj mo pow. Kiel • pie spożywczym WPHS u zbiece zapłaci 3.500 z) za prowad.z eg u ul. Zagórskiej i Zródłowej
nie motocykla w stanie ni e trzeż
oraz w sklepie WSS nr 55 przy
wYm. bez w ymaganego oswietl\,!ul. Sienkiewicza zastaliśm;y spo
n la i dokumen t6w. Danuta Krzem i ńska c. Sta nisła wa (ur.
1935)
re ilości białego pł ynu. A co w
zam. przy ul. J agie ll ońs ki ej 40 m . pozost, ałych punktach?
26 - zosta la ukarana grz y wną 1.500
zł za spo źyw ani e alkoholu w piJac
Sl,lep WSS nr' 17 przy ul. Zró
kiej meli nie. S tnn isł awa Mł yna r
cz yka s . Tadeusza (u r. 1950) zam .
dł owej Czy jest mleko? w Rudzie Pilczyckiej pow. K o ń
Nie ma - odpow iada ekspediensJde ukarano g r zywną 2 tys. zł .
tka. Udajemy się do kierown ika.
z zam ia n ą na 40 dni a resztu w ra
JANA ZAPAŁY . Zdaje się nie
zie n i epł acenia za kradzie ż ok . 20
wiedzieć o Ob owiązującym prze
kg ata li zbr ojeniowe j na szkodc:
Zakład 6 w P re fa brykacj i
Kielecpisie. rozwiewamy zatem jego
kich Zak ł a d ów Papier owych.
wątpliwości.. .
Wówczas informuje, że już o godz. 13 sprzeda (dok)

na

Soboń.

Referat spraw ozdawczy za ostatni okres d ział alności wyglosił zastępca przew .
Rady Po wiatowej LZS Tadeusz Sterań
s ki. Zasłużonym d ziałaczom ~por
tu wiejskiego wręczono odznaczenia. Złote odznaki zasłużone
go działacza L ZS otrzymali Irena
Zagdan - PKKFiT i Jan Kita,
prezes Skały Tumlin. Złote odznaki honorowe: Wiesław SalW'a, Zdzisław Kupis. Marian Bi
skup. Mieczysł aw Klimczyk, Ta
deusz :/Io"awar? 6 osób otrzymało
srehI"ne. a 6 dalszych brązowe
odznaki honorowe.
Zjazd wybrał nowe władze.
Przewodniczący m został d yrektor Szkoły POdstawowej w WoliC!. znany ~zjałacz spor towy. Ma
rtan BudzlOSZ. Ponadto we wła
dzach znaleźli się: wiceprzewodniczą cy Tadeusz Stefańslii.
Irena Zagdan oraz Waldemar
Molda, sekretarz Krystyna stawia~z, . p~zewodnjczący k omisj i
rewIzYJneJ Jacek Kowerski.

Aby

-

Amo1or-

Henryk Dti<Jbo.
_:_ Elim'"ocje mlstrtostw Pols*,1 po·
romi w brydżu $pOOło'N'ym odbędą ~ę
13 bm . o go~z . 17 w Klubie "Ale.st"
proz;y ul. Strychoorsłcl ej .

K r-c.wozyńs.lc.i m

n y jest więc bacznej obser wa cji. Liczy się każdy d.~ień. k aida
godzina.
Odwiedzili,imy
wczoraj o iedle.

Fabryka aszyn
Pralniczych
oferuje pomoc...

potrzebuję

to".

m a-

a :,stwa z bigniewa Mor a l.3kiego.
""'O K (K:ub .•Wie dza") - Wystawa pokonku: so wa - .. Sport w
sztuce". 2. Hol - P laka t po!sk i
do film6 w ra dzieckich.
Klub Dziennikar za - Wystaw a
g!'aliki Zb:gn'ewa Mo ralIskiego.

Północ

w osiedlu Czarn6w

wizytą

LUDU

opiniowania : oplme laurki
wydawane nawet niesolidnym
pI'acownikom, więcej mogą wy
rządzić zia, niż przynieść pożytku. Zagadnieniem niemałej
wagi jest też rola samorządu
spółdzielczego, jako że
nasze
zaldady siłą r z eczy muszą pra
cować w oparciu o sze roki ko
l ektyw. Stąd konieczny jes t
właściwy wybór rad spółdzicl
ni, w których zasiadać winni
l udzie w pełni odpowiedzialni
za dobro wszystkiCh członków.
Od 1 stycznia br. spóldz!elnie o profilu
produlteyjnym
reali zują tzw. el;:speryment olsztyń ski. dający możliwość nie
ograniczonego zatrudniania, sa
modzielnego podejmowania de
cyzji. a le także
wymagający
Odpowiednio
przygotowanej
kadry - słowcm sprawniejsze
go. nowocze nego kierowania,
Sprawa ta absorbuje uwagę
naszej organiza cji
partyjnej,
s tawia przed nią poważne zadania.

jest g dzie
prasę.

spo t kać si,!.
poczytać
t e l ewizję . Samo-

obej rz eć

rzqd bierze udJr! a ł w p o sied zepedagogiczne; , na ze
n i ach r ad y
stancw lsk o brane jest pod U W U (Jp'
przy przydzielaniu
styvendiów.
Nie pomija się nas także p r z1/
planowani u b udżetu. sam e zgl aszamy propozycje co d o koniecznych zakupów.

Nie bez dumy

o
uinter nat u:
pojawią si ę lampki nOcne w poko j ach.
stOTY,
f ira nki.
szaflcl.
Lustra. dywan y... W planach ku pno drugiej
pralki. m a sZlIny
do sz y ci a (w r oku
prz yszŁym
- o ite n i e wynikną ni eprzewld!,lane p rz eszkody - zOTganlzuje
<tą kurs kroju i szycia). J eszcze
w tr. będZ;em11 "CZYĆ s ię pisan i a na maszy nie - coda;e.
Samor ząd wsp óŁpracu je czy nnte
ze szk olnym kolem ZMS L iga
Ko bie t, k olem TI{ KS , r adq' uczei
nianą, sądem koleżeńskim. O efek t ach wspó łd ziaŁa n ia moż no by
t!-tu go, bra" m te;sca nie pazu" ,-'
1edll ak na wymienianie
wszystkich form pracy I osiq gnięĆ.
Na za k ończe nie, za dyrektorką
apelujemy
do
absolwent ek studium o bar dziej
śclsly
kon t akt z macierzys tą szkolą: 1.011
n aby tkaCh, które
zupe l nią

opo wiad aj ą
j uż w k rótce

wy posażenie

miana doświadc zeń . dYSkusja n !' d
problemami, z j akimi spotvkah
się w p r a cy zawodow e; . na pew no będztę korZ1l8tna dl a obli
,eron..
( dak)

rozpoczęli

II

mis trzowskich

jako gospOdarz (H!) spotkania ze
Startem nie przybył na m ie jsce
pojedynku i w ten sposób tenisiś
ci Sta rtu zdo byli punk t y Do Wisn ! ?~ki zaś nie dojeChali pingpongtSCt Po lo nii Iłża. którzy m ieli
sp o tkać się ze Skalnikiem .
W pozostały c h spotkaniach padly następuj ą ce wyniki:
Jlfostowiec Kielce Łą czność
Kielce 6:5. P unkty dla Mo"towca
ZdObyli: W. G6rski . 3. Stę pień 2.
GOdo,wskl l, dla ~ączności Olek sy
2. Gorskl.Pawlakowna oraz para
Pawlakówna Górski po 1.
Energetyk Radom - Broń Radom 2:9. Punkty dla po konanych
wywalczyli - Iwa n 2. dla gości Pietrzykowski 3. Woj teczek , Zwlerzyk po 2. Zi e lińsk.a i para Zieliń
ska - Pietrzykowski po 1.
Warel Szyd łowiec - Osl,ar Przy
sucha 4:7.
Tabela po tych spotkaniach wyglada następująco:
1. Skalnik W i śniówka 10 10 93:17
2. Br oń R'Idom
10 9 86:24
3. Sta'ft Radom
10 7 73:37
4. L a czność Kielce
10 7 65: 4 5
5. Oskar Przysucha
10 4 ' 8:6?
6. Polonia lIża
lO 4 45:65
7. Mostowiec ' Kielce
10 4 ~R : 7~
8. Ener~ "ty k Radom
lO 3 39:7\
10 2 39 :71
9. AZS Radom
lO .Warel Szydlowiec 10 O 24:86

W sklepie \)'SS nr 48 przy ul.
Moniuszki
podobna sytuaeja .
Mleka. z ab rakło ok. godz. 14.20
- mówi z-ca kierownika, GENOWEFA CE~A . To samo tłu 
maczenie: nie możemy "utrafić".
Klienci odchodzą z Kwitkiem.
Iden t yczny obrazek w sklepie
WSS nr 58 prz y u!' Hipotecznej
12. Tu taj interesujący nas napój zniknąl o godz. 13.30. - W
sklepie sąsiednim prowadzony
jest rem anent - powiada kierowniczka. - Obcy klienci wy kupili. Za to na jutro zamów ił am więks~ą ilość butelek ...
(dak)

Nie będzie prądu

Sześcioletni

Rejon Energetyczny Kielce-Miasto zawiadamia. że z pOWOdu remontu urządzeń energetycznych
nie będzie prądu : 14 bm, w godz .
8-13 dla ul. <?krzei. Jasnej, Krzy
\~eJ . S tOlarSkie j. l Maja (na odcmku od ronda do Dzierż yń Skie
go); 19 bm. w godz. 8-15 dla
dzielnicy Bukówka: 20 bm, w
godz. 8-15 d}a uJ.' Wybranieckiej.
Batorego. Zo ł klewskiego. Pancernej. alei na Stadion. Sobieskiego.
KC?rdeck.lego. Janczarskie j. Ra jtarskte j. LtSowczyków, Rzeszowskiej
Miech owskiej . Opoczyńskiej : 21 b~
~ godz. 8-15 dla centr alnej skład
mcy PKS przy uJ. Żniwne j' w
dniacb 22 · i 23 bm. w godz. 8-15
ul. Dzie rżyńSk iego (od chłodni do
końca). Peryferyj nej i Piask" Ma łe.
497-k

D z iew częt a

50 m mot. 50 m dow.

Baczyńsk a ~5.0.
Zielińska Czarni

R. 37.0.

100 m dow.
cza 1.27.4.
100 mgrzb.
cza 1.33.0.
100 m mot. 100 m zm. 1.34.6.
100 'm klas. 200 m dow. 200 mgrzb. 200 m klas.
3.24.1.

ZAMIENIĘ kwaterunkowe mieszkanie
centrum
Radomia
(d wa p.o~oje . kuchnia. woda, gaz)
na m m eJsze w nowym budownIctwie - w Kielcach. Telefonować : Kielce nr 482-26 (35) .
32699-g

PROGRAM I
na fali 1322 m
5.05 P oran ne
R ozm aitości
5.25
Sląsk le . melod ie ludowe 5.35 Porad
nik r olni ka 5.45 W szy bkich rytma ch 6.05 ze wsi I o ws i 6.3 ~
8.30 P oranek z radiem 8.30 Koncert ży cz eń 8.45 Z tej I z ta mte j
strony la dy 9.00 Dla klasy IV
lic. 9.40 Dla przedszkoli 10.05 .. Od
siódmej rano" - odc. pow . 10.2"
M uzyka ba letowa 10.50 StudiuC'l
wiedzy p olit yczn o -społeczne j (II)
11.00 Z kompoz. tek. 11.40 Skrzyn
ka PCK 11.49 Rodzinny tor przeszk6d 12.25 Z krakowskiej fon oteki 13.00 Dla klas l i I IV 13.20
Muzy ka prosto spod ig.ły 14.00 Sla
dami Kolberga 14.20 Utwory dawnych mistrzów
19.15 Kupić nie
kupić 19.30 Koncert życzeń 20.30
Dla was gramy
21.00
Przegląd
wyd. ekonom. 21.20 Teatr PR " Od
w et. czyli Barbara Zapolska " 22 . 0~
Muzyka rozrywkowa 22.20 Przeboje trzech p o k ol eń 23.20 Clek a w')stki " P olskIch Nagrań " 23.45 Kwa
dra ns pios. radz.

I

-

Wróblewska

Tę-

Chrząstek

Tę

Wróblewska 1.40.0.
Baczyńska

Tęcza

Mia zga 1.36.5.
Wróblewska 3.06.9.
C hrząstek 3.15.3.
MIazga Tęcza

..Czerwone Gitary" 14.20 Nowoścl
wy d. ..Synkopa"
15.00 Koncert
symfoniczny
19.15 J.
angielski
19.3~22.00
Wie cz. Lit.-Muz. 22.33
Z fabryk do sklep6w
22.48 Nowości lit. światowej 23.08 Konc.
sy mfoniczny.
PROGRAM III
na UKF 12.71 ~tHz
ora" na falach k rótki<-b
w pasmactJ 20. 31, U, i 49 m
15.115 Program dnia 15.10 Album
muz yJ.'i uniwer.ia lneJ 15.30 1:1 jazzu
o sporcie 15,45 W k r ęgu
16.10 Rock and roll star1' i nowy 16.30 Pocztówka dżw i ękowa z
R-lymu 17.15 Mój magnetofon 17.40
Slownik sztuk pi ęknych 18.10 Rozszyfrowuje my piosenki 18.45 Ballady H. Nil ssc}Oa 19.05 Romanse
nie ca lkiem serio 19.35 Mw:yczna
poczta UKF 20.00 Z notatnika me
lomana 20.55 P rzeb6j za przeboje.m 21.25 J. S. Bach: IJ Sonata
a-moll na skrzy pce
solo BWV
1003 21.50 Oper a tygodnia G. Verdi : " O tello" 22 .08 Gwiazda sied m i u wie-czor6w
zesp61 ..Ten
Years
A Iter "
22.45
Brazy li j_
czycy w jazzie 23.05 Muzyka nocą Z3.50-24.00 Na dobranoc ś;>i e _
wa V. Sanson.
PROGRAM LOKALNY
na falacl;l średnich 188.2 i 202,2 m
oraz UKF 70,49 MHz
7.00 K ieleck i kw , :l rans aktual n o ścI . 16A3 Omów:enie prog'l'amu
16.45 Radlo reklama . 16.50
" Oszczędnośc i Cherna r u" aud. B.
He nia. 17.00 " Wszystko o musica lu ". 17.30 " Wspólny fr ont" - aud.
Z. Majchrzy k . 17.40 " W plotrow&k1m kl ubie" ,... au,g, reg\O<Ili!,na

http://sbc.wbp.kielce.pl/

budowa zost an ie
Jej
kierownik. ~o.
nusz Habry/o zapewn i<l • z'..
~
sIQ·
Q
d ion będz i e gotowy do uro.c .
t-eg o otwarc ia 1 moja. Na
term in
przygotowane ZOsia ~n
boisko pi/karskie z widownią n
12 tys. osób i urządzeni n~
lekkoatletycznymi z bież nią ~1I1~
ciotorowq.
zel

lr'

Pó źniej.
nojprawdoPodab 'ej
na 22 lipca oddone zostaną n~,
użytk u n<lstępn-e ob iekty: Iren' o
. ko pl'/k ors k'le. boiskIn.
gowe b 015
do siatkówki i koszykówki k Q
"
lOr.
t y tents owe I tor luczniczy.
No tym nie kończą s ię z

m ~ary dz i ałaczy społeczn egO k~
rr;lteot u b.u~o.wy teg~ obiektu. W

'1 leda leki eJ p.rzyszlosci
rozpo
się budowo 50-metro~li
nie
plywalni oraz • pawilonu mieSl_
e
c~Q<Cego szatn i ę. o ta kże so l

g l mn.astyczną .

ę

Jeżeli

budown iczowie dotrzy.;
m·a jq slowa.
to
sport kielec
k,i WZ!bog-oci s ię o bard zo cen'
ny komp leks oDielkt6w
S POrło:
wych.

Dobre wyniki
lekkoatietów
odbył

W Warszawie i Lodzl

I

elimi~acje ~o halOWYCh lek k~a~ ę
t ycznych mIstrzostw Polski. w kl~

rych startowall reprezentanci Ki
lecczyzny.
e
W Lodzl
na jlepiej
wypad la
Grzegolec kt6r a wygrała bieg na
60 m 7.7 przed swą koleżanka klu
bow~ Starościak6wną 7.8.
Druga
w fmale B b yła Szafrańska 80.
' Dru gie miejsce w f.inale zaJ~la
Bednarczy kówna w biegu na 60
m przez płotki wynikiem 9 6. W
skok.u wzwyż Tekielówna ~iala
wyntk 156 cm a Różycka 153 cm
Ponadto Wieczorek (wszyscy ~
Budowlany.c~) wynikiem 190 zajął
cz\varte mIeJsce.
Na zawodacb w Warszawie bardzo do brze spisała się K wiet oiew_
ska z Budowlanych przebiegając
40~ m . w czasie
511,1. Chojnowski
(roWDlez Budowlani) na t ym dystansie miał czas 52,2. CzubaJ
z KSZO przebiegła 800 m w cza.
,le ' .18.1 zas na 60 m jej kole'.n
ka klubowa Portacba i Kwietniew
ska miaty jednakowy czas 8,0.
W wi~kszości S il to na .Hepsze wy
nil"; jakie nasi lek koatleci uzy.
skali w zawodach halowych,

DZiąku jemy

za uznan1e

Na . w aJmym
zgroma:lzen:u
Automo-bilklubu Kieleck iego po
śW\ięcoJlym ocenie
pra~y
ej
or,gamizacji wr ~zono wyróż
n iajacym srę dz: ałaczom pami ątikO'W e pla k: etk:. Równ 'oi
organiza cje i instytucje wspól.
pracuiące z
Au t·()mO'b!~klu bp m
ołr.:-zvmały
• takie
pl ak ;etki.
Wśró>Cl wyróm:on}'lch
' 'I131az'a
s i ę także i nasza red akcia
za
co seord-eocz.nie dz' ę-ku j emy. I
Ocl'nian y o,kres prac y Auto·
mo-b ilklu bu stał llOO zn ak iem
dużegJo wzr~"i tu a ktywno ~Di i
ilośc i członków k 1uhu. którnh
obecnie j est nonad 500, zrzeSZOnych w 10 ko łach przy wi~ k
szych lEakładach pracy. ."...

mistrz

W Radomiu odbyły się okręgo
we mistrzostwa pływackie w kategorii dzieci. Rozgrywane były
w trzech grupach: A - dla dzieci ·1l- 12-letnich. B - dla 9-10letnich oraz C - dla najmłod
szych. W tej ostatniej grupie startują oczywiście dzieci stawiające
pierwsze pływackie kroki. Najmłodszy m
uczestnikiem imprezy
był zaledwie s ześciole tn i Robert
Siiwra z kieleckiej Tęczy.
W najstarszej ~rupie tytuly
mistrzowskie zdobyli :

drobne

PROGRAM II
na l aJacb średnicb 188,2 I 202.2 m
ouz na UKF 70.~9 MHz
3.03-5.30 P oranek muzyczny 5.35
Komen tarz dnia
5.40
Gdański
przeg J. muz. 6.15 J. rosyjski 7.00
Spiewa " Mazowsze" 7.50 Ł6dzki
k ołowrot e k 8.35 Swiat i my 9.00
Nie bójmy si ę jazzu 9.35 Z życia
Zw. Ra dz. 9.55 Od 1. Du na jewskie
go do A. Babadżan iana 10.25 P isarz I ksi ą żka . 12.40 .. Gwiazdy
pa ryskiej piosenki 13.00 Muzyk.,
operowa
13.40 .wizerunIq
14.05

rozgrywek

Okręgowej.
Na inaugurac j ę
r~ndy dwa spotkania
zakońc zyły
Się walkowe~ami. Radomski AZS

ligi

no ostatnią bu telkę. Po chwili
zjawia się sprzedawczyni dzierżąc w dł{)ni ... dwie pełne butelki. Co w ięc z tym mlekiem,
jest. czy go nie ma, a je~i j est
to dla kogo? Bo transportery
puste... Nie możemy "utrafić" z zamówieniami tłuma
czy J. ZAPAŁA .

Ogłoszenie

pingpongistów
stołowi

Kiedy

koń<:rono?

pływania I

200 m zm. - MIazga 3.23.6.
4xl00 m zm. - Tęcza 6.38.3.
Chłopcy

50 m mot. - Orzechowski Czarni 41.8.
100 m dow. - Makowski T~cza
1.15.0.
100 mgrzb. - Pieprzyk
1.30.0.
100 m m ot. - Nowak
1.35.7.
100 m zm. - Makowski 1.27.2100 m klas. - S ~ym ański 1.43.S.
200 m dow. - Nowak 2.44.1.
200 m klas. - szymański KSZO
3.43.6.

200 m gu b. - Makowski 3.09.0'n!
200 ID zm. - Bednarczyk Czar
3.31.6.
.
4xl00 m zm. T ęcza 6.21.8.
W grupie B tytuły zdobylI.
Wska
dziew częta D. KuliczkO
Tęcza 3. Koszałko Czarni ~ . ~.
c hłopcy : Waldon Tęcza 3. Zlel tn ski Czarni 2. Muc i Kośka z c zarnych po 1.
. 'U
W g rupie C tytularni pocjZlelt
się: dziewczęta Minkacz Tęcza I
Janczura Czarni po 2, chłopcY Lodziński Czarni 4. Sikora Tę
cza 2.

P . Ga n a . 18.00 Dziennik RadiOwY;
10.08 Słynne tanga .
Kielce w prognunie
og6lnopolskim:
.
13.00 Na kie leCkiej ante Ol ~n
aud. R. P odJewskiego (pr . I .
TELEWIZJA
PROGRAM I
9.00
Chlopi" - XII odc. S~i
filmu TVP. 10.00 Dla szkół kl. ni.
10.20 Przerwa 16.05 progra~ ~6"
16.10 TV Kurier Blałostoc:kl. ~łO
Dziennik TV. 16.40 TeleW1Zja 1a.!S
dych. 18.10 Muz. rozryv.: koW~ III
TV Kurier Mazowiecki, 18. anO<:
r ejsów .. Turleja". 19.20 D~~o'r.'
19.30 Dziennik TV W.OO "
,0.0l
rozterki" - film fab ang·
Tea tr i poe.z ja - rzecz o tUeslila"
E. Brylla. 21.40 " Goyam Ne. Cu dD
tańce I melodie. 22.05 "szkl S:
portretu Włodzimierza i Bea~.ar;l
22.25 Dziennik TV 22.50 p ro ~ch'
n:, środę 22.55 Telewizyjne ~ ~h'
mkum Rolnicze 23.30 Tel.
nikum Rolnicze.
PROGRAM II
pIJ
16.40 Program dnia. 16A5 po
dzieci: "Zwierzyniec"
17.30 li."
drugiej
stronie
BałtykU
osa.
Utwory Hectora Willi LOb u!)1.
18.15 Wieś jaka jest - pr. ~n
18.45 J. rosyjski 19.20 Dobr at'
19.30 Dziennik TV. 20.05 TV 15 II
śv.-iata. 20.35 Teleturniej. d21. Ol ~
godziny. 21.25 Scena Mono ra III'
.. ~aska~er " . 21.35 Szkl=e J o nii!'
dzlacb l miastach. 22.0.
. ,,11Ił
miecki. 22.30 Słownicze k Adlll'
Wersji Oryg ... 22.40 KWO : .. od"
t ant Jego ekscelencji" - 101 ni
ser. filmu radz. 23.50 progra

ut'

Śl'~~

-

