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,l~ldzielczość mleczarska w
~~

10 bm. wykonała roczt:- 1• 0 skupu mleka w wy~. ~cl 7 mld litrów. Od po0
• '. ku roku spółdzielnie mlec.i -]de kupiły ponad 700 mln
c~:. mleka więcej niż
w
"!(Iw
D o. k onca
'
b r.
;,
u
ubiegłym:
1
• up rnleka os1ągme poziom
· -,e\\-idziany w NPG na rok
1 ·i~ward Gierek po~ziekował
•rdPcznie zarządo~ . CZSMl
l- c•;ą~tni ęte
wYniki
oraz
:a k~zał pozdrowienia dla

pr-~ucentów mleka ~

załóg

!'?dzielni mleczarskich.

s .ervvis

rezydium Rzqdu

.3 d Gierek przyJął Za~ centr alnego Związku
::ą atieJ.ni Mleczarskich

Józefa Janczaka, wif-;esa sóW - Adama Szynr:e:::·e~~a Zygmunta Pankieprt% 1 Stefana Paszkowiaka
~~~przewodniczącego rady
~)11 _ Gabriela Sztwier-

NASZ

Nakład:

137.820

Cena 50

rr

ROK XXV
nr 348 (8405)

l
l
l

no-gospodarczej
wszystkich
sektorów rolnictwa poprzez
stworzenie warunków sprzyjających szybszemu rozwojowi form zespołowej produkcji
oraz zwiększanie oddziaływa
nia gospodarstw uspołecznio 
nych na całą gospodarkę rolną.
Wzajemne świadczenie
usług, przede wszystkim produkcyjnych oraz udzielanie
pomocy fachowej przy rozwiązywaniu trudnych problemów w rolnictwie - czemu
sprzyjać
będą
odpowiednie
rozwiązania
pomieszczone w
projekcie uchwały - powinno przynieść wielostronne korzyści wszystkim stronom uczestniczącym
w procesach
kooperacyjnych. Dotyczyć one
będą produkcji
zwierzęcej l
roślinnej, przemysłu rolnego,
usług maszynowych, warsztatowych i transportowych, instytucji i budownictwa, postępu technicznego, wym iany
doświadczeń, szkolenia, a także dziedzin związanych z warunkami socjalnymi l oświa-

ak in!ormuje rzecznik
prasov.-7 rządu 13
grudnia
br. na swoim
kolejnym posiedzeniu Prezydium Rządu rozpatrzyło projekt uchwały Rad y Ministrów
w sprawie rozwoju kooperacji w rolnictwie.
Uchwała,
mając
na celu
pełniejsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych uspołecz
nionych i indywidualnych gospodarstw rolnych, zmierza do
rozwijania integracji społecz -

J
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Ina u g

a

z
l ksander Zara)cz k
Antoni
9 grudnia br. dokonaliśmv
w yboru
rad
narodowych
wszystkich szczebli. Wczoraj
natomiast, odbyła się w Kielcach pierwsza w obecnej kaden cji sesja Wojewódzkiej
Rady Narodowej. W obradach
sesji, która miała szczególnie
uroczysty charakter, uczestniczyli m.in. z-ca członka Biura Folitycznego KC PZPR,
m inister spraw wewnętrznych
tow. Stanisław Kowalczyk,
członek Rady Pa ństwa, pre-

ło

k

zes Najwyższej Izby Kontroli
tow. l\lie czysław Moczar, posłowie na Sejm PRL, przedstawiciele władz partyjnych l
administracyjnych województwa, nowo wybrani radni W;Jjewódzkiej Rady Narodowej.
Godz. 11. Na salę obrad
wkracza poczet sztandarowy
wnosząc sztandar Wojewódzkiej Rady Narodowej. Sesję
otwiera radny Roman Bartklewicz, \\>itając przybyłych

prz
o

ą

o

na sesję przedstawicie i władz
centralnych, czło,ków egzekutywy KW PZPR z I sekrearzem KW tow. Alek!andrem
Zarajczykiem, członków Wojewódzkiego Komitetu Frontu
Jedności Narodu z jego przewodniczącym tow. Franciszkiem Wachowiczem, przedstawicieli wojewódzkich włariz
Zjednoczonego
Stronnictwa
LudowC'gO i Wojewódzkiego
Komite u Stronnictwa Demokratycznego - Młeczysła-

Opoczyńskie

DOKONCZENlE NA STR. Z

Ie

Delegacja KC PZPR
na Zjazd Belgijskiej
Partii Komunistycznej

wa DereJsktcgo 1 r:ugentusu
Ko a. Roman Bartkiewicz odczytuje słowa roty ślubowa
nia po czym radni, których
nazwiska v.-yczytuje najmłod
sza z radnych Jadwiga oHys,
odpov.-iadają kolejno ,.Slubuję".
Orkies ra gra hymn
narodowy.

13 bm.
delegacja

Z upoważnienia Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycz.nych
oraz zespołów radnych, II sekretarz KW PZPR tow. Zygmunt Plotrowskł zgłasza kan-

,.

Opoczno. W roku
przyszłym
roi-poczn i e
s ię
w
ol<ohcoch
Mledzny budowę zbiorn ko wod·
nego. Akweo o pow,erzc:l>nó 170
ha wznoszo ny mo być przez wo ,
uows~q .. Hydrobudowę"
ko<•·
t..,. 70 mln złotych. Za C lot:o
powst.o••"• wlę<: tut:oi zolew, lctó
ry wy\corz:ys1ia<'ly ma byt do no wadn to ;o erowie 1800 ho kom
p leoi'su zmeliorowonydl lq k Bl~
Opocryńsłdeh.

(-Jl

Szkice z dzleiów
Radomia
Jllodom. W ~bllższ:y !>ICłtelc
Ro domskie Toworzy1two N<w«owe orgo">lzuJ• nodrwyczo jr.e wo
"" z&b'<J<I I& 1 o~otj l 10-lec.o
swego t-,in-l ert ;a .

RTN
przygotowuj e
z olcozjl
3G-lec'o PRL int~reSUJQCe wy;o '
n ietwo
pod
roboC1)"T1 t(t-Jł....,
,. Rodo-n - szl< ica z dr: e,ćw Po 1sk
LudO'·••:", Będ r'e to proco zb oorowo 10 outorÓ'N.
(j.m .)

Zakład Topienia Bazaltu

pracuje już na poczet
noweeo roku
Storaehowie8. Zoleled Toplen :o
Bo:o ltu "'ol w ub e;lym
rolru
sporo kłopotu z reo· ::o.::;q
z.adoń produkcyjnych , Nowo le-':h·
nolog la

tOIPo~o

dopra-cowana

no t.,ryc e

w br . Oz ekl te<TłO, te<>
un•ko~y zoidcd
wykonał
p'a"
te~OI"OCZ"'Y 9 b:-n Do końca m .e .
~ozaltu

s·qoo, o:Jle-.vn•o

wyko.,o

do~':ltl<owa

pro:l•ktv wartośc ' o
kolo 1 mh zł, p~e\crc::r:J i Q t'
Z"'Cnn e swóJ wl<lcd ci~ ,.bo
30 m ·ord ów",
(mk)

Od dział

PTP
w Kielcach?

udała się

do Belgii
PZPR która
weźmie udział w
obradach
XXI ZJazdu Belgijskiej Fartli
Komunistycznej.
Delegacji
przewodniczy za ępca człon
ka Biura Folitycznego KC, I
sekretarz KW PZPR w Katowicach Zdzisław Grudzień.
X.XI Zjazd BPK odbędzie
się
w Brukseli w dniach
14-16 grudnia br.

"morze

KC

Kielc..-. Z ini c.jotywy J>"OCOW"'"\ 1
Zak ładu e ,olog l k eleclcie.
WSP o d :o uczczen·o 500 rcc.;
nH:y urodr n ,..1 . Kopem Ieo, pec
ków

jctto p r obę

utworz&:-t;o

w

K ie l

coch Oddz,ołu Poh< ego low?
rryst:wo p,zy·odn ~Ow lm. M . Ke
pe"Tt .łco. Utwort~NY !e tO",..o .. !ysto.Yd !o któ ·e~ o no..urolf'IQ borq b ..
dr e WSP, do je m. in. PM>tc •
do oO"vołon 1o - j eszc t~ w b
srkoln'f'l'l' - ohf:-:JO.Y &:lO Jco ." te-'
o li "n;l io.dy bi? l o·cfc~ne 1. Z~b ·o n

r ·er

mai

Dż

zakończył wizytę

1

i,

naszym kraju

zyjęc

e sp ·lnego omunikalu
olsko-juqo o ioń kiego

13 bm.
oficjalnej

był

ostatnim dniem
wizyty
przyjaźru,
jaką złożył w Polsce
przewodniczący Związk owej Rady
Wykonawczej SFR Jugo~ławii
- Dżemal Bijedić z małżon

wagonów towarowych, " 'iele
wagonów osobowych l jednostek elektrycznych.
DOKONCZENIE ' A STR. 2

organ .zc:yjn e
odb..+'e s·~ · ·
bm . Cgo.~ z. 17) w WSP O'TV u'

H. KissinRer i Le Oue l no

Przyj~::ty zos al wspólny komunikat polsko-jugosłowiań
ski.
W czwartek jugosłowiański
go3ć wraz z premierem
Piotrcm .Jaroszewiczem przebywali v.e Wrocł awiu. W ~o
dzinach
pr1edpołudniowyc:1
obaj
premierzy
odwil'dzili
naj \•'iQk$zy zak ład przemys ło 
wy Wroclav.-ia "Pafawag". W
cstatnich 15 latach z zakładu
te~o dostar czono dla ju~osło
wiańskich kolei 1.,250 krytych

spotkają się w Paryżu
WASZYNGTON PAP. W
Domu poinformowano
w czwartek oficjalni(', że sckr('t<'rz sta nu Henry Ki ssio~;"e r
i przewodniczący
de'cgacji
DRW na rozmO\\Y
pary kie
Le Duc Tho spotkają ~1c 20
grudnia w stoliry Fran"ii. aby omówić ~ •tuację w Wietnamie południowym.

Białym
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(OD SPECJALNEGO WYSŁAN.NlKA)

z kolei bloku zmontowanego w
tym roku i gotowego do eksploatacji. - ,.ciąg~i e my " już 1~0
megawatów. Wtecz?rem .będzte
wię cej . E. Sadow>kt klero"':nik zmiany, która obsługuJe
blok
mówi :
Rozruch
"piątki" był krótszy. Wydaje
mi się jednak, ze została ona
przygotowana najlepiej ze w:zystkich bloków. Chodzi bardzo
dobrze. Urządzenia pomornicze
sprawują się znakomicie. • 'i e ...
tu nie moie być żadnej wpadki.
Okolo 2 km od elektrowni pow:taje nowy wielki zakład p~o
tlultcyjny - wytwórnia blokow
kamionkowych. Po pro,lu rl' zth:i spalin zmie.,zane z
betonem przetworzone zostaną !1l
mat~riał
budowlany. I znow
fabr~·ka pow taje bard?.O
zybko. DziE:ki zobowiązaniom •. Elektrobudow;" . ..In Lalu" doprowadzono świa~lo. o~rzcwan~e
tak. że w okre<te ztmy w 01:
brz.·miej t:lli b<odą mO):łv _hyc.:
kont ·nuowane z powodz~mcm
dal ze roboty. Alt> za?im to f!<l'
~tąoi właśni" w hall o pow1e·
rzchni ponad 7 ty;. m kw. zaDOKONCZE!\IE NA TR. 2

5 mln

na od o do 2 stopni. Wiatry silne w poryv.·ach bardzo silne zachodnie i pólnocno-zacbodn e.

ponad plan PRI

~--------------------1

ju't:Jq
agazyn
•

e

e
e
e
a

Prognozo pogody
zachmurzen 1!0 zrn:en
ne, ok. esamt duz~. Wy s" :--1 ~·z
lotn~ opady di!Oszczu ze sntt-JI:,.m
1 śniegu. Tempi!Oratura maksyma!

złotych

Kieleckie Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych obchodzi w tym roku !O-lecie istnienia. Zatrudn ia ono aktualnie 1.126 osób na 130 placach

a
ozlś będZii!O

Fct:t ~·
, ~'vwtt

w Y/o;szo·' e -: e·co·.vq ko ... -=-~~ ~ ·

l
,.15 grudnia 1973 roku oddaP.ąty blok ... "
.;;:~- . transparent
za wisl
I. : <J:·:l wy-oko na zewnętrznej
• '":: ~łownej hali Elektrow: • l\JZ:e.n!~e". W ten sposób
~·/W:t<:zowie nad Wisłą jesz• r~l. potwierd zaj~. że jutro
ta .l.n.e padnie rekord świa-

P:rl!-nyslu E'e'<:r:-

";:_rr,~~o l Te 1 e!~hnic:ne1o P"': [
mysłu E:e(tro:'1 ·: z'1e~o i Te'e~ec
n '""!"e30 ..
~ro"
o:J.;z ioł
•t

ko
f.::;:·

Mo:·e

P~c , e,toł.o-Te-:.h

F s:ne .. z B ...ro

Zast~pca

członka

Pol ~lyczne~to

KC PZPR mln' ter
praw wewi:(trznych tanisław KOWALCZYK wręcza Anto- '
nlt>mu POLO\\ ~1..\KO\ l ak1 nominacJI na wojewodę kieleckiego.
Fot. Z. Junko
Biura

e

.,WYJSCIE Z SIO DlA" - St. BeNs
o Eiectrowni .. Kozre-,ic:e''
.,DROGA WYTVCZOo A PRZEZ P'ARTIĘ" - arty"\uł w 2S roez.,ic•
gre1u ZJed'>OClarti<>Ne~o PZPR

KOł\·

.,PII.ZYSUSKIE ROWNANIA W GORĘ" - Wł. Krogulec o probl.,-nac:łt
po otu Prl'f1\n •eg o
.,I'Ol5 A DALEKA l BLISKA" - A.
Otne-Jko o Połort

,.JAK

CI~

amerytca ruk

WIDZĄł"

m.e-u~o.lcomi

pOW'.

-

ei

rozmo....,

Pr"'"f5.US

z

+e-~o

,.CO WIEMY l CZEGO NIE -WIE.
MY" - St. Mtio• z cyitlu ,.P ogno
za
rzKryw·sto.-ć.''
,.J EDEN DZIEŃ W SZXOLE GMIN·
NEJ" - C. Gqtk iewicz o
procy l
Sz~ oly Pods»wow"j nc 2 w P rzysu-

ue
,.KUlTURY ,.GMINNEJ" - DROGA
P'IIZEZ M~KĘ ... " - H. Maślanki._
w ic1. o sprov."'d\ kuJtury w pow.
prz..."ki-m

,.W GAtKACH ICRZClO"lOWSICICH
- HUBALOWSKIEJ WSI" - reportcli
Zb. Noł<llca.

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

znad

Jazń.wki

Tu~eJSZO fi 'i-a kro koN1cl"j spóldz" •'
OkręgoNe
Wo·srn<Y
Somocno~oowe .
zo .
mU JCIOO s ę mosoNq pro~u~::.j o
p e·ś:·· en
See3era do róz,ych
mo-szyn i s ih: Jcó·N s.oc' no.-.)'c:h
(m . "· do , l;o~o " 12Sp
12Sp)

Skalbmien.

budov;y. Wszystkie prace wy konywane są na otwartym te renie, a barakowozy stano\\-ią
oroz
p rodu '<:c! q
sma r o·~w-fl · cze(
podstawowe zaplecze dla zaroz:rno i tych
wym O ró·"ł i typów
łóg. Przy okazji małeeo jubi(C mi~iony srluk rocrn e) . zaleuszu warto powiedzieć, że
m &-re w prz yszłym ro\c.u P"YY
s tqp7 ć do b udowv oierwszej ...,
od czasu powstania
KPRl
pow·ec: e Ko.:-i-m erzo W ie-! a sto
zrobiło na terenie Kie lc i wocji tecl-anicz~j
obs ługi
SO'llO
jewództwa około 600 km róż 
chodów. OWS zotrudn;ojq d: .
nel(o rodzaju kolektoró·.>.·. Do60 p·ocownilców. ciQqle resztc
pou:u kuj qc facho-wc6w,
r.vło.sz
dac trzeba również i to. że
czo to~o .. ty,
fre-zerów l Słu!a
prace przy zbrojeniu terenu
rtY-"ttrz~:ftlowc6Yi,
o
z chwil~
U'"Ucho-rn e.,ia
t&j
d :o~no-sty.::·
.ą najtrudniejsze do zmecha nej sto=ii w 1975 "'itu, zottrud
nizowania, a w Kie lecczyznie
" 'q o ko!o 200 osób.
(x)
dodatkowo skomplikowane ze
wz~lędu na trudne
waru nki
geologiczne i hydrotechniczne.
Kończący się rok był
P.Omyślny
dla przeclsiębior-twa.
izbą
Za 11 miesięcy KPRI ~- yko
nało plan w 103
procentach.
wytrzeźwień
W zv:iązku z tym przev..iduje
Staraehowka. Przeleczono t1.
się, że do końca roku uzyskado użytku fzbę wytrzer.ylen, lctó
na zostanie dodatkowa proro m l.a.$.ei s ę w odootowonyfT'
do t.-go eelu b udynitu przy u .
dukcja wartości 5 m ln złotych
licy Kośckls-zki. P locÓINłto
moż ~
W porównaniu z rokiem udo;il"'\\o:dzoć do trze-iwości jed
biegłym stanowi to w-zrost o
norazowo 35 poc!&'>IÓW. D'I'PO
39 mln.
nu}e
oddz i &łn ym r
solom i
d~
mężayrn , 'cobie1 o nawet mło
Niezmiernie
\Vażny
jest
dzie-ży. Sto :ocltowic:C:o
':-bo wy.
fakt, że osiągnięto t~ wartość
tn:eiwi eń
ofe -uj e swoim lc:lie"1to:n
komfo'i, zo który trze!>o
produkcji przy 59-procentowym stanie planowanego za- -~~~~
DOK.O~CZENlE NA STR. Z

W Starachow~cach
otwarto

.....--,,

ITRONA l

Inauguracyjna
sesja WR

DOKONCZENIE ZE STR. l
KC, I sekretarza KW PZPR tow. Aleksandra Zarajczyka na stanowisko przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Radni jednomyślnie zatwierdydaturę <:złonka

dzają zgłoszoną kandydaturę.
Przejm..ując

przewodnictwo
obrad, nowo wybrany przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, I sekretarz
KW PZPR tow. Aleksander
Zarajczyk zapewnił, 1z nie
będzie szczędził sił, by dobrze
·wywiązać się z powierzonych
mu obowiązków. Równocześ
nie zgłasza on kandydatury
trzech z-ców przewodniczące
go WRN, a to radnych Zygmunt,ą, , Piotrowskiego II sekretarza KW PZPR, Mlecz słąwa Derejskiego, prezesa W.K, ZSL oraz Bogdana
Łysa ka - sekretarza WK SD.
Radni jednogłośnie zatwierdzają zgłoszone kandydatury.
Radni uchwalają następnie
regu łamin Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz dokonują
wyboru 7 stałych komisji
WRN i ich przewodniczących.
Przewod niczącymi poszczególn ych komisji wybrani zostali:
Tadeus z Blonlarczyk (Komi sja Rozwoju Gospodarczego i
Zagospodarowania Przestrzennego), 1\lieczyslaw Karpinlec
(Komisja Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łącz
ności),
Roman Bartkiewicz
(Komisja Produkcji Rolnej),
Jan 1\fazur (Komisja Zaopatrzenia Ludności i Usług),
Barbara
Borzym
(Komisja
Zdrowia, Ochrony Srodowiska
i Spraw Socjalnych), Edmund
Stas zyńskl (Komisja Wychowania Oświaty, Nauki i Kul tury) oraz Henryk Soboń
(Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego).
Przewodniczący komisji wch:>dzą
równocześnie
w skhd
Prezydium WRN.
Uczestniczący w obradach
z-ca członka Biura Folitycznego KC PZPR., min. spraw
wewnętrznych Stanisław Ko walczyk przedstawił Radzie z upoważnienia prezesa Rady
l\Iinistrów
kandydaturę
tow. Antoniego Połowniaka,
dotychczasowego przewodniczącego Prezydium WRN, na
stanowisko wojewody kielec kiego. Przemawiając w imieniu radnych, wiceprzewodni-

czący

z całą

WRN, prezes WK ZSL

Miee7;ysław Derejski stwierdził iż kandydatura tow. An-

toniego

Połowniaka cieszy się

XI Zjazd Deleqolów WZSP

Co az Ie sza praca
załóe spółdzielczych zakładów
SO tysięcy ludzi pracuje w 100
spółdz ielniach pracy skupionych
w Wojewódzkim Związku Spół

dzielni Pracy. Ponad 20 tys.
spośród
nich to członkowie
spółdzielni. Wczoraj w Kielcach
obradował XI Zjazd Delegatów
WZSP r e prezentujących tych
właśnie członków spółdzielni.
.. ·a zjeździe dokonano oceny
dz iałalno6ci zakładów
produkcyjnych i usługowych, zarzą 

du i rady WZSP oraz wytyczono kierunki dalszego r ozwoju
spół:izielczości pracy. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę dalszego rozwijania produk-

---------------------~

Sesja i wystawa
"Terror hitlerowski
na w~i kieleckiej"
W Kielcach odb yła się se-

s:a naukowa połączona z otwarciem wystawy pn. ,.Terror hitlerowski na wsi kieleckiej".
Zaprezentowano zestaw. oryrinalnych
dokumentow,
zdjęć i akt śledztw ilustr~Ją:
c ych
mli!rtyrołogię
tuteJszeJ
ludn ości ~ejskiej.
Wieś

kielecka należała, ob ok woj. lubelskiego, do tych
regionów kraju, które w czasie okupacji poniosły szczególnie dotkliwe straty.• Oblicza się, :ie zginęło • ":owczas
ok .400 tys. mleszkancow wojewódzł\''·

cji

rynkowej,

usług.

eksportowej

Wyniki gospodarcze osiągnię
te w latach 1971/72 jak
stwierdził
prezes WZSP tow.
Stanisław Grabowski są korzystniejsze niż planowano. Zaawansowanie realizacji planu w
bieżącym roku
przy dużej
mobilizacji załóg
stwarza
możliwości jego pełnego wykonania. W dwuletnim okresie
sprawozdawczym pla.n sprzeda~.
ży wyrobów własneJ produkCJI
i usług spółdzielnie wykonały
w 102,7 proc., dając dodatkowo
gospodarce narodowej 157 mln
zł.
Plan usług wykonano w
101,5 proc. Wydajność pracy na
jednego zatrudnionego wzrosła
o 16,6 proc., a średn i a płaca o
11,1 proc.
Tak w referacie sprawozdawczym, jak i w dyskusji. bardzo dużo miejsca poświęcono
potrzebie wzbogacenia asortymentu wyrobów rynkowych.
Aktualnie
przy gotowu je
się
produkcję nowego sprz~~u oś
wietleniowego, galontern metalowej, narzędzi rzem !eślni
czych, rolniczych i ogro~mczyc_h
farb emulsyjnych, mebli z WIkliny, modnego obuwia, odzieży
z surowców skóropodobnych, konserw z mięsa króliczego itd.
Według projektu planu w
latach 1974/75 na dalszą roz_
budowę
bazy wytwórczej w
sp6łdzielniach
pracy prz~zna
cza się 136 mln zł. W 1974 roku
kontynuowane będą i zostaną
zakończone
budowy
nowych
obiektów
produkcyjnych

inicjatywy
OkręgoweJ
Komisji Badania Zbrodni ffitlerowskich w Kielcach wszczę
to ki'ka~et śledztw mln. w
NRF ,,.-·--~ cprawców zbrod-

Dokonano
wyboru
rauy
WZSP. Przewodniczącym został inż. Stanisław Sobeczek.
I zastępo:ą Marian Feldo, zastępcą Józef Jędrzejczuk, sekretarzr-, Wła.!lysł a
Kowal-

nL

skj.

z

Zml~ny w dowództwie
egi,pskich sił zbrojnych

e KAIR. Rozkazem naczelr:ego dowódcy sil zbrojnych
Egiptu prezydenta Anwara Sadata . ;",. składzie dowództ"':.a armil egipskiej dokonano s.eregu
zmian Sze!em sztabu generalnego
został generP.ł ma_jor, Mohammed Garnazi ZastepJ nn na tym
stanowisku gen. Sta7l: . G<'nerał
- ma or Rassan EI-G:enedll zost~ł

S'!Pfem

w•~cziału

operacyjne·

l'o s•t~>,u .(e!'eralnegn. gererał
maJÓr Fu"d s 7~ 2 ·;.
n.aczelnym
tłowó<!c~ lJ armh el!ln~luel. a geno-o! • l"'~ n• "med Badawl dow6"'~~

'TT

~rmll .

Jl. J(l!'"1!'!1rer
,>. r GIFTI,

tarz: Stenu

~· All'łene

sekre
Kl<smger przy

Ame-v1ra,"~"l

H~nry

rad Z prac Prezydium Rząd
narodowych zmieszkańcami Kielecczyzny ~~:;;;:~;~;~: ~phr~z.~e~gw~·~d~U!J:e: :ri:O:Z:iW.:ą~na'l'aeco
Omówienie wystąpienia przewodniczącego WRN
tow.
Aleksandra Zarajczyka
ybory 9 grudnia br.
l

pełnym poparciem wszystkich
członków Wojewódzklej Rat.iy

Narodowej.
Dotychczasowy rozwój społeczno-gospodarczy Z iemi Kieleckiej oraz czekające nas w
tym zakresie zadania, omówił
przewodniczący Wojewódzkiej
Rady Narodowej, I sekretarz
KW PZPR tow. Aleksander
Zarajczyk.
Mówca
zwrócił
na wzraszczególną uwagę
stającą aktywność społeczną i
polityczną mieszkańców, czf'go m.in. wyrazem był ich powszechny udział w wyborach
w dniu 9 grudnia br. (Omówienie wystąpienia tow. A.
Zarajczyka
podajemy
oddzielnie).
W dyskusji, w której zabierali głos radni: Franciszek
Wachowicz, Jerzy Woźniako
wsld, Antoni Baryła, Edmund
Staszyński, Władysław Odrobina i Urszula Krzysztoń
stwierdzono m.in., iż Kielecczyzna, licząca się coraz bardziej na mapie gospodarczej
kraju, ma wszelkie warunki
ku temu, by w nowej kadencji rad narodowych pomnożyć osiągnięty dorobek, dokonać dalszego poważnego kroku w rozwoju gospodarczym
i społecznym, w popraw!e
warunków socjalno-bytowych
mieszkańców.
Służyć
temu
będą ofiarność l zaangażowa
nie ludzi pracy, inspiratorska
i kontrolna działalność rad
narodowych coraz lepsza praca państwowej administra!:ji
terenowej.
Na zakończ enie obrad radni zatwierdzili temat następ
nej sesji Wojewódzkiej Ra dy
Narodowej, która omówi i zatwierdzi plan rozwoju społeczno-gospodarczego oraz budżet woj . kieleckiego na 1974
rok.
Wczoraj odbyło się również
pierwsze
posiedzenie now:>
wybranego Prezydium WRN,
na którym z-ca członka Biura
Folitycznego
minister
spraw wewnętrznych Stanisław Kowalczyk - w imieniu
prezesa Rady Min istrów wręczył tow. Antoniemu Polowniakowi akt nominacyjny
na stanowisko wojewody kieleckiego.
(jók)

(b)

do Algieru. Ma s!o: on spotkać z prezydentem Bume.dlencm
i ministrem spraw zagramcznych
Butefliką,
by omówić pro~lemy
zwi!lzane z sytuacją na Bllsklm
Wschodzie.

był

Ze

W

poprzedzająca je kampania polityczna odbywały się w atmosferze dorobku, osiągniętego pod kierownictwem Połskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej współ 
dz iałającej z ZSL i SD, przez
lud zi pracy w realizacji uchwalonego przez VI Z jazd
partii programu dalszego przyspieszenia rozwoju społeczno
- gospodarczego Polski.
I~h
treść

zasadniczą
stanowiło
społeczeństwa
dla
postanowień I Kra jowej. Konferencji
PZPR
przyJętych

poparcie

przez OK FJN jako platforma wyborcza.
Masowym udziałem w kampanii wyborczej,
jednolitym
głosowaniem
za programem
F JN i jego kandydatami, ofiarną pracą, wyrazili mieszkańcy Kielecczyzny pełne poparcie dla polityki inte~syw
nego rozwoju gospodarki narodowej
dynamizacji jego
tempa ~Ha polityki socj~lnej
partii i państwa.
Ludzie pracy cenią dorobek,
przez nich osiągnięty l politykę, która go umożliwi ~a . Jest
on źródłem przekonama społeczeństwa, że
program wypracowany przez pa~tię i -popierany przez ZSL 1 SD Jest
podstawą konsekwentnego rozwoju kraju i poprawy warun ków życiowych społeczeństwa.
Stanowi źródło umacniającej
się jedności naszego narodu
i wzrastającej pozycji Folski
na arenie międzynarodowej.
Program ten uzyskał pełne
poparcie społeczeństwa Kielecczyzny w dyskus ji związa
nej z I Krajową Konferencją
PZPR 1 toczącej się kampanii
wyborczej.
W dyskusji poprzedzającej
wybory, pełnej zaangażowa
n ia w sprawy województwa !
kraju choć nie pozbawionej
kryty~znych refl eksji i ocen,
motywem przewodnim były
sprawy przyszłości, dróg prowadzących do lepszej realizacji zadań, końcowych lat pię
ciolatki, usuwanie przeszkód,
k tóre mają miejsce.
Nie brakło w tej dyskusji
krytycznych uwag i postulatów stwierdził mówca
ale była to w istocie krytyka
słuszna, dotycząca rzeczywistych zaniedbań. Wypływała z
obywatelskiej troski o prawidłowe
funkcjonowanie
wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego, o skuteczniejsze usuwanie bolączek.
Podobny charakter ma duża
część wniosków i pos tulatów
zgłoszonych w czasie spotkań
z wyborcami.
Odbywające się więc w dobrej atmosferze wybory cechowała
pełna
konsolidacja
społeczeństwa wokół programu wyborczego. Mieszkańcy
Kielecczyzny dali temu wyraz
w powszechnym zainteresowaniu wyborami, jednomyśl
nym
poparciu programu l
kandydatów Frontu Jedności
Narodu co znalazło wyraz w
samym akcie wyborczym. Na
kandydatów FJN do WRN
głosowało 99,3 proc. wyborców. Do urn wyborczych przybyło 97,9 proc. uprawnionych
do głosowania. Zbiorowo udały się do urn liczne grupy robotników l chłopów. Masowo przybyła do głosowania
młodzież. Tak wysokie wyniki uzyskaliśmy mimo bardzo
trudnych warunków atmosferycmych.
Biuro Folityczne KC PZPR
na swym ostatnim posiedzeniu bardzo wysoko oren i ło
wyniki wyborów i całą kampan ię. Tow. Gierek prosił w
związku z tym o przekazanie serdecznego podziękowa
nia wszystkim organizacjom,
aktyWistom i wyborcom za ich
obywatelską postawę i wkład
pracy. Serdecznie przyłą~za;
my się do tych słów podz1ęk1.
Pragnę w
imieniu Wojewódzkiego Komitetu Frontu
Jedności Narodu i Wysokiej
Rady wyrazić serdeczne podziękowanie
za obywatelską
postawę , okazane nam poparcie i zaufanie.
Kampania wyborcza uj~w
niła także ~zereg słabości w
r6wniet delegacja państw arabskich na szczeblu minl.sterialnym.
Przedstawleieli swych
rzadów
wyślą: Maroko, Tunezja, Algieria
1 Arabia Saudyjska. Jak wiadomo głównym tematem tej kohfe-

i a a--ws

Obserwatorzy arabscy na
konferencji w Kopeniladze
• KOPENHAGA. Duński~ Ministerstwo Spraw .zag~amczn ~ch
oodało do wtadomosci,. ze w ~w1ąz
'<u z rozpoczynającą su~ w Pl!ltek
!ł:onferencja na szczycle
panstw
członkowskich Europejskiej Wsp61
noty Gospodarczej przybo:dzle tam

żarliwością umacniać więź

.
rocte
"

rencjl będzie kryzys energetyczny w Europie zachodmej.
200

więźniów politycżnych

w Boliwii

• RIO DE JANEIRO. Prz:rwódcy partli opozycyjnych, 17 orga:
nizacjl związkowy~h '· . wybitni
działacze spoteczm BOhWii zwro-

różnych

dziedzinach
życia
województwa. Są one liczne
w obrocie
towarowym
szczególnie na wsi - w obsłudze produkcyjnej rolnic twa, wielu działach usług dla
ludności. Część z nich wynika z nieudolności, z braku
poczucia
odpowiedzialności.
Równocześnie jednak, w gosp odarce województwa ~twierdził mówca - występuJą probierny, których
rozwiązanie
zadecyduje 0 wykonan iu czekających nas zadań.
pro
Ć
blemy te będą stanowi
pracy nowo wy branych rad narodowych i adm inistracji terenowej.
nym jej celem
zapewnienie sprawne j realizacji w
woJ'ewództwie społeczno-gospo
zadań wynikająCycdarczych
h z uchwały 1 K raJOWeJ
.
·
KonferencJ·i PZPR, zadań na
lata 19 74/75 niemal we wszystkl.ch dz1'edzinach większych
od założeń pięciolatki.

ważną część

będzie

Głów-

W tym czasie mamy os\ągnąć djeszcze
wyższe niż w po· h latach tempo wzros-

prze me
tu· ·p rodukcj i, korzystaniu
opartej na pelIn
tmeJszym h wy Ynnl.ków wzros ensywnyc
ł
cz a Zwl.ększonejtu ' da zw
n
· śaszcza
·
postępie
wy aJno CI· pracy,
t h icznym
organizacyJno
- ec
n
· · ·
fektywnośc1
podmes1emu
e
.
gospodarowania.
w dziedzinie przemysłu za
cel glÓWi!ly w latach 1974175
uwarżarny zapewnienie śred niorocznego tempa przyrostu produkcji sprzedanej i us.tug w granicach 14,5 proc.
00 dałoby jej zwJęksrzen'ie w
ealej
pięciolatce o 85-87
proc., w zamian planowanego
dotychczas o 59 proc. Sl!hoiej jes2lCZe musi roZWJJać
się prod·ukoja rynkowa
m.in. prremysbu
rol,no-spozy
. \V"""""o, elektromas:zyno\veg -....,..
o, lekkiego i meblowego.

~

UtrzymB~nie wyookiego ternpa przy~rostu produkcji wiąże się ściśle z szybszą popraśc'
oraz
wą wydajno l pra-cy
ry
tmiczności realizacji zadań
.
sbwach.
Udział
wyda,jno6oi
we
pracy we w<ZJroście produkcji
nie może być n.itszy od 70-80
proc. Rośnie więc w przemyśle, jak l w ielu działach
goopodark.i na't"odowej 2Jllacrzenie tempa modermlizac}l zakładów i techndlogi,i, orgalllizac.~i pracy l jakości kadlr.
Gosoodarka lntens)"WUlego rorz
woj~ wymaga najbamdziej
nowoozesnyteh maszyn i urządzeń, wysoko kwalifikowanych prarowników. W tym
klieruii'Liw podążamy w Kieleoozy2mie.
02Jlla.cza to, te musimy także w dziala1ności rad nMoci<\)\VYch stawiać wy~~ wy_magania "'~bec adrmn'istracJi
w zakresie wprowadllanła po.;tępu techniozmego, 7Jdobywan ia faehowców, twor.zenia dla
ludzi z kwalitikacjami, d1a
załóg robotniozych, lep..~h
WatilJJ1ków życiowych. a szcze
gólm ie mf.eszkan,iowych.
Dla
przyrosbu
zdolności
produkicyjnych li uslugo~h
wojewód!ZJtwa
decydujące
znaczenie ma realizacja inwestycji. W latach 1974.75
przekazanych ZOSitanie do użylbku
ponad 50 obiektów

wszy~i'Ch przedslięb1or-

przemysłowych,

mogących

wyrtworzać I'OC'llnie prod~ę
o wartośCli 11 mld zł. W naJlepiej pojętym interes.le S!l'O-

lecznym jest jak najszybsze
właczeruie ich do produk!cji.
W 'tym kienmku muszą działać wszyscy organizatamy
procesu reall!zacji obiektów,
dla !eio celu trzeba
pełni

w

~=; ~=~:~~ ~~d

narodowych

państwowEj.

4

adminisbracji

Olbrzymia część zadań rad
naroclowych wąże się z rozwojem rolnictwa. Pierwszoplanowym zadaniem w
te~
d2Jiedzinie jest nadal szybki
W'2li'OSit produkcji zwierzęcej.
Do 1975 roku pogłowie trrody chlewnej powinno ooiągnąć w
wojewódzf:1.\.ie
stan
minimum 1400 tys .sztuk, a
bydła 860 tys. sztuk. Nie
uzy amy tego I)O'Marm hodowli tradY'CY.Jnymi metodami .W najbliższych latach kocill !rlo: do ministra spraw wewno:trznych tego kraju ~altera
Castro !: t:jdanlem ogłoszema amnestii dla wio:tnl6w politycznych.
Według
danych Ministerstwa
Spraw Wewno:trznych, w wlo:zleniach boliwljskich przebywało około 20~
wio:tnlów pol!tyczn'Ych.
Zdaniem opinii publicznej Ilezba ta jest kilkakrotnie zanltona.
Zwolnienie wszystkich osób
areezto anych podczas zajść
w Atenach

e RZYM. Jak donoszą z Aten,
oficjalne poinformowaly o
zwolnieniu wszystkich osób aresz
towanych podc.:as zajść na polltechnice w Atenach 18 l 17 listopada.

źr6dła

że

działywać
ną gospod11~rkę chłopską
kółka
~ba

jest przyspieszenie tworzenia
spółdlzieln.i kółek
rolniczych.
Slruteczniej
też
powi nny
gmilnlne
rady
narodowe
wyk~..,..,""ać uspraWinienia do
v··
~
J~"J
~
•
•
koordynacji działainosoi m...... ących
....,..",,.;., i slużb obsłus.....,
""'-"'
.rolni'Otwo,
by zapewni spr!llw
1 zad a
ną realizację przez n .e
~"~•:~,aJ· ących z P1an ów
spo-

'ć

~

ń

ł=-gospoda.rezy<:h.

W latach 1974175 nastąpi
dalsza
poprruwa warunków
SJOCjalno- bytowych
ludności.
Nadal będą wzrastać, zgod nie z ucllwałą I IW>ajowej
Konferencji PZPR dochody
pienięilDe społeczeństwa. Rosną w!ięc zadania rad naTodowych w dziedzinie przyspieszcnia ro2JW'Oju i tll!l<>WOC7Jeśniania handlu. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że
Z'Miększaną masą towarów
~.... operować t·'""o
J=
handel
m .....;a
o sY tem,aty~;e
~~~ unowucześnianych formach organizacji
j
i spl'Zedtaży, rozbudowu ący
swoją b31Zę, lepiej wyposa.zony technicznie, dysponujący
wysoko kwalifi kowanymi kadr~~ 1·. a J"ed.nocześnie
1 przygorowany do pracy w warookach defkytu wolalej siły roboczej.
Jeden
.z n!lljważniejszych
6kladmdków ~amu wc.jailnego jest sprarwa mieszkań.
Obok r eaJ.izacji bieżącyteh zadań budownictwa miesllkaniowef!o
które
w
latach
1971175' ~ją W)"tlieść co najmniej 1,5 mln m kiw. tj. ok.
75 tys. m kiw. powierzchni
użytkowej
mieszkań
ty.pu
blokowego więcej niż planowano kon<:entrujemy wysiłki
na p~gotowaniu terenów uzbrojonych pod
zwi ęk&zone
zadania przyszłego pięcioleola. z całą konseklwencją należy też Itontyrrruować r ealizację programu popraswy waII'Wlków
socjalno-bytowych
zalóg zakladów pracy, rozwoju terenów rekreacyjnych
1 wypoczynkowych. SzCJZególnej uwagi wymaga
rozwój
bazy lecrzJniatwa zamkniętego
i otwartego, tym bardziej, że
dotychcza owe środki inwestycyjne n.ie są wykorzyo.tywane w pełnym zakres-ie. Do1Y<"ZY to także urządzeń kcmunalnych i budoWlilictwa o -

~"

świat<>wego.

Pamięfać

także

musimy o pełnej reali7.a~ji
ambitnego programu porządli.owa.n!a Kieleoczy"1lTly.
Wykanam:ie t)nch wszystkich
zadań - mówdl przewodniczący WRN
zależy od
kadr, wla~o loh doboru
1 organizacji Będzie to rówll'lież przedmiotem stałej naszej troslm i zainteresowan ia.
W zakończeniu swego wystąpienia
tow.
Aleksander
Zarajczyk
powiedział:
PO<L~wowym zadaniem rad
nowej kadencji jest skupienie
całeg~

spółdzielnie

nicze

n leaz:ne jest więc zastas.owanie w większej skali nowoczesnych
form
orga:~ iza,~ji
produkcj i zw!erzęoej.
Rozwojowi produkcji roinej
towarzyszyć po~en
wzr05t jej skupu. Sądzimy,
że skup żywca \V'ZiroŚnie w
latach 1974175 o 00 najmniej
10 proc., mleka o 22 do 25
proc. roczn ie. Konieezne jest
przy tym systematy>czne doskonalenie organizacji s..lrupu
płodów rolnych.
Mówiąc 0 zadaniach adzn:in •·. .......,,.;i w zakresie rozwoJ.u
"'"'......"
rolniotwa mówca stwierdził,
gminne rady narodowe
znacznie pelniej pawhnny od. na
indywidua!poprzez
rolnicz_e.
· · ·
rgan1zacyJrue i
umaontac
Je ..odJnie!llie na staułatw.1' ać za•. k h "'"' ~y ~"""aJll.vch
ym ..k ~ierunkiem
nOWIS ac• pra,_
,..,... '
·
1 g 1 mechanizacją
z opera.ytWn
·
1 · us · u
ygotowanych
rozWOJU
-k·a.dr.
na Dla
ezyc1e
·
tegoprz
procesu waime

~"J

~f~z;;~~~i~~~nt z!~~~ ~~i: ~~~~~!n~e~:os~~~~~e.
ni~~~e~~d~;~~~n::~śla
za~~omun;~:~~~!ce
ł'V>,en~a~'·
sady działania kooperacji odziałalności SP Dieczr!o-ornlfi

spoleczeńsbwa

wokół

produkCYJ-

raz przewiduje wiele rozwiązań o charakterze ekonomicz-

nym, których zastosowanie powinno
wywrzeć korzystny
wpływ na rozwój współdziałania różnych sektorów roinictwa, a także zwiększyć zainteresowanie rolników il'!dYwidualnych włączaniem się
do powiązań kooperacyjnych
z PGR, rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi i ośrodkarni kółek rolniczych.
z kolei, kierując się dążeniem do wypracowania nowych form integracji gospodarczej w dziedzinie rolniczodo rozszerzenia
PGR,
dzielczych jednostek organizacyjnych i indywidualnych
ó
· t · t t
r e
roln
Jes 1s o nąrozwo
P z ł kik w, coysp1'eszen1·a
. .
s an ą p rz k
· 1neJ l przep
ju g ospodar i ro
d ' ł d remysłu rolno- spozywczego,
k'
zydium Rządu po Ję o · ecyzję oZjutworzeniu
1ed
· Kętrzyns
Rolniczo
go
e
noczema
-Przemysłowego.
Powołanie
do życia p ierwj t
t
ganl' zacJ'i'
sze
ego
ypu or
gospodarczej,d która kbędziea u·a
prawniona. d o j wy bonywg 0u1
funkcji w1o
·wo
j ec zd r· powanych w me
prze
d
d
biorstw, stworzy d ogo ·nek warunki dla prawi
1 ś ·
d oordynac ji
no Ci pro ucentów sektora
państwowego,
spółdzielczego i indywidualnego oraz przyczyni się do lepszego zintegrowania produkcji rolnej z przemysłem r~lno-spożywczym i przedsiębiorstwami usługowymi, pracującymi na potrzeby rolnictwa. Istotną część statutu arganizacyjnego
zjednoczenia
stanowią odpowiednie zasady
systemu
ekonomiczno-finansowego, które będą obowiązyć
t j . d
tce gospo
d
wa w. e Je nos
arczeJ.
N
· d nlu rozpatrzo
a pos1e ze
.no projekt uchwały Rady M1nistrów w sprawie zapewnienia dalszego rozwoju sp6ł-

-przemysłowej,
współpracy

spół-

ące

łoweJ

działa

Się-

dzielczości inwa1idzkiel, przygo t owany na wniosek minis-

kreśliło

n.u''"''""·"u'"r

uu""'•····

jej szczególnej
organa państwowe,
zaś przez jednostki spoJec!r.~.
-gospodarcze, ściśle
n·

współpracujące.

1ą

2

Prezydium Rządu usta)'J
zasady . zaopatrzenia_ jednost~~
d robneJ ~ytwórczosci w ar.
tykuły mezbędne dla świad.
czenia
Pod· tych usług.
decyzJ·l· Motywem
· t t
Ję
Jes
roska ?
systemu
drobnej \l,oy.
na której
zadan ia
rozwojem
dla
2

usprawnie~ie całego

zaopatrze~la
twórczości,
c:ątą
poważne
związane
usług
ludnoścL

Na 6 posiedzeniu
· ·
· rozpatrzo.
"
no r wmez prOJekt uchn•aJy
Rady Ministrów w sprah,n<
·•
1
udziału uspołecznionych za.
kładów pracy w tworzeniu
funduszu akcji socjal neJ· mJo.
dzieży.
ustala w tej
mierze Projekt
prawnoorganizacyjne
zasady współdziałania zakla.
d ów pracy z organizacjami
młodzieżowymi.
Między inny.
mi precyzuje charakter zawieranych umów na wykonywa.
n ·e przez
okre'lo.
•
1
nych
robót w czasie woln'""
'"'
od pracy zawodoweJ· 1 od na.
uki, a
zasady oblicza.
Ria należności.

młodziet

także

K ierując

się

VII plenum KC PZPR, z inicjatywą utworzenia fund uszu
akcji socjalnej młodz ieży wy.
s tąpiła Rada Główna Federa.
cji Socjalistycznych Związków
Młodzieży
Polskiej. Sradkl
wypracowane przez młodziet
i gromadzone na koncie funduszu ekcji socjalnej będą
pozostawały
w dyspozycji
młodzieży, służąc
rozwojowi
bazy turystycznej, sportowej,
kulturalnej i ośw iatowe j, tworzeniu
lepszych warunków
wypoczynku, rozwijaniu atrakcyjnych for m spędzania
wolnego czasu oraz organiza. ej! różnorodnych imprez.

do tołnierskiego obiadu misy z grochówką.

DOKONCZENIE ZE STR. l
siądzie około 4,5 tysiąca budowniczych i pracowników ElektroKozienice''. Tu odbędzie
się spotkanie załóg z przedstawicielami władz partyjnych l

wni

pańs twowych.

Bez przerwy rozlega

się
zgr~:yt pił tnących

młotów

stuk
des-

ki. Ok~ło 200 ludzi zbija ławki
l stoły. Wszyscy uczestnicy uroczystości

wraz z

gośćmi zasiądą

Premier Dżemal BijMić
zakończył wizytę

w naszym kraju
DOKONCZENIE ZE STR.

Premier D. Bijedić interesował się szczególnie pracą załogi - wydziału W-1/M,
która
zbudowała lokomotywę elektryczną
o
prędkości
125
km/godz. Lokomotywa tego
typu przeszła ostatnio próbne
jazdy w Jugosławii i przewiduje się, że w łatach 1977/78
39 takich 1okornotyw wyeksportuje się z Wrocławia do
tego kraju. Wcześniej, w latach
1974/75 ,.Pafawag" dostarczy kolejom jugosłowiań
skim 15 zmodernizowanych
jednostek
elektrycznych,
przystosowanych do jazdy w
terenie górskim. W okresie do
1980 reku planuje się zwi ęk 
szenie d~staw produkowanego
w Pafaw agu'' tabaru kole.iodla potrzeb gosp(:d~-:-ki

przedsiębiorstw

weiio

Jugosła"\\ii.

Następnym punktem zwie dzania była jedna z najno~o
cześniejszych
wrocławskich

budowlanych
w Kielcach.
Do osiągnięcia tych wyników w dużym stopniu przy-

o k ńca ro u
tylko 11 dni
czynił

się również

towarzy techni zgłoszono
w
czny.
przedsiębiorstwie
20
wnioszący

pracom
W br.

postęp

d~

w tej hali w sobotę , ze specjalnym koncertem dla rekordti
stów świata wystąpi .,Maro~·
sze". Już wczoraj przybyła e •
pa techniczna zespołu.
_ Gdy 3 tygodnie temu stwierdza W. Nasierowski głó;"'·
ny realizator świateł z " ,azowsza" - kierownictwo elek:
trowni oznajmiło nam, żeś tu ~
dzie impreza - przyJ ęli ~~
jako
pobożne
życzenie Lzwykły "żart. W hali brakowało
.
.
Po
tym
co
jeszcze sc1an.
. z:a~ta liśmy dziś pojął em jakie. te Kcobowiązuje w Elektrowm ,.
zienice".

____ .

Budowniczowie
elektrowni
wszystkim.

______
imponuj ą

..;..__ JERZY FIG·'

l

DOKONCZENIE ZE STR.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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nia "Koz ~ nic

placówek naukowo-dydaktycznych - Instytut Chemii uniwersytetu. Osiagniecia
tej
placówki w dziedzinie fizykochemii strukturalnej układów
molekularnych i skondensowanych znane są szeroko w
świecie nauki.

trudnienia. Tu właśnie kryje
się główny sens sukcesu, wyniki zostały bowiem osiągnię
te przy dużym wzroście wydajności
pracy (117 proc.).
Trzeba \~ęc podkreślić solidną
pracę
załogi. Aktualnie
pracuje tu 26 inżynierów i 63
fachowców ze średnim wykształceniem
technicznym.
Taką ilością inżynierów
nie
może poszczycić się żadne
z

cyjnej. B iorąc pod
łeczne i
nie spółdzielczości
kiej, Prezydium

·-------------------------------:----=1

realizacji uchwały VI Zjaoou
PZPR tr2ll1anej jako program
Frontu Jednośei Narodu. Będziemy to czynić z całą żarliwością i wyllrwałością,
umacn.1aJąc
ścisłą
więź
rad
na-rodowych z mieszkańcami
Kielecczyzny,
wzbogaeając
fonny współdziałania z organizacjarni
społecznym!,
ze
związkami zawodowymi i organizacjami
mlod7Jieżowymi,
li=ymi ognLw<Hll! samorzą 
du społecznego l komitetami
FJN.
l

...,

175,4 mld wkła~ów

ieniężnych w .PK~~

Stan
wkładów piemę;:~.
w PKO na rachunkach :Ullka~!l
nośc iowych oraz na r~c vcb
bieżących i r?zliczemo~Śtopaf.a
siagnął w dniU 30 mln llt>1973 r. 175 mld 383
tych.
listopadz~e . 1973 i4CZ::·'
W
wkłady
p iemęzn.e, vch pr:z wartością ~kup!On. towan rch
miowanych 1 opr?Cen ch orat
bonów oszczędnośclOW)' sa::~ przyjętych pr zedpłat n:i ,.111~
chód
osobowy
po1s "36 m'
126p", wzrosły o 2 ~Id ; 1 r.;;
zło tych, a w okre 51fd 851 ::t'
sięcy br. o 30 m
(P.U'l
złotych.

Na ślubnym kobiercu
wwieku blisko100 lat
Niezwyczajna

para

związek m'!łżeński

t

u••:'!
ratirl

r•:

~pol •·
Stanu Cywilnego w Ile%> a "'(,ł

młod y

laluymilian
" l '
zawodu kowal, uxodz::,nrn-•rl't~
rQku, po§lubil so-Ietnli ao"~it l
Krzvwańska.
fimo . dO Jl d
cowi niewiele bral<UJ~ t dziW Pl
trzyma się on nle:o:'I\"Y
•''
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czy
SANDOMIERz. Nie bez
przyczyny Sandomierz stal
się
niedawno
miejscem
spotkania członkiń różnych organizacji
kobiecych
przedstawicielek
Ligi Kob~et .l ~ad ko_blet działających przy FJN, z woj. kieleckiego 1 p1ęc1u woJewództw ościennych.
w powi~cite, uc;:ą~!7 tJ:z n;ała 88 tys. mieszkańców zamie!Zkuje o
ys .. o. 1e WięceJ niż .mężczyzn. Nie przewaga
liczebna decyd~Je Jednak o sukcesie sandomierskich kobiet
i ich społecz?eJ aktywno~ci, która rozsławiła je również poza granicarru naszego woJewództwa
Mieszkanki powiatu są w dużym stopniu zaangafowane
w spr~wy roln~c~wa. Ze 176 istniejących tam kół gospodyń
wiejskich skupiaJących 4.8~0 członkiń, aż 102 koła przystą
piły do konkursu .,Na naJgospodarniejszą wieś Kielecczyzny''.
Najważniejszą sprawą dla działalności kół jest ustawiczne
rozwijanie. produkcji roślinnej i zwierzęcej. Wiele uwagi
poświęca s1~ zarówno P?dnos.zer?u świadomości zawodowej
kobiet jak 1 WYChowamu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa
domowego oraz k;-zewieniu oświaty sanitarno-zdrowotnej.
za najlepszą uznano pracę kół gospodyń wiejskich w Romanówce, w Górach Wysokich, Garbewie i Zawichoście. Na uwagę zasługują zorganizowane przez koła, w specjalnie do
tego celu zaadaptowanych budynkach, wychowalnie piskląt
we wsiach: Wygoda w gminie Zawichost, Dziurów i Pawłów. Pozytywnie wpływają na pracę kół często organizowane konkursy z różnych dziedzin, które stwarzają dobry
klimat dla rywalizacji lposzczególnych KGW.
·
W 1967 roku ,uchwałą PK FJN w Sandomierzu powołano
Powiatową Radę Kobiet, w ramach której działa obecnie 9
gminnyc~ rad kobiet. Do z~dań rad . należy
koqrdynacja
pracy róznych środowisk kobiecych. Kierująca pracą Powiatowej Rady Kobiet Elżbieta Garbo§ zwraca uwagę na dużą
aktywność ośrodków nowoczesnej gospodyni. Jest Ich w powiecie osiem. Im właśnie w znacznym stopniu należy zawdzięczać szerzenie oświaty wśród kobiet. W centrum zainteresowania ośrodków leżą zagadnienia z różnych
dziedzin
życia - poczynając ~d higieny zdrowotnej l kultury życia
codziennego, a kończąc na podstawoWYch wiadomościach z
zakresu ekonomii i socjologii. Już drugi rok trwają zajęcia
w dwuletniej Szkole Gospodarstwa Domowego w Koprzywnicy. Kształcą się tu dziewczęta pozostające w gospodarstwach rolnych. Najprężniej działają gminne rady kobiet
w Dwikozach, Klimontowie, Koprzywnicy, Zawichoś.c!e. Nowością był ogłoszony w tym roku konkurs na
najlepszy
ogródek warzywniczy.
W ciągu ostatnich trzech lat w pow. sandomierskim pogłowie trzody chlewnej wzrosło o 50 proc., 4 podstawowe
zboża dały 30 q z ha w bieżącym roku w rolnictwie uzyskano WYniki planowane na rok 1975. Z pewnością uzyskanie ich jest w niemałym stopniu wynikiem udziału kobiet.
M. MACHOWSKA
RADOM. Katdy, kto choć
sł o w o
raz był na terenie
bazy
transportowej ,,Radoskóru"
w Radomiu, mieszczącej się
j
przy ul. Curie-Skłodowskiej znal trudne warunki,
w Jakich tu pracowano. Ciasne pomieszczenia warsztatowe,
czynne tylko dwa kanały dla napraw pojazdów nie zaspokajały- potrzeb remontowych zakładu . Dlatego też
podjęto
• 'J
prz.eniesienia bazy na ul Garbar kcy ..gdzie miał być
wyremontowany budynek garbarni oraz wybudowana wiata. Przenosiny nastąpiły w lipcu przy czym wzięto pod uwagę zapewnienia Bielskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-:itontażowego o zakończeniu remontu do końca września.
Aby przeko nać się, jak wyglądają warunki pracy w nowej
bazie, udałam się na uL Garbarską.
Już pierwsze spojrzenie po przekroczeniu bramy nie nastraja optymistycznie. Pełno tu złomu, starych drewnianych
opakowań, co stanowi dużą przeszkodę dla manewrujących
samochodów. Budynek po dawnej garbarni nadal jest w remoncie. Nie zakończona Instalacja c.o., więc zimno tu prawie jak na dworze. Niezbyt szczelne okna, pełno śniegu. Małe pomieszczenie przeznaczone na szatnię ta'kże nie
jest
o~;rzewane. Wprawdzie w kilku miejscach umieszczono piecyki, ale niewiele dają ciepła. W sąsiedniej, małej salce
obskurny stół, ława l dwa krzesła, obok przy parapecie stare opakowania. Gd yby nie napis głoszacy, że to sala do
śniad ań, trudno byłoby się tego domyślić.
Do tego wszystkiego brak wody z powodu pękniętej pompy. Brudno, bałagan, rozkopane przewody c.o.W takich warunk ach trudno pracować. Nic też dziwnego, te od kilku
dni zawieszono remont kilkunastu samochodów.
Rozmawiam z dyrektorem ds. transportu - lnt. Kazlmlerzem Buczyńskim. Bielskie Przedsiębiorstwo Rem~towo
-:\tontażowe - mówi dyrektor - nie dotrzymało juz kolejnych dwóch terminów oddania warsztatów. Mamy początek
grudnia a remont jeszcze nie skończony.
Ogląd am harmonogram budoWY sporządzony w czerwcu
1973 roku. Zaznaczono tu wyraźnie, że Instalacje c.o. 1 wę
zeł Cieplny w warsztacie zakończone zostaną do 30 września 1973 roku.
.
Dyrektor K. Buczyńsld zapewnia, te za kilka dni będzie
Już "centralne" czynne, zaś do końca roku zostaną zakoń
czone instalacje wewnątrz budynku. Tylko pytanie, czy znowu coś nie stanie na przeszkodzie.
D. POŁROLA

Dali

nie dotrzymali

OPOCZNO. Wielokrotnie
na nauych łamach prezentujemy sylwetki l ciekawe
wymagająca
inicjatywy młodzieży. Jej
zaangażowanie l
twórczy
trud dostrzegalny jest w
1\ielu dziedzin ach życia społeczno-gospodarczego. Na słowa
uznania zasłużyli członkowie kola ZSI\IW w Ludwtkowle
1 0
P ~· Opoczno), którzy nie czekając na przysłowiową mar;~ę
z ni~ba, zakasali rękawy, wyremontowali loka przy rerruZl~
razackiej, ładnie go przyozdobili i w ten sposób s worzyh
Przyzwoitą placówkę kulturalną. Od przeszlo pół roku, pod
~atrona em "Ruchu" działa - 1 to dobrze - klub młodzle
zowy, grupując nie tylko młodych ale i starszych mieszkań
ców \\ioski. Rzecz bowiem w tym, że działalność młodziety
nie skończyła się na wykonaniu prac remontowych.
W placówce utworzono klub milośników Teatru TV. Od
Października br. działa studium oświatowe TWP. Zalot.ono
:a;~że zespół wokalny, którego członkinie-. Anna Małogocka,
E' ~ Tulin, Regina Więckieł - z powodzemem wyst~powa~y
n~ 1 łl!Prezach kulturalnych organizowanyc~ n.a tererue gminy Białobrzegi. Młodzi myślą także o załozemu zespołu mu z.·cznego. Są nawet chętni. Jednakże brak ins rumentów
'lluzycznych uniemożliwia spełnienie marzeń. Władze powiatl)we, doceniając WYSiłek młodzieży, obiecały ~rawdzie
P ~oc, jednakże _ jak dotychczas - na obiecankach
;~ę skov!:zyło. Placówce potrzebny !esi także sprzęt fotograJnn-,, a przede wszystkim zapewnienie 11tałe&"O dopływu
l>rauu oraz ogrzewania.
Gdy byliśmy w klubie temperatura sięgała zera, a oświe~
•~"nie - nastrojowe wprawdzie - stanowiły ... śvdeczki. 1I'no .. lodowatych" warunków - nie ty~o ~o~zi - przyc~Odzą do klubu, by znaleźć godziwe zaJęCie I rozrywkę.
Ciemności i chłód nie ułatwiają - rzecz jasna - pracy ~
ry orycznej . • !oże znajdzie się jednak ":Y~ście z. sy uacJI?
To PY anie kierujemy pod adresem WydZI!l!~ OśWiat~, Wychowania i Kulturv Prez. PRN w Opocznie, licząc me yle
~a .dPO.., iedż, co na s ku e c z n e roz nąz~n!e is~o. n.ych dz co bądź - spraw. Szkoda zaprzepasctć tnlCJa ywy
1
V.;siłk i młodzieży zwłaszaa że klub zaczyna .~upować
rzcd •a ricieli miejscowej inteligencji. Ta cenna tniCJa ,. '' 3
:'Y:naga konkretnego poparcia.
C. GĄ'fKIE"lCZ

Inicjatywa
poparcia

dy o niedostotkach handlu mowo, Większość tych,
którzy nim zarządzają rodz' by upatrywać przyczyn zło
w kadrowych niedc>stotkoch, w
rzekomo powszechnej n· echęci
do procy za ladą. Ubo lewaj ą
też handlowcy znom:en itsl rongq, że szeregowy
sprzedowco
procę mo
ciężką,
o zarobki
skromne, że kl'ent coraz wybredniejszy, a wymagon;a mo:
strach pomyśleć. l żeby dopel.
n ć obrazu, no który s~łodoją
się same
niemol przeciwnoki
losu przywykło się ponorzekoć
trochę no szczupłość sieci plo·
cówek
handlowych. Od nich
więc sprawę zacznę, by i w
innych kwestiach no wstęp:e
wspomnianych, oddziel i ć mity od
rzeczywistości, która choć trudno
I często wyboisto, nie jest prze.
c leż
wdz i ęczn'ejszym
tematem
tosiemcc>Wy<:h norzekoń n'ż konkretnej relacji.

G

Akt Yw n e
kob •l e ty

w

prseddzld wYborów do r&d narodowych ułoca Cemen:
townl .,Nowiny I" omeldowała o wykonaniu roc:~:nych zada~
produkcyjnych.
Na zdjęclu: Cementownia .,Nowiny I'",
CAF - Wswrunklewtn

Zqrz gtg

N a posypywaczy
W 11da.}4

mł lłę,

h

walka. J
przeciumo!c!4ml z~m11 jest
, roku na rok ba.rd.zlej niemrawa. Być może, w sta.t11st11kach
sprzętu do odśnłeian!4
odezlituje &tę co§ wręcz pTZeclwnego,
a.Ie nagie taktli są trudne do
oba.len!4. Stalo się nudne zgadywać, czy kolejna zl7714 zaskoCZII drogowców. Z góry w!a.do·
mo, że uukocz11 l la.t~ prze·
widzieć, w
któT}Ich miejscach
międzynarodowej nos11 E-7 utworzą stę oblodzenia, lle mniej
więcej samochodów, bezradnych
jak ,żuki" na. szkle, utworzy
kilometrowe utoT}I ł z jakim
opóźnieniem
nadjedzie pierwsza. plaskarka z flegmatyczną
zalogq, dla kt6rej stan nienormalny
jest
wla$nle rta.nem
normaLnym.

W miastach niemrawo-M takte wycl4je alę więluzo.. W poprzednich latach żólu Alad11 pia
sku dość gęsto zna.cz11l11 chodniki wojewódzkiego miasta., chOil
l wted11 na.rze kań bylo aporo,
że n ie po&ypują. Teraz piasek
jen rzadkofelą nicz11m ropa na./
tcnoo na. Zachodzie.
Tr~ poją~, jakli aq
teg<J
przyczyni/, zwla.&zcza, te tO tak
wielkiej l ważnej
dz!N:ztni•
ja.lc produJocia mówi lłę o popra.wte d1/SC1/PZinll l tO ogól•
wzro§cie rozsądnego d.z!4la.nta..
Ci eka.we, jakle ITodkł ltosują
wobec podleglego aobie personelu odmleżaczy l PD&YP11Wa.-

CZI/ a&oby odpowled.zlalne za
bezpleczenstwo w okresie zlml/.
Można łm ka.za~. można la.jać l
wymyślać, można proste! l grozić,
można tet ulwladamlać ł
o>'wiecać. Jak widać, różne rze·
CZJI można robić, ale w1f11Lków
-brak.
Przypominam aobie, te W1'll%
ze swoim IZWa.grem, kielcza.nlnem urod.zonvm, jak człowiek
przywi4n11 tu wypadkiem losu
WJimy!lilUmy choć bardzlej
on, gdyż ja wziąłem na siebie
agitację ,.akcję asfalt". Działo się to 16 lat temu l chodzllo
o położenie pierwszych tO mielcie metrów asfaltu, by jako§
wvrwa.ć sfe z epoki
kamlenia
brukowego. Gwoźdz iem jakże
na'u:nte d.zU wyglądającego pomysłu byla
pieniężna
zbiórka.
wśród spoleczeństwe~ na. ten cel.
A jedma.k Ludzie plac!lt bez pro
testu i bodaj prz11 udziale t11ch
pieniędzy polożo-no
upril{lntone
plerwne metru, ch11ba. na ul.
Staszica..
Dlaaego o t11m tercu PTZ11pomtn.am1 & uczynam m11.łlec!
o 6b!óru płenlęmeJ na. posupywaczy. SJooro wueUct. tnn•
h'odkł uwodzą, a m11 nie chce·
m11 lam(l(! nóg, uńęc mo.t• po
pr.ostu opodatkuJmil łlę 114 fundun premłow11 dl4 nich? T11ll
przet11lłlm11,
ulf.cm!ICh lcwerl
moll l t~ ®m11 radę?
Ją!) REK

Decydować będzie
t

ho6 do rozpoczęcia nowego
roku akademickleeo jes-z.cze
bardzo daleko, władze uczelniane kieleckiej WSP wyb!egajll
myślami do paidziernlka 19i4 r,
Na 06tatulm posiedzeniu Rady
Rektorskiej, wśród wielu Innych bieżących spraw, rozpatrywano wstępnie kwestie rekrutacji na stacjonarne i zaoczne studla nauczycielskie w roku przyszłym. Ponieważ zagadnienie to zainteresuje z pewnoś
cią faktycznych l potenclalnvch
nauczycieli, śoieszymy .. zdradzić" wstępne ( mogą ulec korekturom) założenia rekrutacjL

wiedza

ni. ale nle po&nebom wojew6chtwa. Te ostatnie lll snaczn.le
większe. Dlatego tet in!ormując
o powy!s.zym, chcemy zachęcić
a może tylko przypomnieć kandydatom na studentów, że o
przyjęciu na
W P decydowa6
będzie pnede wszystkim rzetelna wiedza. Wado więc już obecnie wzl~~t6 aę za "wkuwaole". Odkładanie "na później"
mote okazać
się
przykre w
skutkach. O ilości zatwierdzonych prze2: mln! erstwo miejsc
na poszczególnych k;erunkach
atudiów poinformujemy w
odpowiednim czasle.

Ministerstwo Nauki, Sz.kolnlctwa Wyższe&o i Techniki., biorąc pod uwan obciążenie pracowników naukowych l warunki lokalowe uczelni, zaproponowało na .tudia
saoczn.e limit
860 miejsc. (W r.b. przyjęto
1200 osób - co daje kieleckiej
uczelni n miejsce wśród WSP
w kraju). Po rcnwaien.lu faktycznych moźllwośd rozwijajl}cej się ucselni onz w swi~~tzku
s otwarciem punktu konsultscyjnego w Ostrowcu, rysuje się
moiliwość przyjęcia około lOSO
osób na 13 kierunków studiów.
Władze uczelni czynią starania,
o otwarcie studlów podyplomowych dla absolwentów WS •.
Jeśli starania uczelni uwieńcza.
ne zostaną powodzeniem, w
przy lym roku, na 5 kierunkach zazocmych tudiów podyplomowych !fil. polska, fil. rosyjska, historia, matemat ·ka,
pedagogika) - bęcule
mo«ło
studiować 190
o 6b z Kielc 1
pow. kleleckiqo. (Warunkowane
jest to brakiem możliwoki zakwaterowania). W roku następ
nym ten rodzaj studiów będzie
dostępny dla wszystkich ab5olwent6w WSN z v;ojewództ a i
kraju.

Na

To prawdo - trudno uznot,
ie Kielecczyzno jest zasobno w
sklepy branż wszelakich, prawdą je$ł wuakie,
Iż
mijający
nom uczęśliwie rok 1973, przy·
niósł w tej mierze znaczną poprawę. Handlowy stan posiadania powiększył się o 201 sklepów, co można
przełożyć no
blisko 57 tysięcy metrów kw. po.
wierzchni, no której Merkury
winien święcić nieustające triumfy. NaJeżałoby się te! spodziewać, że gdzie jak gdzie , ole
w tych nowych ploc6wko::h włoś.
nie będą wprowadzone nie nowe wprawdzie, ole zo nowoczes.
ne uznane tokie formy sprzedaty, jak somoobsługo czy preselekcJo. Przy wspomnionych wcześ
niej
trudnoścłach
kadrowych,
dobrych
które w handlu od
dwu lot traktO!Wone są wymien.
nie z przysłowiowym żelaznym
wilkiem - somoobsługa nie on·
gożująco tylu
sprzedawców co
formy tradycyjne jest rozwiązo.
niem wcale korzystnym. Tymczo·
sem, mimo krajowej hossy no
n i ą, w naszym województwie jest
okurot odwrotnie - sklepów samoobsługowych wyrożn i e ubywa.
l choć wszystkich po trosze ten
stan niepokoi, od niepokoju prze.
cle! ,.samów" nie przybędzie.

P

rowdq jest takie, 11 no.
w.et a ktualno siet: handlowo nie było w tym roku
w pełni wykorzystano, już to
przez zmniejszenie zatrudnienia,
już to przez ogronlcz.onie czasu
sprzedaży. Za rzuty pod odresem
dysponentów placówek hondlo.
wych odpierane sq przez nich
niezmiennym argumentem: nie
mo kto sprzed.owoć. Próżno u.
dowodn ioc, jak woiki to orgu.
ment. wi ęc pozostańmy przy
nim, nłe zapom in ając, fe towarzyszy mu wielce wymowny suplement - ploce.
To fakt : zawrotne nie sq, ole...
stycznia tego
roku nowy system zorzqdzon lo
handlu
w przedsiębiorstwoch
państwowego poz:wolil no wprowadzenie (za dobrą robotę rzecz
jasno), ruchomych dodotkćt."ł do
plac sprzedawców. Za trzy kwartały przypodło
no ,.statystycznego" procown ika zza lody okolo 900 złotych. Przecież nłe o
średn i ą tu idzie l nie każdy
ten dodatek pow1n!en dostać,
w·ęc gdyby dziel i ć racjonalnie,
według rzeczywistych osiągn i ęć
zawod~h.
przypodloby dobremu procownilrowl w udziale
Obow i ązujący od

świąteczne stołu

znacznie więcej ponad tysiąc zło 
tych. A to jest już sumo poważ
nie licząc o s i ę w dochodach.
Czy istotnie wszędzie wykorzystano ten wielce mobilizujący
moment z właściwą rozwogq?
Ano nie. Dzieleniu dyspozycyjnego funduszu plac towarzyszylo często zbyt daleko posunię.
to ostrożność (jak to tok - wy.
dać p'eniądze
bez wyraźnego
polecenia: komu i ile , brać wyłączną odpow!edziolność za decyzję?), albo tzw. urown'lowko.
Dawać, owszem - trzeba, więc

JADWIGA KAROLCZAK

dawano - prowie wszystkim po
trochu. Wydoje się, że najlepiej
zad z;oloł nowy system w Wojewódzkim Przeds.ęb10rstwi e Handlu Spożywczego. Skutek - zohomowon :e fluktuacji kadr.
A gdy jut o zarobkach mowo, no złość malkontentom, ku
wstydowi ludzi za sprawę odpowiedzialnych: czyja i to w' no,
że w
jednostkach podległych
Wojewódzk iej Spółdzi elni Spożywców "Społem"
27 procent
sprzedawców mo
place n i ższe
od nojn 'iszych przewidzionych w
pracown ic zym układzie zbiorowym? Ci som i ludzie, którzy no·
rzekoją no kodrowy niedostatek,
niewiele się, jak widoć, owymi
kadrorni interesują. Tok jest w
WSS ,.Społem", podobn ie w
Wo jewódzkim Z i ązku Gm nnych
Sp ółdzielni ,.Samopomoc Chłop
sko". Dlaczego nie wykorzystuje
się możliwoki nojprostszych, do.
słownie w zasięgu ręki1 Dlaczego handlowcy wyczekują no
rozwi ązan : e totalne, które no za.
sodzie deus ex machino położy
kres zadawnionemu w branży
cha osowi?

K

olejny powód kadrowych
zg ryzo t:: o bsolwenci szkól
handlowych n'e zagrzewa.
ją długo miejsca w zawodzie.
N'gdy not:>m iost nie ,.pochwol'l
s'ę" żaden z narzekających, że
w sklepoch Jego branży młody
człowiek cztery lato po ukończe
niu szkoły zarabia nlezm'ennie
900 złotych miesięcznie. Nie pl.
solobym o tym, gdyby przypadek
był odosobniony.
Przec ież tok
nie jest. Mimo
okazjonalnej
wrzawy, mimo ambitnych pro.
gromów opiekł nod obsolwentomi, przypadki jawnego zonied.
bywania ic h Interesów nie wzbu.
dzoją jakoś czujności zwierzchników handlowej mlodzie!y. 2eby nie było wątpliwości - ponod wszelką miarę ubożuchne-

z a, rzegamy, że .ą to ..przy.
m!arki'' '1\" r:Pnc, które m ą
być je z.::ze zmieniane .• ie rudno się przekonać, że projekt
od:powiadiil molliwo clom aezel-

Wadą~:.

bazie ryb ży ycb - tj. w specjalnych basenach na nie zamarzającej rzece Wadąg. \\' bazie tej jednorazewo można przetrzymywać około 100 ton ryb.
Na zdjęę_iu: segregowanie żywyc~

ryb w bazie na nece
f;Ai: - Moroz

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

mu wynagrodzeniu ' Wielu mło
dych sprzedawców
towarzyszy
żałosno prawdo, i ż przeds i ęb i or
stwo, które ich zatrudnia n · ~
wykc>rzystolo w pełni funduszu
płac . Nader często nie wyko·
Tr/stuje s:-. takie funduszy socjalnych i mieszkaniowych. Kto
więc winien exodusowi zza lody:
zły los, czy zodawn'ona ind :.!encjo w zarządzaniu~ .

.,

Wreszci e mit ostofni: młodz ie !
nie kwapi sie do szkół zawodowych, nie chce podejmować nauki zawodu sprzedowey. Też n:eprowdo. Przeds i ębiorstwo hond lowe w naszym województwie zaplonowały sobie no ~k b'eżący
nabór do czternastu klas d la
sprzedawców,
norzekojąc przy
tym, że to o w'ele za molo Podjąl więc Wydz al Handlu, Przemysłu i Usług szybką decyzję:
przyjmować (po
sensownej selekcj i mo s i ę rozumieć) wszystkich chętnych, którzy s i ę zgłoszą.
l co? Utworzono dwadz i eśc i a
siedem klas, n:emol dwukrotn 'e
wi ęcej n i ż chciolby
oszczędny
plon. Gwol i sprawiedliwości trzebo dodać - nie wszystk;ch kwolil'kujących s:ę do wysoce dz'ś
deficytowego zawodu pom · eszczą
owe szkoły, bowie m nie dysponują odpowiednimi
warunkami
umożl iwiający m '
ksztołcen:e
młodych ludzi.

aż

tok wielu

O

to ·najbardziej

popula rne
mity, którymi posługuje s'ę
handel, gdy go otokować
postulotem doskonalszej procy.
Wszakże uczc1w·e przyznaję, i.e
n'e kto 'nny, ole wlośn'e hondlowcy, którym
no sercu leży
uporządkowanie
branży przekonywali mn ie skuteczn ,e, że poro
na j yższo, by skończyć z bez.
rodnym rozkłodon'em rąk, z
teori ą, jakoby wiomym sumpte'TI
przy pomocy korekty organ'zocji
procy nic nie c!olo się zwo joowć. Przeciwn ie - gdyby zo:lz 'aloć energicznie l roz:wożnie, do
n'edowno lubiony l popu larn y
zowód sprzedowcy szybko odzyska niegdys iejszy blask i atrakcyjność . Wcale sporo ąru po
tych, co zos i adoją u hondlow~
go steru odein o s'ę od teo rii
mitów, lonsuiąc wiosną - S7erokich handlowych horyzontów.
No bo i jak inoczej plonować
otbrzymią, robotę? Jak sp~ oć
towory wartości blislro 10 m lłtir
dów złotych w roku przyszl)'tn,
gdy w tym roku, w pocie czoło
przyszlo osiąqnąć obroty około
trzech miliardów mn 'ejsze? I w
dodatku - nie do się odrzuc :ć
świad omości,
iż
surowo, ole
sprawiedliwo jest opinio społecz
no, ziarno od ~ew odrzuca, o
kształtuje się nie no mitach, ole
no owej często
bo'stej
trudnej rzeczyw' stości.

Gieln·o ianie 1·
n
os SI•
W siedzibie

Gminnej
Rady
Narodowej w
Gielniowie
um ie·zczona jeit na widocznym
miejscu tablica upamiętn iają 
ca uzyskanie przez tą osadę
praw miejskich. Czytamy w
niej: ,.Kazimierz Jagiellończyk
nadaje osadzie Gielniów prawa
miejskie i ustanawia targi l
jarmarki, wolne propinowanie
piwa".
Odpis tego aktu przypomina
począte k
świetności
dawnego
grodu, leżącego przy uclflszczanym trakcie handlowym. Rejon położony malowniczo nad

rzeką
Gielniówką
znajdow::tł
~ię kolejno w posiadaniu rodziBrzezińskich,
Zału skich, a
następnie
Szaniawskich. Gielniów zaś słynął z targów i
jarmarków, które przyczyniały
•ię do znacznego
wzbogaceni'l
się jego mieszkańców, znany ~·h

Centrala R ybna w Olsztynie na zbliżające się §więta przy~otu~ 170 ton r~lb słodkowodnych (głównie karpi). Polowy
już ię rozpocz~ . odło\\ione ryby przetrz) m uje się w tzw.

ść

t

.
Wizytówki naszych gmtn

ny

Na I rok 'tudi6w dziennvch
WSP proponuje się wstępnie,
aby przyjąć 480 o.Wb.• "i e '\1\'SZY kie jednak otrzymają miejsce
w domach studenckich. Będą
również
uruchomione dzienne
·tudia n topnia dla absoho nt6w W :S (>tierunkl: filolog ia
polska i rosyjska, geo"rafia.
matematyka i pedagogika). Rekrutacja na nie dotyczyć będzie
WV!:lcmie m!e zkańców K!elc l
;nw. k!eleckie o. ych oczywiś
cie, którzy ukończyli studia
I stopnia.

•

z ogromnego przywiązania i
obywatelskiej troski o własny
gród.
Cecha ta charakteryzuje ich
po dzień dzisiejszy . • ·ajlepszym
tego dowodem jest ich ogromny udział w pracach użyte cz
nych na rzecz gminy. Efekty
czynów społecznych są widoczne niemal na każdym kroku.
Zaangazowanie do prac
na rzecz gminy jest ogromn~
- mó•o~.·i naczelnik gminy Cze~ła :\' Krzyżanowski.
1ie zkań
cy bardzo chętnie właczają się
do czynów społecznych i bywa
cz~sto!
że
~ami
je inicjują.
Dzu:k1 społecznerr.u zaangażv 
wanm sporo już zrobiono.
• ·aczel~ik gminy ma zereg
przykladow. Ot. chociażby przeprowadzenie w 1968 roku wspólnym wysiłkiem wodociągu. :edziba GRX o:-az Ośrodek Zdro.
wia, to także dowody soo!ecznego zaangażo ania. Wysoki
jes też udział całej gm!ny w
świadczeniach na rzecz NFOZ.
Prz'l<!ują wsie Siarki. Kotwin, Soltysy i Huta.
Zrealizowano już przewidziane na rok bieżący czyny w
zakresie budo'I\'Y dróg , w wyniku czego na odcinku 1300
metrów położono
nową
nawierzchnię. 'ie brak także troski o wygląd estetyczny Gielniowa. . Uporządkowano park,
zmodermzowan'l
nawierzl'hnie

ulic, wybudowano

kanał

burzo-

\\)'.

Ambitni gospod
Gieln·owa chcą, aby ich gmina przodowała w powiecie przysuskim
pod każdym względem.
·nczelnik
Krzyżanowski
wykorzystał ten zapał, sporządził co~
w rodzaju Aneksu .łio programu rozwoju Gielnlt>wa i w
nim umieścił wszvs kie zob'lwiązania, które
zmierzają
do
dalszego
rozwoju gospodarki
gminnej.
A więc - zobowiązania poszczególnych gospodarzy dotyczące wzrostu hodowli, kontra'tacji, podejmowane w co~a>;
szerszym zakresie pomimo ze 9
tylko 20 proc. miei-Zkańców ut~zymuje się wyłąFznie z rolmct\\.-a.

Grunty w Gielniowie sa labe - przeważnie V i VI kb·v.
W. zwi a~k~ z czvm cor az Wię 
CeJ rolntkow nastawia się na
hodowle bydła. Wśród nich
wyróżnia się Jan Piątkow ki
młody r olnik z Anłpniowa.
'
Sporzadzono też ambitna li<tę zadań stojących
przed GS,
na k óra w związku z roz ,voif.m gminy bardzo się lic7v.
N!e ma bowiem w gm ':-:e
zadnq!o więk zego przadsięb · 1r
stwa, które IT'ogłoby dostar~Z\' Ć
~und~szy na rozwój miasterz'''l
~ gmmy. To więr
co ,.zarobi"
1 w t:wałe
inw.csty~je
p:-z ·.• kształ.c •. GS - liczy się najbardzieJ.
Już . w ,Jrzyszl~·m :roku ro~
poc~mc się
budowę
pawilonu
spozywczego w Gielniowie. z ~
w latach 1975-76 - zakładu
ga~tronomicznego. Planuje
się
tez, z uwagi na potrzeby e •.;_
ny, . rozbudowę
bazy KółLt
Rol:"•czel!o. Potrz~ by są znaczmc Większe. Konieczna jest
r?~budowa
gm innej
szko!y
Zt.lOrczcj w Giel niowie, budowa . domu nau(:zyciela, domu
~t.razaka. Ponieważ apetyt roś
nte w miarę jedzanJa w ->iclniO\':i"' myśL. iuż o bu wi e
st.adtonu. a takż e o gm'nnvm
osr odku kultury. Licn na s•n bie, ~a. własn~· dz:ah~ie. . .~j-ą
przec1ez powazne doswiadczenia w realizacji czynów społecznych.
'
D. POt.BOLA

STRONA C

nzU Pllltek - lł crudnla. Dnl•·
lllny Alfreda l h)·dora. Slob·
ce 1neuJo o rodz. 7.37, a zaj·
dzle o godz. l5.2ł.

zabrakło

Do planu

1,6 mln

zł

Sesja R

Zawiniły

indiańskie

Co, gdzie, kiedy?
-

TEATR IM. S. ZEROMSKIEGO
,.Król Mh:sopust" - godz. 19.
K l N A

"Romantic:-a"
"t.obuz••
tranc.-wloski, kol. L H, g. 15.30,
17.-łS

i

~D.

.,:'>1oskwa" - .,Chłopi" - I i II
częsć, po'ski, kol. J. 14, g. 9, 15.30
l 18.-łS . .,Wiem, że jesteś morderelf - CSRS, l. 18, g. 13.
• ,Bajka" - nieczynne,
,.Skałka" ,.Wielka włóczęga"
- francuski, pan. kol. l. 11, g .
18, 18 l 20.
. Robotnik" - ,.Zbrodniarka czv
ofiara" - jap. pan. kol. l. lłi,
g, 15.15, 17.15 l 19.15.
FOTOPLASTlKON - .,USA" czy:1ny w godz. 8-18.
KRYTA PŁYWALNIA - Basen
duzy za!~ty. Basen
mały
1.;,30 - 16.~. 17.30 - 21,15. Wanny
l natryski - 7 - 21.
SZPlTALF.: ODDZIAŁY: WeW·
nętrzny,
Chirurgiczny l Ginekologiczno Położniczy
w osiedlu Czarnów.
DYZL'RNA APTEKA
dytur
nocny pełnią: apteka nr l przy
ul Buczka 37 39 l apteka nr 107
przy ul Sienkle\\icza 15.
MUZEU.1 SW!ĘTOKRZYSKIE Muzeum Wnętrz Pałacowych
oraz Galeria Malarstwa Polskiego
pl. Zamkowy l Czynne od godz.
10 do 16, w piątki od 12 do 20.
tuzeum przy pL Partyzantów Wystawy stale: przyrodnicza, etnograficzna, historyczna. Ekspozycje czasowe: .. Wystawa zbiorów
archeologicznych ks. Skurczyń
skiego", .. Rzemiosło ludo\ve Kielecczyzny" Czynne od godz. ID
do 16. we wtorki od 12 do 20.
ODDZIAŁ Muzeum Lat Szkolnych Sterana Żeromskiego - ul.
Sv.->erczew<kieo:o
czynny od
gndl. 9 do 15, w środy od 12
do 20.
TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe 999, Pn·
j!Otowle Mlllcyjne 997, P·'l!(ot:> ;v;,.
WSW 418-30, Straż Pożarna ~~s.
p .. gotowie Energetyczne Kielce Miasto 464-30,, Kielce-Teren 430-63
Pogotowle
wodno-kanalizacyjne
~ca-11. Poczt. informacja o us!u·
gach 911, Hotel .,Centralny" 420-41,
1. •ormacja kolejowa 930. Pogoto•
wie hydraullrzne energetyczne l
dZ\!.iO:owe KSM 414-02, Pogotowie
Fal!:owe czynne całą dnbę 4211 <!.
Po~o owle telewizyjne 477-Jg. Po·
gotnwle cieplne czynne od gorłz
1~7. teł. 440-31, Pogotowie elektryczno - wodociągowe
MZBl\1
cz:nne od godz. 15 do 23 - telefon 4:\7-89.
POSTOJE TAKSOWEK: ul. Slo·
"-'ackiego 472-70, dworle~ PY P
444-33, pl. Obrońców Stalingradu
426-48, ul. Planty 437-11, taksówki
bagazowe ul. Swiętokrzyska 463-89

Jakie są więc przyczyny tegorocznych niepowodzeń?
Jest
jedna
z a sadnicza ,
B rzmi to trochę groteskowo,
ale zawiniły indiańskie pióropusze.
Od 10 Jat zabawki te produkowane były niemal wy łąc z
nie na eksport do krajów stre
fy dolarowej. Największe zamówienia nadchodziły z
RF,
Holandi, Be lgii, Francji, Włoch .
W bieżącym roku Spółdzielcze
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego ., COOPEXIM " uzgodniło dostawy ze spółdziel
nią na 14 mln 300 tys. złotych
zakupiło tymczas em tych
zabawek tylko za 5 mln zło
tych.
Z u pelnie
nieoczekiwanie stall
dolarowi klienc i nie < I OŻ) li w cią 

s~wo.

oowołan!e

o~1u iu

gu ,,iC'rwszyrh
~.antó\\ icti.

n1 iesi~cy

- organ KW PZPR w K lei_
caeh. Redaguje kolegium A.
dres redakcji. pl. Obrońców
Staltngradu 2 25-953 f<ielce.
l'>r indeksu
35033 Te erony
centra a 460-31 l 460-32. Redaktor nacze:ny łU-IJ
z-ca
redaktora
naczelnego 459-19,
sekret:1rz redakcji t72-55. dział
łączności z czytelnlk1ml 4~7-35,
redakcja nocna 502-43 l 501-83
Wydawca Robotnicza Sp6ł·
dzielnia Wydawnicza .,Prasa Ksiazka - Ruch" - Kleleckle
wydawnictwo Prasowe. plac
Obrońców Sta ingradu 2, 25-953
Kielce Telefony centrala 460-ll
l 460-32, dyrektor 479-64, dział
finansowy 424-82.
O(łoszenla o•zvJmuja·
B iuro
O~łoszeń,
ul. Ewangelicka 3,
25-354 Kielce. tel. 448-58 oraz
na ze oddziały w Radomiu,
Ostrowcu , Skarżysku l Starachowicach.
• ·;e zamówionych rekopisów
reda.kcJa me z"''l'aca. Za treść
ottł szeń 1 tch
termlnowe u.
kaza>nie s io: redakcja nie od.
po ·lada. W zelk:ch lnforma.
ej! " wacunkach orenuml'"atv
ud7lelaja wsz~·stkiP t)drł?laly
RSW .,Prasa- Książka - Ruch"
p TPU< l placówki pocztowe
Cena prenumeraty· mie~lecz·
nie %~ d. kwartalnie 12 zł ,
pólrocznie Ul ~1. rocznie 288 zł
Druk: R- W .. Prasa-Ks1-ż·
ka-Ruch" - Prasowe Zakład~·
Graficzne, ul. Sienna 2. !5-725
Klelee, teL 518-51 do 53.
P-5.

jąk.

2) Siubowanle radnych.
3) Wybory:

a) przewodniczącego tłeJ
skiej Rady Narodowej,
b) zastępców prZł'Wodniczą

cego Miejs kiej Rady Narodowej,
4) Uchwalenie regulaminu
MRN.
S) Wybór sta!ych komisji
MRN i ich przewodniczą
cych.
6) Zaopiniowanie k:mdy·datury na stanowisko prezydenta Kielc.
7) 'Wystąpienie przewodnlrzącego MRN
8) Dysk u s ja
9) UstsJenie tematu następnej sesji 1\IRN oraz wolne wnioaki.

Z l M A
DLA WSZYSTKICH

- 60

produkrję

winrskich oraz

nowero

kach. Dla
ncg rody.

O

tu Spożywczego ~i':'Cormowala
r.as, 1 e zbyt mała 1iosć personelu w sklepie spożywczym przy
ul. Gwardii Ludowej
spowodowana jest kłopotami kadrowymi.
Przedsiębiorstwo czyni wszystko,
P rzvimuje

ilość

dn

SiE:

spr:r.edaWC'Ó\\',
pracy osoby

nawet z pominięciem Wy~7i~lu
zatrudnipnia Urz~du Miejskiego.

ANONSE
dział Kultury zapraszają 19 bm .,
o godz. 18 na spotkanie _z cyklu
Rozmowy o malarstwie
pol;·klm". o okresie młodopolskim
mówić b~da Barbara Mod rzej ewska 1 Stanisław Ml]as , a 17 bm.
o godz. 18 na spektakl sztuki A.
Scillor-Rylskiego .,Bliski nieznajomy" w wykonaniu
aktorów
s~en
warszawskich
Hallny
Picńkowicz i Zbigniewa Dobrzyń
ski~ go.
O 15 bm. o godz. 17.30 w czytelni WDK Jadwiga Krze e zawska
mówić bedzie o elementach ekspresjonizmu w twóTczości J uliusza Kaden-Bandrowskiego.
0 MDK zaprasza 14 bm. o godz .
H do sali konrerencylne1
MDK
na miedz~·świetlicowy konkurs pt.
.,Mój kra.! rod•inny",. a 15 bm. ~
godz . 17 na wieczor!"tcę z ok~ZJt
JH rocznicy urodzm
Ludw1ka
zamenrofCa w wvkonaniu e•perantvstów WSP. Technikum Roln ic?ego z Podzamcza i Technikum l\techanirznego.
0 Zarzarł Kola Pszczelarzy w
Kil"lcach tawladamla, ż e 16 bm. o
godz. 10 odb~dzle się zeb raniP
członk ów kola w s~li SK nr 15
pr7Y 11!. Leszrzvńskiej, na którvm dr Zmul!cki z Instytutu
Na11kowego w Pulawach wvgło•l
preiPk~lę na
temat nowoczesnej
ho"owli p•zczól.
.. Zarzod Oddz iału Wo 'PwódzStnwarzys?enia
Księgo
kieJ!'o
wych organl7llje 18 hm. o godz.
13.30 w rmachu PZG<; przy 111.
Wsnólnej 2 odcz~·t 7ctzisław ll ParY7ińskiel'o na temat
.. Rola
l
7.Śd?nia .e.łównetl:o ksi~~owPgo w

.:0w;Pt1""

J"IOWVCh

Or"~POi~ÓW''.

~ Komitet
O•ierllowy nr 13
nr•vlmuje mies~l<~f,ców o•iPdla
Nnw'ltki - ("hpcińska w każdv
r?W~ ~tek w
hl11r1e adminlstracti
R<;~<
,.Armatury" od godz.
l7
do 18.
,.KTTP.t '!i" 7. .<\PRJ\SZ!\ .. ,
... w nif'ri?iele o "orl1. 11 do sali
flltoqrmonll na sztukę , .Raśń o
nwć<>h brPI'iPrh".
Przedsprzedaż
nl'fttt\w nl1 !!Od?.. 9.
... 17 hm. 0 ,.-od?.. 18 W SPJI
Klnlm .. WiPcl7a" O<lh!"d~ sie XI
Kieleckie Aktu~lnoścl Kulturalne.

7"'r,rac:. ... ->mv.

"_

Klnh <;eniora zaprasza

WiP,..?Ćr

na

fnlklorvstvcznv \\' wyko-

n:<nin o ;otra
,I!'Ocl7.. 18.30.

Gan:~

17

bm.

o

W DAlEKI $WIAT ...
••• >Nędrujq

przewiduje

.* .

się

ne przez TPD , pnyjmuje świeHiea przy

ul. Stymanov-nkiego 3, zaś :r:apłsy dzie
ci 1 klas od lłl - Vlłl przyjmuje Szlro
ła

•

e

Jodełki, świerki...

Przedsiębiorstwo
BudownicKo'ejowego pointormowało
że opó~nienie w wykonan iu

twa
nas,
kanalizacji przy ul. Skrajne; spowodowane jest budynkiem •tają
c ym w osi kanału. Inwestor DOKP Lublin nie wywłaszczyła
bowiem
dolychczas
wiaścicieli
budynku. Przedłużające się zas
roooty przy kanalizacji w
ul.
Olug lej są erektern wolnego tem
pa pr3c wykonywanych
przez
KPRI .

• Dyrekcja Oddz ia łu Przemysiu
Gastronomicznego w Kielcach wy
brak :żurku w restaura
cji Swięlokrzyska spowodowany
był
dużym
popytem 8 listopada br. na to danie. Jpdnocześnle
OPG wyraź3 nadzieJ~:. że ,.podobne przypadki nie
będa mlsly
miejsca w przyszłości". My również mamy taką
nadziej~ ....
O Właścielei magla przy ul. Nowotki 12 w odpowiedzi na krytyczną notatkę wyjaśnia, iż jego magiel nie jest gazowy, lecz
elektryczny l w zwlazku z tym
cuchnace wyziewy nie występujl
w zakładzie. C7Y!;by zatem Interwenc je lokatorów były nieuzasadnione?
·O Portmonetka z
niewielką
llościa
pienledzy l kluczem od
mieszkania tnalezlona 11 bm. na
ulicy Zagór klej jest do onebrania u J. Slutewskiego ul. Kona rskleo:o 23 oo goli z. 17.
O Mi""kańcy Sw. Katarzynv
skarża się na brak
w skleoach
świeżego pieczywa.
GS Rodzentyn obslue:ujący ten rejon nie wy
w bz u Ie się ze' swych obowi~z
ków. Ta sama Gminna Spóldzielniq niro rio\Vn"7i f":.~,.~,.,; . ... ; t-..,,.,."
nroduktów do si<IPou spMywczego "'" W7dole-S('i!lnia.
·o Pólbut dam~ki ,hrazowv, la kierpk 7n,l<>?lonv 29 li•topoda br.
na 111. Ku iawskiPi Ie• t do odebrania u Anny W iscek w WD.K.

KPIB

lekceważy

•••

ludzi

Otrzyma1.ś my
!L-t z Okręgowej

wc~oraj

możtmy

już

ku~o

wać
choinki. WSS urucbom1ła
trzy punkty sprzedaży: przy ul.
Moniuszki 6, Ogrodowej i pl. 0·
brońców Stalingradu.
Jest ruch w
interesi e? - p y ·
tamy dwóch studentów WSI p ro wadzących ów punkt
sp-;rze!'aty
- Sł awomira Swdę l Z bigniewa

dopiero 15 drzewek,

a mamy ponad 150. w szyscy p y ·
tają

o jodły, a po ~iada m y pr~ede
wszystkim świtrk l. Ceny cho•nek
ort 15 do 40 zł.
Ze swej strony chcielibyśmy zachęcić
do n~hywania
cboinck
5wirrkowych. Ogl:~dalio\m)' - są
narrawdr, łarlne. A .iodly niech
nam szumią w pus zc-~y .
(es ta)

S

Tłoku dużego nie było, bo ...
nie było też najbardziej poozukiwanych słodkości . Właściwie
całą pulę· cukierków czekoladowych już tvybrałam - mó wi kierowniczka sklepu WPHS
nr 26 (firmowy sklep ,.Wawelu")
Janina
Poplawsk.a.
Dostanę
jeszcze przed świę 
tami kilka kilogramów tak
lubianej mieszank i krakow skiej, kasztanów, i czekoladek
,.Danusia", ale to kropl.a w
morzu. W sklepie ze znakiem
firmowym
,.Wate elu" można
dostać jeszcze tL'iśnie w czekoladzie,
czekoladki .,l'i1aci11ś"
oraz czekoladę gorzką i śmie 

W sklepie WPH S nr 1-8
dz ia !"iacym pod patronatem
.. Wedla"
jeszcze gor:::ej. Nie

obowiązki

a...

Mleczar kiej w Ki elcach. Jego
powodem tało się żółw:e tem po robót pr · wadzom·ch przez
Kieleckie
P rzed iębiorstwo
Instalacji
B udowlanych
w
składnicy przy ul. Zołnierzy
Radz.:eckic h . KPIB do 30 paź
dziernika br. miało usunąć u terki w wykonanej przez siebie instalacji c.o. W pierwszych
dniach grudnia usterek jeszcze
n :e wyel!:minowano. Pracownicy składnicy wykonują swoje obowiązki w pomieszcze-

niach, gdzie temperatura nie
przekracza
stopni C . Może
zatem na.,za interwencja zmobilizuje KPIB do solidniejszej
pracy ...
Do KPIB mają pretensje n:e
nie tylko pracownicy skła
dnicy OSM. Wczoraj otrzymaJ: 'my telefon od kierownika
budowy 553 przy ul. Słonecz
nej,
który
ze
zdz;wieniem
pn: ·ją! decyzję kierowniclwa
KPIB
dotyczącą
zasypama
wykopu na kabel energe~yczn:v
bez polożen!a w nim ka'bla.
Komenta rz zbyteczny.

Grzyby, słodyne, zabawili
11\inlli 1e siclepów CPLiA.

ki, z

l

upa-

nauego miasta przed
św iętami paczki do k•ewnych i ma·
jomych. Wczoraj w Urzędz i e Pocrtowym przy ul. t~arn.; tlolc był nielichy.
- P'rzyjęlyśmy od godziny 13 do 18
ał 254 po<:zlri - mówią panie Roma·
na Zojqc i Stelania Stachura. Z tego
ponad 40 to pauki za gran i cę. NaJ·
cz'! kiej do USA, KCU>ady i Anglii.
Ruch pr:zedłwiqteuny p.a nuje u nas
ad poaqtku gl'\ldnia . w tej cnwiłl
pneżrwamy jago uuyt. P'o t 5 gnKI·
n ia powinien być jut 5j>Ołlój .
- Co nojczękiej wysrlajq ki.tc:lo-

alepie WP'TO nt t P!7J ul. S:aoltlewiczo 13. SWin i były tutCJj rzeay-

nle IWOlm rodollomJ

wikie

. . ..no
Sporą

raxie

KARNAW At ...
dopiero
w

grup~ę

pań

.s.lcł e.p ac h

spotltai i śmy

+5

najnowna
tyłu

modo - :r pnodu uelplecy. Wykonane przy

gołe

tym z atrakcyjnych niem'lqq·ch i WI O·
ny~tych
tkanin.
Zaleta
najważn iej
na - niedrogie . Od 300 do 500 xl.

w

-Nie

opłaca

u krawco-Ne.j -

się tamawiał kreacji
mówiło wiele klientek.

- W sobotę otrrtmalom 350
W·
kienel< w róinych fasonach i z r6i·
nych

mateaialów,

sierad-::kq "Sirę.,.
powoche-niem -

ur*owne. T"* l"* "..<mlje

OKRĘG WYBORCZY
r 4:
Kaleta, Wladyslaw Miśkiewlcz, .Jullanna Ro«ula,
Bo&umila Gajewska- Podsiadlo, Stanuław Claowskl, Boj!'umU
Dąbek, Bo&dan Stachurski, Marian Szymkiewl~.
OKRĘG WYBORCZY Nr 5:
Bolesław Malina, Stanisław Goraj, Władysław Łoalak,
J61zet
Feliszek, Teresa Bombek, Marian Relidzyński, Jan Bednanld,
Marian Kruk.
OKRĘG WYBORCZY Nr 1:
.Jan Gontarczyk, Stefan K~pka, Zuzanna Siudowwka, Wlady.
alaw Stra&lc Tadeusz Przyrodzki, Zygmunt Moćko.

Stanisław

l

OKRĘG WYBORCZY Nr 7:
Plotr Otownla, Cusław Grabińskl, Eugenia Adamczyk, Janlna Moćko, .Jan D ą bek, Alina Krogulec, Jan Sokołowski, Józef
Ziomkle-.. icz.
OKRĘG WYBORCZY Nr 1:
Kaz!mierz Pobrotyn, Danuta Kumor, Genowefa Stępled , Jan
Sy nowie<:, Helena Lis, Stefan Lasota, Anna Iwańska, Francuzek
Sobeckl.
OKRĘG WYBORCZY Nr 1:
.Jan Sadllk, Anna Szabla, Andrzej Telka. Anna Dziuba, Jan
Mazurltiewlcz, Czesław Zlelldskl.

OKREG WYJlORCZY Nr 10:
Iwan, Mar-la Gradka, Alicja llticbalska, Jan Kozio-

lek.

OKRĘG WYBORCZY Nr 11:
Edward Jaros, Zofia Tokarska, Antoni Ponlkowsld,
Sasak, Stefan Skorupa.

ll

PiotT

OKREG WYBORCZY Nr 12:
Marian Michta, Ka-zimierz Smetcerz S t anisław Pawtik, Ma.rla
Nowakowsl<a, Elżbieta Zielonka, Mleczystaw Kruk, Eugeniusz
KomorowstH.

!W

trosce o nasze dzieci

PRZED DZIEĆMI

lemat
ma żadnych cukierków czekoladowych - mówi eksped ~en 
tka Krystyna Kaleta, n ie mówiąc już o ,.ptasim mleczku"
czy mieszance. Co prawda artykuły
te
będziemy
mieli
jeszcze w przyszlym tygodniu,
ale bardzo ni<!wielc. W c iągu
m.iesiącn
,.Wedel"
przysyła
nam du:a razy mi<!szankę czekoladową po 300 kg. Tymczasem t ylko w ciągu jednego
dnia
moglibyśmy
sprzedać
600 kg tych cukierków.
Ta k
więc ze sklepów fi rmowych, które powinny być
przecież znacznie lepiej zaopatrzone od pozostałych musieti.~my odej.ść z przyslowio u·ym
kwitkiem.
Jaki
jest
u:obec tego sens tlcorzenia
sklepów patronackich? (esta)

Przedszkola pilnie
a ok. 8 tys. dzieci w Kielcach tylko 3.134 jest obję
tych wychowaniem prze dszkolnym. Stanowi t o zaledwie
39 proc. (średnia krajowa wynosi 45 proc.) Władze ośw iato 
we podj~ły wiele energ icznych
przedsięwzięć, by złagodzić ten
problem. W tym roku wybudowano przedszkole na Skarpie,
p rzeprowadzono adaptację budynltów na prze d s zkol a na Czarn awie, w Bi a łogonie i przy ul.
S ien kiewicza.
W styczniu 1974 r. będz ie oddane przed szkole przy ul. Chop ina. Ponadto rozpoczyna si ę
budow ę
trzech przedszkoli na
Sadach przy ul. Wiśn iowej, na
Czarnowie przy ul. Chalubiń
skiego oraz d la potrzeb osiedla
Armatury przy ul. Ró żan ej.
O gromne trudności lokalowe
zmu szają
do sz ukania zastę p
czych form opiek i nad dz ieckiem. Ponad 300 ześciolatków
korzysta z ognisk przedszkolnych. Trzy razy w tygodniu dla
tych dzieci są
organizowane
atrakcyj ne 4-godzinne z3jqcia.
Od l grudnia br. p rzy szko ła ch
podstawowych pow ołano 15 oddziałów przedszkolnych. Działa
ją one n a takich s amych zasasadach jak przedszkola. Z tej
form
opieki skorzysta jeszcze
w tym roku 350 dzieci. Inną
godną
rozpowszec hnienia, jest
akcja rozszerzonych zapisów do
klasy pi e rwszej szkoły p odstawowej . Sześcioletnie dziec i z rodzicami są zapraszane do przedszkola na 2-godzinne obserwacje pr owadzone przez l e karza,
psychologa i pedagoga . Wyniki
badań wpisuje się do ankiet
przekazywanych
nauczycielom
klas pierwszych. Nie trzeba
prz ekonywać ile korzyści daje
takie rozeznanie.
Przypomnijmy, że istnieje uchwata obligują ca wszystkie zakłady zatrudniające ponad tysiąc osób do budowy przedszkoli zakładowych.
arz ekanie na
brak wykonawców nie może być

N

potrze~ne

argumentem przesądzają cym los
dzieci i ich matek. W mieście
czeka przecież ponad 400 pilnych podań o przy dział miejsca
w prze dszkolu , a 4800 dzieci nie
jest
objętych
wychowaniem
prze dszkoln y m ...
(E.K.)

Godność·

za 5

złotych

O kAzuje s ię, że ludzka pomyslowość nie zna granic, a na1w·
nycll ni e bra'-uje. Oto co p!~zt
do r eda.kcj! mieszka-nka Chm1e!·
nika: ,.7 gru.dn~ na u.ł. Si:m kie·
wic:a w Kielcaell podeszla do
mnie kobieta, nawet ni eźle ubra.
na. prosząc z placzem o 5 zl
potrze/me na dojazd do szpitala, gdz ie rzekomo mial leżeć je}
syn, Zlitowałam się nad .,biedną" kob ietą i dalam jej pieniądze . Później jednak z-obac:;r
łam jak kobieta weszła do cu·
/cierni i powtórzyła swoją prosbę innej osobie. Znowu otrzy·
mała 5 zl. Jak można u:ierzv~
ludz;om i im u.fać? - zap ytuJe
c:wtelniczka.
Rzeczy·wi.<c;e ~q
ludzie . którzy własną godnosć
sprzedają za 5 zł...

ŚLADEM KRYTYKI
O D yrektor ZPW "Bukowa",
J ózef Gądek w
odpowiedZI na
Ust czytelniczki Informuje , ze za·
rzuty postawione administratorce
l sprzątaczce bloku nr 27 przy u~
Jagiellońskiej
są
nieslus:me
krzywdzące.
Zarówno bud ynek
jak i plac wykorzystywan. · latem
jako boisko sportowe, a zim• Ja ·
ko lodowisko są utrzym"ne w
czystośr.i na co dzień.
L ist do
r edakc ji nodYktowa ny bvl li tylko złośliwością lokatorki.

tankou·ą.

marz

I

CHRONIĄC ZAPAłKI

Słodki
ladide deLicje. cukierki.
czekolady, bombonierki
- idą przed świętami
jak wod.a.. Wczoraj cdwiedziliśmy dwa slcl~>py WPHS, które
są pod specjalną opieką tL'iellvich wytwórni cuki erniczych
.,Wawelu" ł ,.22 Lipca''
czyli .,Wedla".

na qle-łd -ri e buty, łyiwy, sanki,
narty itp.

UCHRONISZ
DliECI PRZED
OG lEW-

ad7w}·czajnego zaint~reso 
wahla choinkami jeszcze n ie ma.

swoje

alarmujący
Spółdzielni

m'>Ż 1'1a

wiązania,

Cwiklińskiego.

Sp rzedaliśmy

*

Pnypominamy, łe w najbilłozą nie16 bm., w ąodz . 10 - 12 Ogni·
sko TKKF ,.Syrena" PrYY RSM .,A""atun" wspólnie 'l reda:kcjq ,.Słowo Ludu" orgonitujq w parku miejskim na
placu obok muszli koncertowej pierwstq w tym roku gil!łde sonetu sporłoY.-o·turystycJ:nt!go. AJt·t, kupno - spneda i bedt:ie t;ję odbywał od ręki, WYc ~.,a no m iejscu Dr"y ur:h-iał,. .. .,e-cic: lnej kom isji c?o~un'"ewf"j. Wrni•rti., t
dzielę

Od

OKRĘG WYBORCZY Nr 3:
Stefan Czaplarskl, Wiesława Kowals~a, . Marian ~OW&bkt,
Mleczysław Zapala, Maria Malarczyk, Zb11:n1ew Czerwiec,

Podsto\VoWa nr 24 pr-zy ul. Kujaw·

s'ciej. Zap isy dla chie-ci z o!ied lo Sa.
dy do konuje iwie tłi ca pny ul. Zomenhoffa a.

jaśnia, że

0 Klub 1\IPiK, ZW TWP l Wy-

najl~uych

Zapisy dzieci z osiedla KSM z lrfas
III n-a zimowisko, organizowa·

z zapaszkiem

OKRĘG WYBORCZY Nr J:
Henryk Chodacki, Stanisław Kruk, Stani~law .Jabłoński, Al eksander Chmura, Elżbieta Skorodzletl, StanL!ław Horeekl, Bolesław Duda, Jan Motyczyń•ki .

Zdzisław

od t -

Nasz czytelnik przyniósł do
redakcji słoik golebków wyprodukowanych przez Pif1czowskie Zakłady
Przetwórstwa
OwocowoWarzywnego. oa~a t.mieszczona na
wieczku obwieszcza w szem i wobec, że gołąbki zostały wyprodukowane 9 listo pada. Gwarancja l m iesiące. Tymc?asem, kiedy uchyliliśmy wieczko po pokoju rozszedł się fptorek nie do zniesienia. Ze artykuł nie przydatny do
spo życia to nie ulega wqtpllwości.
Innego zdania był natomiast sprzedawca w sklepie WSS
nr 8 pny ul. Pi~kns7owskiej, któ
ry odmówił zwrotu plenl~dzy za
artykuł zlej jakości.
(Psta)

OKRĘG WYBORCZY NR 1:
AloJzy DonJec, Tadeusz Bąk, Aleksandra Dudek, Plon Kantor Józef Chrabąszcz, Czesia w a Gallrowska .

. * .

organizuje tjazdy na rci arsk i e i na san

Notatnik kielecki
dpowiadajac n a
krytyczną
notatkę, dy1·ekcja Wojewód zkiego Przedsiębiorstwa Hur-

złotych.

Swlętolcrzyslc ie Ognlslco r-orzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej w Kielcoch informuje, że w najbliiszq ni•·
dzielę o godz. 11 na Psich Górlcach

Gołąbki

w

wyniku powszechnych wyborów do rad narodowych w dniu 9 grudnia do Powiatowej
Rady Narodowej w Kielcach zostali wybrani:

W romoch akcji ,,Zimo dla wuystklch" Mlodzieiowy Dom Kultury w .
Kielcach organiłuje zimowisła d!a li
dzieci ntół podstawowych.
Zajęc1 a
odbrwać się będą
w godzinach od l
a - 15, w dniach od 27 bm. da 5
sty<:mlo przynl~o roku. W programie: nouka jazdy na łyłwach, wyciea
Id no sonlrl, zabawy na łniegu, filmy
i zajęcia świe-tlicowe, rytmika itp.
Zapisy pnyjmuje MDJ( pny ul. SHskiej 4 do 18 bm. Kosrt zimowisito

Handlu Zagranicznego .,TORHt1EX'
i otrLyntano wprawdlie zalnówienie na 2 n1łn z ł otyc h, a le z re a -

i pif'rwsze prze -

tycia Giacomo Casanovy z Wenecji" - wło<ki. kol. l. 16, g. 18.3J.
,.F.cho" (OstoiówJ - ,.Dom wam
plrów'' - an~. kol. l. H, g. 18.
.. B~rtek" (Zagnańskl - ,.Gangster~ki walc" francuski, kol. l.
16, g, 17 l 19.
.,Kutniea·• ISuchedniów) - ,.Odstr7al" - USA, kol. l. 16, g. 17
l 19 15.
.. Zdrój" (Busko) - .. w nust;vnl
l w nu~zczy" - l l II część, polski. kol. l. 7. g. 14 l 18.
.. C:dynla" (Jedrzejów)
.,Pozwólcle startować" - ZSRR, pan.
l. H, g. 15.3U. 17,30 i 19.JD.
.. Uciecha" (Kazimierza W .) ,.Boy Frlend" - ang. kol. l. li,
g . 14 3D, !6.30 l 19.
.. Bajka·• (Pińczów') - ,.Swladek
koronny" - włoski. kol. l. 18,
g. 15.30, 17.30 i 19.30.
.. s~·rena" (Staszów) - ,.Kaprysy Marli''- francuski, kol. l. 11,
g. 15.30. 17.30 i 19.30.
,.Kolejarz" (Sędziszów) - .,Męż
czyzna . ktiny mi się podoba" francuski , kol. l. 16, godz. 18.
PDK (Włoszczo\lra) - nieczynne.
t:waga! Terminarz filmowy po·
c!a.!emy na po•lstawie in!ormacii
kierowników kin, za jego ści6łość
redakcja nie odpowiada .

muzyce kameralnej. Weź.
w n im udziol 13-osobowo
K i~lecko Ork i~stro Kameralno.
W
prog rom ie
koncertu : H.
Purceli - su ito z opery ,.Król
Artur" no ork i estrę smyczkową,
M. Corette - koncert d-moll no
klawesyn, flet i ork i estrę smyczkową, J. Haydn - koncert D-dur
oraz A. Corell i - Concerto grosso op. 6 nr 8 ,.Boże Na rodzen ie".
Z K : eledą Ork i estrą Kameralną wystąp i tnokomita klawesynistko Elżb i eto Stefońsko-Łuka
w icz, laureatko
l nagrody no
M i ędzY'flo rodowym Konkursie w
Genewie.
(pol)
m ie

kat'h państw socjalistycznych. zacrerowar.o
pióropus1e
Centrali

Trzy niedziele pracowala załoga
w czyn ie produkcyjnym w listopa
d7ie i grudniu. Uruc h omiono noWf" asortyn1enty w yrobó w
rllie-

ostatni

nii kieleckiej poświ ęcony w ca-

br.

li7ac;ą dopiero w IV kwartale.
:Rez "i~ks ~ ych efektów zaorerowano ponadto pióropusze n:1 Tar·
gach
Kr ajowyc h
w
Pozna niu,
"Wiosna-73". Uzys kano zan1ów ie·
nia ty lko na 200 tys. złotych, a
to dlatego, że inna spółd z ielnia
zabawka rska
w
Puszczykowi<',
woj. poznańskie, weszła w cześn iej
już z tą produkcją na rynek kra·
jowy. Trzeba również dodać i to,
że u nas ta zabawka jest mniej
atrakcyjna niż na Z3chodzle.
Zarząd
spó łdzi e lni zaczą ł podej
n1 ować
inne
jes7cze
ctziałanla
zn1ierzajace do wykonania planowych
1.adań.
Ponieważ "Tw6 rczośt" prowadzi produk cję w zakresie trzech branż: tkackiej, d7ie
wiarskiej i ybawkarskiej, postawiono wyłąc~nie
na
te
dwie
pierw•ze . Przeszkolono 70 k o bi et
na trzech kursach d zi ewiarski ch,
które podjeły pracę nakład czą.

się

łości

17 crudnia (poniedziałek) o
god2. 11 w gmachu Prezydium MRN, pl. Partyzantów l, odbędzie
ię
se ja
Miej kiej Rady
•arodowej.
Przewidziany jest naslępujlł
cy porządek obrad:
l) Otwarcie sesii, którego
dokona radny ob. Leon Pa-

wzoru firan atylonowych. Te wy·
sitki pozwollly ua uzyskanie dod a tkowej produkcji dziewiarskiej
i tkackiej w ar tości ponad 5,5 mln
2łotych.
Poniewat niedobory
z
tytułu braku zamówleń na plóropu!le wy nios ły 7 mln stąd do pel
nej realizacj i zadań planow)'C h
na 1913 rok zabraknie 1 mln 60J
t ys. 21 l o taką wł aś nie korektę
planu zwrócono się do Krajo weco
Zwią z ku Spółd zi elni D?.tewiarskoWióklennlczych.

odbędz i e

14 bm .

1\ by ~a radzić tenlu, , ,Twórczość"'
s7.u kala moi:lhvoi('i zbytu na ryn -

by ?wiekszy(·

,.Marmury" (Checiny) - .. Król,
dama. walet" - NRF, kol. J. 16,
g. JI;.J~ i 18.JO.
•. Góm ik" (Rudki) ,.Dzleciń

pióropusze

koncert

w tym roku koncert w fil harmo-

w Kielcach

Spółdzielnia ,.Twórczość" w Kielcach po raz pierwszy
od 17 lat swego istnienia nie wykona w br. rocznego
planu produkcji, który wynosi 51 mln złotych. Podczas
rozmowy z prezesem spółdzielni, Janem Krawczykie m
zwrócił moją uwagę wiszący na honorowym miejscu dyplom uznania przyznany z ał odze
w ubiegłym roku
przez I sekretarza KC PZPR za szczególne osiągnięcia
w rozwoju dodatkowej produkcji w rama ch ,.20 miliardów".

Telefon
Dzłałn l\lfejskiego U'3-4S

Dziś

wykonanych

Cienq

sit:

pow ifllti ało

prze~

duiym
łłe~

nicdca sklepu Celino Kuz ia . - W pny·
ulrm tygodniu na•tv>n• t.on<port.
(Hto)

PROGRAM I
na fali 1322 m
4.55 Początek program u 5.05 Poranne Rozm. Roln. 5.50 Poradnik
rolnika 6.15 Muzyczne wycinanki
6.25 Takty i mir.uty SAD Co nowego w GS? 7.15 Takty i minuty 7.35 Dzień dobry, klerowco
7.40 Studio nowości 8.05 U przyjaciół 8.10
Melodie 7 stolic 8.35
Muzyczny rejs 9.~ Instrumentalny turniej 9.30 Berlin z me!. l
piosenką
9.45 Spiewa
,.Siąsk''
10.03 Przeboje 30-lecla 10.30 ,.Trzy
minuty ciszy" - ode. pow. 10.40
Co słychać w świecie? 10.45 Kwadrans z W. Nahornym 11.00 Beat
po
polsku 11.25 Refleksy 12.20
Mel. Ziemi Łódzkiej 12.30 Koncert życzeń 12 50 Rytmy mlodych
13.35 Zapomniane melodie 14.00
Alert dla biosfery H.C5 PrzeboJe
znad Morza Sr6dzlemnego 14.35
DuPt autorski 15.05 M. Rodowlcz
w cztere=h Językach 15.30 Listy z
Polski 15.35 F.strada przyja~nl 16.10
W kn:gu pol~kiej muz. rozrywkowej 16.30 tudio Młodych 16.35
Płyty z róznych stron Ameryka Pld. 17.00 Studio Młodych
17.15 Rytmostop 17.'i0 Z księgar 
skiej łady 18."5 fl'ol'nikom wiei
kiej pianistyki 18.30 ~ala-73 18.40
w rytmie w~lca 19.30 Scena i
film •0.15 Wiecz. spot. ja!zowe
21.00 Rec;tal w ieczoru 21 30 Po?nań na mu7.. antf!nif> -t2."'5 D7v•.'iE:
kow~·
plakat rt>kl. 22.35 Poznań
n; muz. antPni~ ~:t.lo Ko~e~o. z
>a!(ranicy 23 .15 Poznań na muz.
antenie.

PROGR.'\!\J II
na falach średnirh !83,! l !~2,2 m
oraz na UKF 70,t9 l\Jllz
3.03 - 5.30 Por an~k muzyczny
5.35 Po luchal l pr~~myśl 5 .ł 5 !\teJodle na dziś 8.15 J. rosyjski
6.~0 ze skarbnicy
folkloru 7.uo
Hnl-oferty 7.35 Zmiana skali 7 45
Poranna pozytywka 8.35 Studio
Młodych 8.45 Muzyka
pod str::echy 9 OD Dla k'asy rv Ile. 9.20
Z.6dzkl kolowrotek muz. 9.-10 Dla

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

przedszkoli 10.03 Czytamy klasyków 10.30 Franc. muz. opero wa
11 .00 Dla klasy VIII 11.35 Pos tę p
w gosp. dom. 11.45 Me!. z Kieleckiego 12.20 Ze wsi l o wsi 12.35
Wielcy artyści 13.00 Dla klas I
i Il 13.20 Komp. l piosenkarz
13.35 ,.Jestem szczęśliwy" - pamiętnik 14.15 Tu Radio Moskwa
15.00 Zawsze o 15 15.40 Amator.
ze•poly p rzed mikrofonem 16.00
Alfa i Omega 16.15 - 17.00 Dzień
dobry pierwsza zmiano 16.58
18.20 Prog. W- fOR-TV 18.20 19.00 Prog. stereofon. 19.00 Stud io
Młodych 19.15 J .
angiel~kl
19.30
Tr2nsmisja z Radiowego Domt,t
Muzyki 20.26 Dyskusja
fimowa
22.00 Stud io Młodych 21.00 Po raz
ple•w. na antenie %3.-!D Z muzyki XX wieku.
PROGR f UT
na
KF 72 .11 1Hz
oraz na falach krótkich
w pa mach 20, 31 , 41, U m.
15.10 Program dnia 15.10 Przedstawiamy grupę .,White Duck"
15.30 ,.Twoja krew, moje życie"
- reportaż 15.50 Kwadrans dla M.
Grechuty 16.05 Drugie narodziny
miasta - gawęda 16.15 Krótka historia jazzowej gitary 16.45 Nasz
rok 73 11.00 Ekspresem
przez
świat
17.05 ,.Dz ień Szakala'' ode. pow. F. Forsytha 17.15 Mój
magnetofon 17.4? Spotkan ie na
Zamku 18.00 Muzykalny detektvw
18.30 Polit vka
dla wszystkich
!8.45 T ylko po hiszpańsku 19.00
Ekspresem przez świat 19.05 Co
wieczór powieść
w
wydaniu
dźwiękowym
,.Popioly" - ode.
11 19.35 Muzyczna
poczta UKF
20.00 Jazz na !(los z fortepianem
20.15 Koncert dla Bangladeszu r3z )I"SZC7t' 20.15 Ilu trowan:v Tygodnik Ro~ rywkowy 21.50 Opera
tvgodnia R. Wagner: .,Zmler?cl)
bo~ów"
22.00 Fakty dnia 22.DR
Gwiazda s iedmiu
wieczorów J. Cocker 22 15 Trzy kwadranse
11Zzu 23.0'
•owe tomiki poetyckle - J . Rostwo rowski 2:1 05 Kon
cert t ylko dla melomanów 23.45
P rog•.om na soboto: !l !10 - 2~.00
Na dobranoc śpiewa Jose Jose.

PROGRAM LOKALSY
na falach średnich 118,2 i 202,! m
oraz UKF 70, 4.9 MH:t
7.00 K ieiE'cki kwadrans a~tual·
ności 7.10 Melodie na dzien dobry 16.15 Omówlenie
progra:nu
16.17 Audycja SKP 16.27 MUZ)~:
rozrywkowa 16.35 .,Sa ndom !erskT
gawędy i legendy" aud . ·
Rudelsklej
16.45
Rad ioreki~roa
16.50 , w pracy i po p racY :
aud. w oprac. K. Dzie!<onski•J ,
Giełd a nowości rynkowych - J;~.1
marginesu - Handel 73 ma radca prawny 17.4? warte
słuchać - koncert 18.00 OZie~~-..
Rad iowy 18.08 Z jedne\ . P ~:i
Jerzy G ~unwald l z espoi ··Face".

re;

TELEWIZJA
PROGRA 1 I
8.30 ,.Martwa fala" - !ab. fi:~
polski. 10.03 Dla szkól - !~ogril
fia, 11.05 Dla szkól ,... ~
11.25 Przerwa . 12.00 Dla . szk6! _Jf
wychow a nie obywatelsl<Je, j11 ;,~
P r~erwa 12 45 TV Techn . Roln _ ·a,
TV Techn. Roln., 13.$5 prze;_ 1•
16.25 Program dnia. 16.30 Dpo•a
nik TV, 16.40 Dla
dtóecl: d·'a
na Telesfora, 17.25
ie tylkO . · 1
pań, 18.25 Kronika

WC!rszo'~ ~ ... p.

. fa7ow .. 18.45 Dialo)(l hiS or. <;;" ~
19.20 Dobranoc. 19.30 OZ l~;·i·'·
TV 20.15 Rec. Terozy K;s T\•:
20.:5 :anor;J:ma, ,~1.:?5 ., Te;n!o .. :r;l·
,.LlS s 7 morza
%2.-5
... ~c·•·
cle towMy,
oropo -a:!.
:!2.'1! Dz!ennil<
TV
22.5~
·
spor., 23.40 Prol!•am na sobOtC·
PROGRAJ\f U
T\'
17.01 Program dnia. 17-,05 • _
Kurs Informatyk i, 17.35 .. ~al~ ...-~
rab. rilm radz.. 18.40 Roln- ~ ra
po trzf'rh !?t> ch - nrzed kł 111 0 ,
A. Srog:t, 1ft 5> .J. nlf'mierl;:i, 1T\'
Dobranoc, 19 10
Dz!on., • ,
!!0.15 .1~~"ł7 ·n medvc:n'·· '" ' ...
Koncf'rt WfoJl•lej OrldP•' ""
•1 •
foniczne l PRITV, z ~- • •o ~ l !
rle m!Pst:
ajbard7ie! li' ~;~Y·
~l,.•klrh miast. 22.1~ ~~
l! #'l
22.25 J. rosyjski, J%.~
p ro~·
na 30b0tc;.

