Plenarne obrady
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rozwniem rolniClW'l Kielea:ZVlny
w K ielcach na ws-pólny m plenarnym pos ied1.eniu obradowały Ko...
Wojewódzki
PZPR i
iew'ód :iili:i Kom iltet
ZSL.
została ocena r eprogramu rozwoju
i w y tyczone dalsze

zadani.a w -tej cizied:r.inie g~
spodarlci w jwietle uchwały

E. Gierek

spotkał

się I

pracownikami
przemysłu lekkiego
1% bm. z okazji dorocznego Dnia Włókniarza zawodowego święoła ki lkuDOKONCZENIE NA STR. 7

Premier Szwecji kontynuuje
ofiCjalną wizytę
Polsce
Jak j ut im()l"m~waliśmy, na lap rosz.enie prezesa Rady Ministrów PRL - PIOTRA JAROSZ EWICZA do Polski przy1był
12 bm . z. oIi.cjaln,ą wi-zytą pH~mier Szwecji - THORBJOmN
FAELLDIN.

XI plenum KC PZPR. W
obradach uczestniczyli St_ł
sław Zięba, zastępca kierown ika Wydziału Rolnego i GoDOKOŃCZEN"
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Po Nszechny protest
ołeczeństwa polskieeo
definitywne
z zamiarów
neutronowej
wszystkim
do

zrezygnoprodukcji
może
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naszego
W rezolucjach
podejmowanych Da
protestacyjnych i
powszechnie podwprowadzenie
NATO i rozzachodniej Eu-

Nota rządu MRL
do rządu ChRL
f3.łV.1978' r.
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ekstermin acyjnej
pOlicji hitlerowskiej
IUbelsk1ej w lalach
są
tem3tem ogólnopolSl'<;j1 naukowej zorganizowaw LubHn1<! prze.: tamlejsz",
_"-,!,o",. KomiSję Badań ZbrOdni
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wydział
odlewania
grzejników przypomniałem
sobie
obraz
Da

wykonano w Kielcach

Areator turbinowy
elką szansą ochrony wód

sprzed roku. Niedawno ,
wzniesiona, będąca dumą
i nadzieją załogi "Niekła
nia" hala pełna była huku. P),ł przesłaniał ludzi
i maszyny w odległości
10-15 metrów, wdzierał
się do ust, oczu. Jakże inny obraz ukazał się teraz.
Oddajmy
jednak
głos
przedstawicielom
załogi,
która na własnej skórze,
najlepiej odczuwa warunki pracy.
Co się zmienilo w ciągu
roku? - pow tórzył pytanie sympatyczny
Rysaard Rudawski.
mechanik automatyk. - Wiele,
bardzo
w iele.
Najważniejsze
jednak to czyste powiet r ze. Pamięta pan to zapylenie? Wówczas nie było czym oddychać.
Teraz człowiek nawet nie czuje, że jest w odlewni. Pop r awiły się wydatnie warunki b h p
Mamy pod dostatkiem środków
do m ycia, jest eż ciepła woda.
N ie można narzekać .
- Wszęd zi e panuje leps7.y porządek dorzucił
spawacz z
w ydziału P-3. Ryszard Wi~l&,o
siński. Jest też wid niej na
hali , mamy
więcej lamp. Na
fo rmiern i zmniejszy ł się hałas
jak tylko obmurowano cyklony.
Przede
wszystkim
jednak
zmniejszy10 się ba rdzo zapvleni p.

Pot. hny Bu,.....yn

A'~ki mleczarskie

należą

~J .naJbardl.lej
sz.kodli_ 'Ch dla życia b iologicz -

W
. Ó
wOJew dztwie
rn~ IStnieje
13
zakła
Ild t'CUl r'lkich. W
ciągu
prowad.zaj" Mle ponad
rn -esc. n ieoz,.".tośt>t.

. z~k
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UŁAN BATOR PAP. Mon co ł 
ska a«eDcja prasowa, Moneallle.
opublikowała tre ść noly "'14-1u
MRL, która 12 bm. została pr..... kazanI! w Ulaa Ba-tor I P~k inj ..
pnedstawicielom Mł14du CbRI,.
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Również na ziemi radomskiej
w dalszym clęgu odbywaj, tlę
DOKONCZENIZ NA ITR. ,

Stęporków

tbińskith

przy granicy mongolskiej

ropie nowce_ rodzaJu ludebójczeJ broni, Jl czeco me cb~
zrezygnować sił7 zimDow_jeDne, załamuje proces odpręłe
ma i stwon7 realne JIa&TOienie dla całej ludskoiei.

całego

W toku kilkudniowej wizyty
szet rządu szwedzkiego spotka
i przeprowad zi rozmowy z
reprezentantami
najwyższyc h
władz PRL ; odbęd "ie
również
podróż po kraju. W izyta preDOKONCZENIE NA STR. f
się

Zdocydowana w iększ.ość zakła
dów korzysta z oczyszczalni komunalnych bądź posiada wła
SJ1e. lecz mimo to płaci wysok ie kary za zaniecz:r=zan~.
środowiska natunlnego. Zaio-

.. .....

Katastrofa
w Argentynie
pob żu
Sa.nta Fe d<>'ó1:ło do
kata"lrofy
dr ogowej, w której wynil<u ą:i
nęło
00 najmniej • osób,
a 11
odnłoslo rany. Kierowca autobusu .wadI Iron rolę nad poja ulem ,
B \.,E:-IOS

kt6c-y

AlRES.

rozbił się

W

o barle<N: 1TlO'I<tu.

JAK UPORALISClE
SIĘ Z NIM?
zapytaliśmy dyrektora Waldemara Komorowskie«o.
rzed rokiem w hall osi~«a
liśmy
dopiere planow",nll
sdolnośi
produkeyjn~, a a
jej wykonawcami, Ifłównie kie-

P

Rano

kupić ...

.,.jest najtrudoiej , ·

Miesuań

cy ul . Le<:ba w Kielcach i1lfoc mu ją. że w pawilooie handlowym przy tej ulicy, około
godriny szóstej można kupić
tylko mle-ko, brakuje natomiast
tak ich pod&taw()wych artykułów
.. śniadaniowych" jak ser
czy chleb
DOKO~C?!-':mP. MA ST • . S
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Na

linii zal~wan ia żeli" ~m rd"eni
Odll'wni "Ni~kłań" .

w yd~iale

I:rzejn ikó w w
nowym
Fot. J~",y BUrM,...

Zima wraca do Europy?
W O'itatnit'h dn ia .. h na ląpil
w Eu ropie północn o-zachodniej
na wrót zimy. W Irlandii i Szkodi zalały l.ami('cie ś l1ie~n~. VI'
południowej
(>Zęści
Wie lkit'j
Rr ylanii, północnej i pÓłno cno 
-:rachodni~j Francji oraz w Rolan dii ~pad ł ;nie ~. Napływająca
s pólnocne~o zacbodu f ala zimna slraoila swój imp .. t zanim
dosała do Polski, ale spowodowała
stopniowe obniżanie ~Ię
łf'mpf'rałury.
Jut we wlorek

http://sbc.wbp.kielce.pl

",... tapilv w za,.ho,lnir-j Pol~ .. e
- " pa~ie od w } bruia aż po
OOKO:\C/.ENlE NA STR Z

Bioprognoza
t"wa~a

kie!"owcy i pr7echodnh:' !

Widzialność

w opadach
śliskie.

czon a . d :-ogi

~rani

Sytt.'acja bio-

meteorologiczna' słabe 00 umhrk<,wanvch
objawy
Obniżonej
spravnloścł

dolegli wości

dzł(1ł3nta.

oddechowych.

7.ao-;trZcwlP

reumlKyom.

l .... ÓC

Rcie · .dzieje
kontroli spolecznei

Aleksander Zarajczyk

Kontrolować" znaczyło kiedyś przede
wszystkim "sprawdz~". Obecnie pojęcie kontr-ołi rozumiemy coraz bardziej tak,
że ten, kto kontroluje - sprawuje władzę·

na spotkaniu
z aktywem WSP
Wcwraj w kieleckiej Wyższej
Szkole Pedagogicznej odbyło się
spotkanie I
sekretarza
KW
PZPR, Aleksandra Zarajcsyka,
z wykładowcami i przodują cy
mi studentami tej uczelni, poświęcone aktualnym problemom
politycznym i społecznym. W
trakcie spotkania 40 os6b otrzymało legitymacje kandydackie
i członkowskie PZPR.
We

wC'Lorajszym

spotkaniu
sekretuz
KM PZPR w Kielcach, Julian
Laboeha.
(JaoS)
wziął

udział

także

I

projektu
nowelizacji ustawy o radach n~rodowych,
przedsla w 1011 ego
przez Radę Pań stwa, wynika,
że komisje kontrolń społecznej
bynajmniej nie mają być nowymi organami kontrolnymi,
Ikiałającymi obok innych. I h
zadaniem będzie właśnie koordynacja działań,
wytyc:r.anie
spo.l:ecznych celó
kootroli i
organizowanie akcjli przy wspól
pracy i w p6łudziałe organ6w
kontl"oli państwowej i społe<.oznej
P~zed komitetami st ą więc
barazo odpowiedzialne zadania.
Icb r ealizacja pow inna mlec
znaczny wpływ na dJllsul po-

wych, organizacji społec7;nych
i . mł~z.ieżowych, ~mor~d.u
m1eszkanców ludue ~ .1111cjatywą!
dob:ze
r~z:umleJący
z"?aczeOl~ powle~zo,neJ ~m funkC~l. Pow lIy mleć t~ zapewOIooą. fachową P011lOol: 1 kocsuJtacJę.
.
Pod~~awą pla~lOwama l koordyn,aeJl
~adan
.ka"\kolnych

społeczno - gospodarczych. Ko-

----------------------------

Z

prawę

Kielecki REK
najlepszy w kraju
W wyniku współzawodnictwa
prowadzonego między Rejonami
Eksploatacji Kamienia w 1977 r.
najlepszy w kraju okazał się
REK
w Kiełcach.
Zdobycie
pierwszego miejsca przedsiębior
rtwo zawdzięcza wydajnej I 0fiar nej pracy kamieniarzy, oszczędnej I racjonaln~j gosp~arce
sprzętem, zdyscyplinowaniu zalogi.
Warto dodać, iż jest to już
ó"me zwycięstwo nłóg kiele/'kieSG REK na pnestrileni G tatnich dslesięciu lat. Dzięki niemu załoga tego przedsiębiorstwa
zdobyła na własność już drugi
proporzec pneehodni przyznawany za zwycięstwo we wsp6ł
zawodnictwie pracy.
(h)

Sukces

załogi

OZTiMD

Jak poinformował nas dyrektor Mlccsysław IGwak
okręgowy Zakład
Transportu i
Maszyn Drogowych w Kielcach
zdobył również we współzawod
nictwie za rok 1978 pierwsLe
miejsce w kraju.
Zaszczytne wyr6żnienie zaloga
zakladu uzyskała dzięki przekroczeniu wszystkich obowiązu
jl\cych wskaźnik6w technicz no-ekonomicznych w transporcie
samochodowym, eksploatacji maszyn drogowych, rozwoju nowej
produkcji, poPI·awie stanu bhp.
zmniejszeniu liCZby wypadk6w
oraz dobrej organizacji pracy.
Sukces swój załoga OZTiMD
zamierza powtórzyć w
roku
bieżącym.

(t)

efektywności

dxiałań

mitety
me będą
się oeraniczaly bowiem
do spraw
formalnoprawnych, lecz pn:y pomocy środk6w, pozostających do
ich dyspozycji, będą penetrować rodegłe dz.iedz.!ny, takie
jak zaopatrzenie, jakość wyrobÓw wytwarzanych przez przemysł i rzemiosło, r~wój handlu i J.nnych usług, funk cjOll ow4ltlie plac6wek wiytecUlOŚCi
publi.czllej itp.
Tego rodz.aju kontrola ma-ytoryczna jest potrzebna między
i uym! w celu szukania i wy.krywania ckialalności pozornej.
Nie brakuje przecież różnych
placówek gospodarczych, administracyjnych, a nawet społecz
nych,
kt6re
pozorują
część
swojej działalności Pl"zy pomocy r6żrJych
oświadczeń,
uchwał, decyzji. Starają się one
sprawiać wrażenie,
że
tymi
właśnie 05wiadC2enaami, uch alami, decyzjami na przykład o podwyższeniu
jakości
produkcji, o
zwiękS1:eniu
cszczędności materiałowej, odys
cyplinie w polityce zatrudn ie nia lub o innych sprawach zlikwidowały
problem. Chodzi
więc właśnie o to, żeby przy
pomocy kontroli, organizowanej i koordynowanej przez rady narodowe, zwi~ać obywatelską

odpow iedzialność.

Czy komitety będą w stanie
podoł ać tak szeroko nakreślo
nym zadaniom? B<:dzie to trzeba tu jeszcz.e raz powtórzyć
tę stwierdzoną prawdę zależało od lu.dzi, kt6rzy się tyeh
zadań podejmą. W skład. k omitet6w muszą wejŚĆ obywatele ,
reprezentujący najszersze kręgi
społeczeństwa działacze partii i stronnictw
politycznych,
bezpartyjni, przedstawiciele rad
narodowych,
samorządów
robotLllczych, związków za wodo-

Areato r t urbinowy
OOK01JCZENIE ZE STR. 1
stalowane tam bowiem urzą
dzenia 5ą pr:r.estarlo3łe i zbyt
często ulegają awariom. Zakład
Mleczarski we Włoszczowej np.
w okresie od lipca do grudBta ubiegłego roku zapłacił pallad 60 tys. złotych kar.
Zdaniem ekspNlów ds.
oebrony środowiska wielką sz.ansą dla
zachowania . czystości
wód mogą być areatory turbinowe. Urządzenia te oczyszczają ścieki przez
doprowadzenie
do nich powietrza. Natlenione
ścieki
nie są szkodliwe dla
życia biOlogicznego rzE:k. Skuteczność areatora jel.--t
bardzo
duża,
neutralizuje
szkodliwe
działanie
zw ią zków
chemit'znych w 90 proc enta"h. Wydajnoić zaś jest 5-krotn ie wyższa
w stosunku do pobieranej mocy w porównaniu z oczyszczaniem metodą szczotkową. Projekt areatora tu rbino 'H'ItG 0_
praco-wali konstruktGny z ["'-

STYTUTU PRZEMYSLU MLECZAJlSKlEGO w Warszawie.
PierwSH w kraju protGtypy
t~CG u rllld.e-nla wykonał ZAKLAO RE lONTOWO - MONTAZOWY PRZEMY LU MLECZARSKIEGO w Kielcach.
Dyrektor ZRM mgr lreneu
Witecki:
- Wllk01l4liśmy dwa tvpy ClreClt_ów -

stacjonarny i

NUMER 84

STRONA 2

prz~ k~mltet ~Zole

zaw~e

obfite, pOOlewaz
n~ewąt.pliwie. mamy do ezyn ~eDla z raz.woJem wsp6łuczest.nI~tw~ l'U?ZlI pracy w zarzą?zanlU
mlLJ tarlem n rodov.'ym I ł pod arką.
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SUdeły

-

snacsne opady de&s-

esu, m.iII.. 20 mm w L~niey,
18 mm w ZielGneJ G.ne. Sbef. desze.ów przesuwa aję stopniGwG na
kraj.

wschód,

IDłJlytut MełeGroloa-łi j G
podarki Wodnej w ekreme od 13
do 17 lłm. przewiduje utnymanie się chlGdu i dGpiero pod keniee okresu niewielkie ocieplenie. SpodZiewane jest sachmurzenie duie s rozpogGdzeniami
i okr owymi opadami de %Czu
lub deszelo ze śniegiem. Temperatury maksymalne w sranieach plUli 5-10 sł., a minimalDe 41d minus 3 dG plus 2 st.
Wiatry umiarkowane, okrCfiami
zimne pneważnie s pólnocnesG
nl'hocJu.
PrognGu pGSocJy do 10 maja
przewiduje: DG połow)' kwietnia n. ocól chł4ldnG. W drugiej
PGłowie kwietnia i I
dekadzie
maja cieplG. Temperatury maksymalne od 16 dG 24 sł. Okresami opady i burze.

Wiśrtiówce Cze law K.
kjeru~e "jelczem", me
zachował należytej
o8troioości
judy i zderzył słę s .. traban-

• W
(I t 33)

tem" kierGwanym przez Andr.eja K. (la.t 40).
Kierow a
.. tuban ..... doznał obraśeń ciala.
• W Kocinie smina OpalGwiee I nie ustalonych przyczyn
spaliła się stodoła wartGki !;I
tys. słGtych na sk4ldę Sbnlsła~
wa K. miejscoweSG rojnika.

lę

przemysłową

podjęło

~ię

jl'dno z pi'zedsiębiorslw I:OSpodarki komunalnej w KatowiW kieł"ckim
równit-ż prace

ZRM
trwają
nad ud,,,kCtnaI'·ni·em na~6w w zaiJ ,talowanych areat.ocach.
(l'fIlD)

KW ·PZPR
OOKONCZENIE ZE

T R. 1

spodarki Zywnościowej KC
PZPR i Waldemar
Michoa,
kiero.wn'ik Wydziału ROlnego
i Gospodar ki
Zywnościowej
NK ZSL.
Przed
r07;poczędem
obl"ad
c7.łonkowie
plenum
:hwiedzili
Rolniczą Spółdzielnię
Prod.ukcy jną w Bikzy i Państwowe
Gospodarstwo Ogrodnicze
w
Piek06Zowie. Po pł'zybyciu do
Kielc otwi«ający plenarne zebranie obu komite.thw I sekretarz KW PZPR - Aleksander
ZarajcJPlyk udzielił głosu sekretarzowi KW partii - EugeDiunowi WłoskGwi, który przedstawił obszerną
oce.nę sytuacji
w rolnictwie Kielecczyzny.
Realizacja przyjętego po XV
plenum KC PZPR p.rogramu
rozwoju kompleksu żywnościo
wego przebiega na ogół pomyś
lnie. W ostabnich dw6ch latach
naslępuje wzrost pogłowia bydla i trzody chlewnej. PoprawiDny wstał bilans zbożowo
-paszowy. Przekraczane są plany skupu mleka. Coraz więk
sze są dostawy na rynek artykułów

rolno-spożywczych.

Wyniki produkcyjne w roJ.nicliw.i.e Sll jednak mocno zróż
nicowane
w
po67.CZeg61nych
gminach i dziedzinach gospodarowania, są one często niższe
ni'Ż średnie w kraju. NiOŹoSZe są
np. plony zbóż i lTlLliej5za niż
śred'tlia w kraju obsada zwierząt
gospodarskich na 100 ha
użytków rolnych (trzody o 31
sztuk, owiec o 6 sztuk, a także
niższa o 470 litrów wydajność
mleka od jednej krowy). Dzię
więć gmin w województwie (np.
Chęciny,
Brody,
Pierzchnica)
osiąga 6 kwintali zboża mniej
niż
średnio w
wojew6dztwie.
Różnice te w zbiorach ziemniaków sięgają nierzadko 50-70
kwintali, a iana od 30 do 40
kwintali, przy czym nagminne jest jeszcze zjawi6ko póinego
rozpoczynania
sianok~
sów. Około 40 ty i~y
g(NJpodars1w
nie
osiągnęło
w
roku
ubiegłym
wartości
15
tyt!o zł za sprzedaną państwu
pro.dukcję. Jest ich sporo także
w gminach, gdzlie warunki glebowe są często b31"dzo dobre

•

WK ZSl

I

Pińczów,
Racławice-).

(np.

Busko,

Mimo popra.wy sporo
po-.wetawia jeszcze
podlIrka :u~. Znacznie
n.i<ż dotych.czas .ezultaty
podaif"ce rolne i moina
jeżeli
popraw i
ię
u'praw. wprow&d.i na
skalę
wysokGwy dajne
past ewn e. zwiększy areał
wy kukurydsy, znacznie
wyk orzysta massyny i
roloiezy, przyspieszy
leniowo-wymien ne
stopniowo likwidując
mkzne
rozdrobnienie
darsLw. W czasie obr ad
uwagi poświęcono takie
wom doskocalen·ia usług,
cwości lepszej obsługi
oy instytucji i
poocujących
na rzecz
bwa. Wskazywano, irż dobre
wltaty przynieść powinny
dywidualne rozmowy z
mi. Szczególnie mocno
lano, iź droca do nOWCICI'"''''
i wysGkOWTo:a ul.,,,.u
wiedzie takie
cję i rozwój n ... in,n.'SZ·VCD
lospodarowania,
lizację produkcji,
społów eblopskich,
Te i ~nne zadania ZO
odzwierciedlenie w uchw ale.
PZPR i WK ZSL, w k t6reJ
talono przedsięwzięcia
lacyjne i kGntrGlne ~
twie przede wszystkl~
bieżący. Już na wstęple
1y czytamy o
m1nowego
wszystkich prac
kończenia siewów do
sadzenia ziemniaków do
Zaplanowano szereg pr ac
czących intensyfikacji
ki na uiytkach
C%erua

Komunikaty MO
w

dniu ł. lU.
r. na tere"'e
dWtlrca PKP Sę
dziszów zar;in'll:
CAPlGA
WLADYSLAW-J N a.
Stani lawa ur. Z!

dniu l. lU.
wy zedl I
dGmu " zamiarem udania lię
do pracy I dGtychczas aie poUli r.

- W
1911

CJJ. Sq to pierwsze w kraju proto
typy areatorów tak dużej tcielkobei. SrednicCl wirnika - 3 metTv, moc silników napędowJJch 30
kilolcatów . Nad kil tL'vkonaniem
(poza planem!) %aloga pracolcala półtora roku w kooperacji %
"hkr/ł" i "Polmo-SHL". WaTta 'ć
urzqdZt!ń półtora miliona zlotvch
Pierwsze
areat.ory
zO!<taną
zainstalowane
w
Zakł:ldach
Mleczarskich w Bielsku PodlasKim i w Bydgoszczy. Produkcji tych urządzeń na ska-

GbejmuMe

eały

pokoleń".

Plenarne obrody

1

pO&tulató~,
zg,la.szany~h przt;~
oby~ate.ll. To zr6~ło Jru>p.lracJ~
będzie

W Katowicach
,,spotkanie

dziś

Obok
wielotysięcznej
flf.
szy członków socjalistycznydi
związków
młodzieży z
katowickiego wezmą w
• W Zakopanem kontynuo- ud>xiał byli działacze
wane będą dziś obrady 29 Walki Młodych i
sympozjum Pugwasb, poświę Młodzieży Polskiej.
conego
perspektY'wom
bezpieczeństwa i wspólpracy w
• Z okazji trwających
Europie po spotkaniu w Belg r adzie. W obradach uczestni- Kultury Tunezyj9kiej
czy kilkudziesięciu naukow- stąpią dziś z konc«lem w Sali
ców z krajów - sygnatariu- Kongresowej Pałacu Kultllrl
szy aktu końcowc«o KBWE l Nauki w W a rsza wie reprezentacyjny tunezyjski narodow He.lsinkaeh.
Sympozjum odbywa się ira- wy zespół fo}<klorystyc zny i
dycyjnje przy drrwjach nm- zespół muzyczny "Jeun
Mus!caJes" z Tunisu.
kniętyc-h.

.Z&pewn~

anahza mformacJl, wruo ków

płytA! Cljq

cach.

ER

•
się

r., _ .

VI. 1923

Swary z6w

Sł,
Sęcbilz6w.
"ewnęln

J"Dl.

Cecby
ne: wiek " wygllldu
lał
",
blGnd,

wzrost

11$

postać

n~zupla,

cm,

IYMina

e"ołowa,
' niada, czoło

twarz pociągła, cera
wysokie, ocsy brąz.ow~, nos 'zeraki mały, uszy dute od łajlIce, w
uz~bieniu

brany:

braki.

ubranie kol ';'r&kie

trzewiki Ik6rz:ane czarne.

OS4Iby, klurym " .. any je_l lo_
"ar;illionego pros"Gne ą G p4linfGrm8wanie PG5terunku &41lej4lwe*41 MO w Sęd"iszowle lub naJbtia"z.eJ Jedoo6ad MO.

wrClcR:
NIEWCZAS WACLAW

s. W1adys&a
I
Ewy ur. 5. I. IlU
roku, za.m. StaraChowice, ul. SpokGjna 3.
CeChy zewnę
nzne:
wi~k
"
wYG"IIIdu lat 51, "",rG t 17ł em,
pGstać wysmukla,
wl4llY upak4lwale, twan pocIlIgla, CZGIG WYIGkie,

oezy

\ .'Iski,. u.szy

Sl w~sJkJ.

niebieskie,
średni"

n05

mały

Od.tajllc", nG-

Ubrany w beret granatowy, jegranalawII,
marynarkę

lioukę

ciemnocti~lool!o,

spodnie

welweto-

we br'lzowe, koszulę lrialo-poma·
rańc"ow",
w kwiałki, Irzewiki
czarne.
O.oby, kt6rym .,nany JHl IGS za.::ini4lnegG pr4luGn"
o pGinformowa.n:i.e KM MO w Stara.chowi-

l"

eaeb wb naJbłitłneJ ~

http://sbc.wbp.kielce.pl

MO.

Nowe odkrytia
Wszys.ko wskazu je
"n1e[I\8'"
wraz z osadą odkryte
kowo w połowie marca .
pobliżu wsi Warkocz k?lO ~
lina (woj. wrocławskle)
się jednym z najwięksZycb
lezisk tego rodzaju osta w lC
Ekipy archeologów z
skiego Ośrodka Arc
-Konserwatorskiego
dotąd zespół 20 grobÓw . z
kultury łużyckiej (czy\! 1su VII-V wieku przed.
erą). W kaźdym z grob6\\
leziono wiele glinianY,"b
czyń (wazy, garnki, misY·
ry). Sensacją są wśród
seczki ceramiczne
czerwoną, żółtą i
Archeolodzy 7"rn" ......."'·
nie zbadać doklaci
wnej osady - obok
ka.
prasłowiańskie

I

W przemys'owej s'użbie po staremu

FABRYCZNYCH HAL

"N05Zą przemysłową służbę zdrowia mamy totalną.
ałe po pro$tu nie ma kto leczyć.
Stąd "P.
okl1łsowycłl
nawet
nie Ma mow,".

leczono,

.

Taką

wypowiedź
procOttYniodlewni "Nieldoó" zoootcwaliwy przed rokiem, opisując
długolfwole storonio zoldodu o
przeprowodzenie obowiązkowych
badań
okresowych, jo«.ie
w
przypo(łł(U ni~tórych stanow1sl<
odbywać
się powinny
co pół
roku. Pisaliśmy leź o bezowocnych
zabiegach
k~erown~o
przychodni przemY'iłowej,
mających no celu Pozyskanie nowych lekal"lY.
Przedslowi1iśmy
także plony dYfekcji koneckiego
ZOZ, których , reolizocja jeszcze
w ubiegłym roku mioła przynieść
wyraźną poprawę
tego
stanu rzeczy.
Ki\l(e doi temu ponownie zopyta~śmy przedstawkieli
zeło
gi, czy z<*ład jesl zadowolony
z pracy swej przychodni.
Niemal wszY'icy odpowiedziełi: ,,00

Staporków-odle nikami
,,Instalem"
mieliśmy
Sporo kłopotów. Chodzio un:l\dzenia do mokrepyłów.

u-

- a było icb sporo "U8Unl\1. Ale i sami
się
tł.
roboły. Zaod POOWlllku
CilltfU
Obuoowaliśmy gło6nO pra-

wentylator -

z

ul'ządze

pochłaniającymi

zmniejtym samym hałas i likwtórne upylenie.

Ale jest jeszcze kontrast mu~
d-zy noWł\, a Btarł\ odlewnił\.
Wprawdzie wprowa<izono na 0statniej lepszą o rgani zację pracy; w dziale obróbki mechanicznej lepiej rozwiązano np.
spust wody dzięki czemu i więk
szy pol'za.dek zapanował. I na
tym wydziale poprawiono wentylaeję, dwa z trzech
piec6w
żeliwiak6w
powiększono,
by
tym samym zli kwidować daillcy
się przedtem
odczuć brak wrówki.
- Aktualnie prO Wadzimy p race przy z.mianie tunelu chłodzą
cego, a w przyszłym roku mówi
dyrektor
Komorows-kl
wskazując jedllOC?:eśnie na stanowiska ręcznego formowania
rdzeni - zmodernizujemy rdzeniarnię. Wyeliminujemy bezpośredni kontakt rąk z piaskiem
nasyconym olejem, zmniejszymy
o połowę pracochłonność.
ZAŁOGA

TO DOCENIA

Wiele oobrego dzieje się w
Odlewni 2eliwa "Niekłań " w
SŁąpo rkowie. Wiele też z siebie
dają ludzie. W ubiegłym roku
przekroczyli oni plan produkcji grzejni.k6w o 200 tys. m kw.
Jeśli przyjąć, że na
wygodny
oomek jednorodzinny potrzeba
45 m kw. takicb kaloryferów
żeliwnych
najtrwalszych i
najtańszycb to łatwo obliczyć, że dodatkowo
poza 1)lanem w crze jn.iki wyposażono
prawie 4,5 tys. domów. W d0bie intensywnego rozwoju budownictwa to lic%y się bard-zo.
Ale I w tym roku nie powinno b ... ć I!orzej. Chociaż plan ZB-

...

słoln,

kłada wzrost produkcj I grzejników (są one głównym produktem odlewni 75 proc. produkcji krajowej) o 3,6 proc.
Konferencja Samorządu Robotniczego zadeklarowała zwiększe
nie tej produkc ji o 70 tys. m
kwadratow..vch wyrobów. I na
tym poziomie w pelni zrealizowała już
zadania pierwszego
kwutału br.

nowej odlewa i, której d0celowa zdolność produkcyjna obliczona jest na
3000 form, na jednej zmianie
pracownicy
osiągnęli
j\!ż rezultat większy o 315 fOł'n1.
A\.e dzisiaj
usłyszeliśmy
]UZ
na
zakończenie
wi.zyty
w "Niekłaniu" od dyrektora naczelnego odlewni , Lecha !(jemaoW1lkif>tfo J)lldł
rekord
3340 form .

W

Ta .. C7.arna tablica", owaZ8lll
jest nadal - mówi dyr. Komorowski - ale mamy także inne. Spójrzcie na przykład przez
to okno - zachęcał od.łuwaiąc
firankę i ukazując wielq ttlbUcę z napisem ,,Ludzie dobr ej
roboty" i wielkimi zdjęciami
w-wrowych, stojącą przed gmachem dyrekcji. - Takich jak ta
mamy więcej , potrzebne 84 takie, ale i potrzebna ta ..czarna". Wszystkich musimy sprawiedliwie obddelać, musi być
równowaga, nakazująca widzieć
I chwalić najlepszYCh, a krytykować najgorszych. ZreMJtą na
tej ostatniej znacznie mniej na?iWillk musimy wpisywać. Poprawiło się wiele w zakładz.ie,
zaJ.ota to docenia, a jak docenia to i lepiej p racuje.

slułeczności
zostrzeżeń,
nie można

leclenia nie mamy
ale o
protilałtlyce
iMlcle mówić w
superlalywoch. W dalszym cią
gu liczba letany jest ta sama,
w dalszym ciągu brakuje specjctlistów" •
jesienią ub4egroku niektórzy
procownicy zostali prz ebodooi , ole potem wszystko jakby się urwo./o.
poinformowało pani
Krystyna Kowałska procująco na nowym wydziale przy próbie wodnej grzejl\ików. Jedynym badoniem, jakie przeszli ws,zyscy
było prześwietl enie. Teraz lo I
w razie choroby niełotwo d0-

-

Wpro~Hł

łego

stać się

da

Iek()ł'za~

Zenim
poprosimy o
wyja,ś .
nienia szelo
przychodni
przemysłowej,
wrocmy do ustaleń
jokie przedstawił w liście do redakcji WydzkIł Zdrowie i Opiek ; Społecznej
Urzędu
WojewódZIkiego w Kielcach. 7 czerw·
co ub. roku
wicedyrektor wydziału, Ireneusz Matuszczyk tak
pisot m .in.:

"W wynilt.u kontroli wnioskowano pod adfHem d,rekcji Ze·
społu
Opiati Zdrowotnej
w
Końskich o prawidłowe rOldzielenie gotllin Jeltarskic:h ne pracę w
lecznictwie otwortym i
przemysłowym
(łąanie proc uje
tom 5 lekarzy). Z uwagi na to,
że Stąporków Hezy 5 tys. mieszkańców, a 6 tys.
procowników
zatrudnionych jest w zakładac:h
przemysłowych w Słąporłcowie,
lałogi winny być objęłe prcrwidłową

dz.iałalnoicią

więc jest
l tym pozapytaliśmy dr Kazimierza Strzębickiego, k4efownłlca przychodni przemysłowej.

-

Jak

działem?

-

Po storemu odpowiek ierowni6<:. W dalszym
mam do pomocy dwóch
lelczerów, którzy
i tok
mają
ogroniOlane możliwości dziołonio
(kGŻde
przedłllŻenie zwolnienie
powyźej trzech dni musi przejść
przez moje ręce stąd wielu
pocjentów przyjmowanych przez
nich i loIc tralia do mnie). W
dolnym ciągu
tylko na godzinach procuje ginełtołog, dojeż
dża defmatolog, okulisto. Mima
lo w ubieglym roku przeprowodziiiśmy spało badań okresowych, kt6rymi obj~my
okalo
1400 osób. Kiedy jednak przys.zła jesień i zima, jllŻ nie było
no lo możliwości.
Dziennie
przyjmujemy po
kilkodzies iąt
osób chorych. Omioj np. miołem 76 pocjentów. Czy w tej sy-

dział
ciągu

- JedynJłfR WlI;lciem ;Nt wprzęgnięcie
ekip remom()Wllch w3Z1/.tkicll zakladów pr4C1I do budOWli domów - powiedzial przewodnicząC1l Radli Zaklcdowej odlewni,
STEF AN
GRZELA. - W tej 3prawte 1M byt zwowne
specjalne spotlronie w U-rzędzie Muuta i Gminil. WiemIl już, że powinnUmIl zbudować m i n i mum jeden blok. NajwiększlI klopot zwiqw 1C.b · egłlf1l'l. rok~ o mieszkanłowvm ronll je« z jego zmontowaniem, bo robotlI
J ~,~.ti.zgu" mówiŁo.ię 10 Stąporkowie wllkończen.iowe przeprowadzimy .ami. To jest
wiele. W ott4tnim 1OZ'nOSZ01łJłfR w t1lm nasZ<1 iedyT14 szans«.
mielcie blok~ odleumiCł dosia14 tJ.,lllw 20 klu.
CZIf. Potrzeby billy znoczn,ie większe - staraPo u.bieg~OCZ1ll/Ch klcn>ot~h zostal częścio
no się o 80 mieszkań. Ten rok nie przvniósl wo rozwiqzanll problem dowozu prac01Dltików.
a-ni od-robmy poprawy. Nawet pWnO'WCna przez Aut()buSlI PKS prZ1/;eżdźajq już punktualnie,
Kon ecką Sp6ldz ielnię M ie3Zkaniowq
budowa nie ma tlllu co dawnie; awariL Może to ł
~nego bLoku o 40 mieszkaniacl1, która
ma dzięki temu, że po wielu interu>e1\CJach zmiesię rOzPOCZqt w przllszłlf1l'l. roku w niczlf11t nie nili 3ię Ludzie w naszej placówce PKS. Genemoże pocieszyć załogi. Dw ilu. bowiem $t4rczlI ralnie jednak trzeba stwierdzić, że jest mniej
kluczy - dw pięciu , ';';iesięciu rodzin'!
ZlllCh drcSa. M.in. między Wlochowem i Gosa- Około 3tU. osób dob ija się o przydział do n iem polożono 3 km asfaLtu, naprawiona zon.owego M-...
MtL3imy też pilnie
zatrud- stała na dużlf1l'l. odcinku 'Tasa między KTMnq
nić elektronika. mechanika, dwóch. tech.nolo- i Gu.stawowem. Sami pomoglihny wyremontogów , ale jdU nie będz iemy mogli im zagWarantowat mieszlroń, nikogo nie zdobędZ iemy wać drOQę między P.-rdol()wem i Wlochowem .
dla zokładu. - usłyszeliśmy w dyrekcji odle1Jlfli W te1ł .fposób problem dojazdów przestal byt
"Niekwń".
już tok dokuczliwy.

F

POZOSTAŁ
~. gdzie jeszcze przed rolern cz.... k' plasku,
.
benl 'tu .....ecz; 1

u onI , miału węglowe
-" ~,rr...
nOS,
__zo.ne w powietrzu kilie przekraczały doJ?Ormy zapylenia, tej uz prawie niczym w
i
stanowiska
a. rd zeniarnia są wolovl6w. W hali będącej
nOWYm,
dopjero co
P"o'Y~
d7.iełem krakowe
ro.:. ant6w, zrobi<mo w
" U
bard?lO wiele.

profIJałdycz

no-lec:znic:zq"•

Największa
troska załogi

KONTRAST .••

Nie żeby żle
o badaniach

tuacji

moina

mo4eźć

owe

n4I

proliłok Iy~ę?

Odrębnym problemem i chynojwoźlliejszym jest sprowo
zołfudnienio
lekony. Mimo że
moglibyśmy
im Z09wo~onrowoć

ba

kÓ'N

ich :-n:eJ!IIJków na nowym wydai., proQukuje się 1111 CillCU
zmiany jd poftad 3 t,..nl\Ce.
F.t. Jeray BlIrezyn

•e

dro

Odlewni leli a

http://sbc.wbp.kielce.pl

mieszkania, ani ZOZ, oni ja n~
jeste'śmy w słonie ich zat...ud·
nić. Wszystko rozb~jQ się bo·
wiem o limity, jakie otrzymaliś·
my no ten rok z Wydziału Zdro
wio UW.
Okazuje się więc, źe to wła
śnie
ogI"aoiczenie
zatrudnienia
stoi na przeszkodzie do prawidłowego
rOZlwiqzani<l problemu
opieki
zdrowotnej
włog i
I\ie
tylko ocUewoi. Czy w
tałtich
prrypodkoch
możno w
ogóle
mówić o limitoch?
Czy w ten
sposób świadomie nie
ograniczamy prawo tych pracawni1tów
do
zabiegów profilaktycznych,
koniecznych dla utrzymania naleźytej
kondycji
fizycznej no
ciężkich stanowiskach
procy i
zapobieżenia ewentualnym wy'
padkom?
Na nic poc:ieSlojqca
wiadomość, że zakłady pracy Stąpor
kowa zawarły porozuml&nie
w
sprawie patronatu nad przyc;.hod·
niq i dają nowet etaty. Spfawa
lekarzy
i
badań
okresowych
wciąż czeta w odlewni na rozwiązanie.

W roku

wielkich rocznIC
W Odlewni Zeli.wa .. Nielc.łdń"

w

Stąpo rkowie

trwają

pl'Zy~u

towania do obcbodów dwó 'h
wielkich rocznic. W tym roku
mija 30 lat od powstania p rz.e'Isiębiorstwa skupiajł\cego
da wne zakłady w Nieborowie i Wułowie. R6wnocześnie z tą roC7nicą mija 240 lat od
założenia
buty w SŁąporkowie. Od lal
słynęła ona z produkcji gl'7e jnIków. Już w roku 1875 odlewano ich tu rocznie 4100 ton.
Jak na
owe czasy była to
p rodukcja ogromna. Cóż to Jednak w por6wnaniu z tego rocznym planem, kt6ry załoga ()kreśliła na 2 mln 940 tys. m kw.
g rzejnikÓW.
Materiały

na kolumnę
i opraco1Wał
JANUSZ SAP

zebrał

Telefon

inlerwencyiny
DOKOlilCZENIB zz 8TL 1
Jak: 90ię ok azu.j e, jest to w ZCOdz.ie :z... har monogra me-m. Za&tępea dyrektora kieleckiego Oddziału WSS Daniel Helak wyjaśnił, że spOWodowane jest to
ograniczonymi
mocżliwoedami
roewiezieni.a towaru. Po prostu - nie sposób do w:u;ystkich
sklepów dow iet~ w tym samym
czasie towar. Dla przykładu:
poranna dostawa chleba w sklepie o którym mawa wypada
między godziną 6.40 a 6.45.
Niby w zy_tko w porzll41ku, a
jedłlak ... Na zym sdaniem sklepy spoiywcse - nie tylko pUJ'
\II. Lecba - powinny .. ran"
oferować iwi l'ze artyk\lł:r. Jak
t. 'lIrobić - t"l'ba, aby 'IIaslanowili się nsd tym handlow('T ...
(kf)
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Hektary w okowach nonsens'u

Na dobranoc

Krzyżówka nr 84
ł
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W jcdnej 11 ,min poludDiowej Polski praeprowadlloDo praee melioracyjne. Melioracja - sprawa waina, praesądująca w anacsnej mierze o wykonystaniu eruntów, ilośei l jakości 1Ibiorów. Roboty zostaly wykonane sbrannie i ..ybko, więc wszystko było
by moźna uznać aa idylliczne ,dyby nie takt, ii dzielna ekipa tak
wytyczyła, następnie saś przeprowadziła ,łówne kanały
odwadni:ojl\ce! ic 5 hektarów żysnej ornej ziemi analado się wśród rowow mb:!:, aa aamkową fosII. Ani tam praejść, ani przejechać, ehy~a '." . brod l?b wpław, bo melioranci szybko przenieśli się ,dzle
andzIeJ! uznaJąc rzucenie byle mostka czy kładki za zadanie wykra~zaJące poza sferę ich obowiązków. Wiadomo, meliorant musi
dbac o to, by odwodnić lub nawodnić, a nie bawić się w sapera ...
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przesylać należy

po, adresem redakcji "E D" wył :).ey;nic na kartach POC'ltow ycb
w trrminie siedmiu dni od datv niniejsu,o numeru. Pomię
dzy prawidłowe odpowiedzi rozJc"uje się dwie na,rody książ
kowe. Karty pocztowe bez kuIlon" będą wyll\czone z 10&0~8nja.

"ECHO DNIA"
Kupon nr 84

I·

~------------------~
Rosw;l\zanie krzyiówki nr 61

POZIOMO: pogotowie, rozedma, kra, Norwegia, maksimum,
wóz, dz.iąsło, szarawai"y.
PIONOWO:
parkan,
goca,
teza, w6drz, Er ato, kwik, OO'ffi,
g li-n , alu, Ma Z\N" y, redi&,
Piła
ospa, woda.

m 6 j

hl ser

1f bibliofilskiej edycJi JOuua_
Wydawaietw Artystycaayeb
1 JUmowyeb .k_ła się kSillt«.łla w JOaleńkim
lor macie
"'I1,5 em. Prnentuje _a j
omawia .. ybór mac1Ików, Da
.łÓryeh _alaal,. o«bicie ~tot
. . wyda.nenia aewohleji, Id
wolny demowej j obeej interweacji, prseobraienia polityczDe, społeczne, kulturalne l ,os~rese aie
tylko w zsaa,
ale i ... yeh knjach 5Ocja1isłycz
ayeh, ~ee wynikiem zwycię"wa Paidc-iernika. Przedstawiono .. Diej aajwazniejszyeb
aHKtoików Ilewolueji .j twórców palistwa raaieek-ie,o, a
takie · odzwierciedlenie WSZy.tkieh tych wydarzeń w .nuce l
literatu ....

Dtaio barwnych ilustraeJi l
"raooe wykonanie mo'lI usał""akcjoDow&Ć
Iliejeclae,o biMkma - filatelistę.

NUME~

EH STRONA

czy zamiast krytyp r a y c s y n ę nie kry_
tykowano jedynie realnych l
dokuczliwych, to prawda, ale
jednak tylko s k u t II. Ii w ?
Wiadomo, rolnictwo I gospodarka żywnościowa
stanowią
kompleks zagadnień uznanych
za szczególnie aktualne i waż
ne. Stąd tylko można przyklasnąć . ludziom, którzy wystąpili o
meliorację,
zaplanowali ją
i
wykonali. Ma lu swoje zasługa
w~adza wojeWÓdzka, trudno ich
tez odmówić naczelnikowi gminy, inżynierowi czy technikowi
przygotowującemu
projekty,

astanawiam aię jednak,
czy krytyka słuszna była
w konkretnym pnypadku
krytyk~
t r a I n II ? Zasłana-

kolektywowi ludzi w różny sposób uczestniczących w konkretnym działaniu. Ale ocenia się
ostateczny efekt. Pozostało dziwnych 5 hektarów, niby wyspa
wśród uporządkowanej ziemi.
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Z

Dorina

stulatk6w
.Przyczyny, kt.6.:-e
niesłychaną

powoduia

długowieczność

większości mieszkańców wysokogórsk,jej dolilllY
V41cabamba
w Ekwadorze,
były
ostatnio
przedmiotem w:Mklliwych badań
"runy japońskich naukowców.
~odczas I!dy w poo;ostałych relonach Ekwadoru średn i a dłu
eość życia nie przekracza
50
lat, więks:wść mieszkańcóvo lej
doliny w wysokich Andach ży
je ponad 100 laŁ. Naistar~y · z
nich osiągnał 'lidek 137 lat i
cieszy się względni e
dobrym
>:drowiem. Jak stwierdzili nau kowcy,
sWa
długowieczność
mieszkańcy z.awdzięczają
przede wszysłlkfim charakterystvcznemu dla wysok<ieh gór nisk iemu oiśnieruu 0l"8Z
Ooiezwykle
wysOkiej zawartości tlenu
w
atm06ferze doliny. Ten nadmiar
tlenu wydzielany jest pl"Zez roślinę zwaną vilce, masowo tu
wystcDuiącą, od której te'Ż wywodzi się nazwa doliny.

W kODen ub. rHIl Zwi~aek
FiI ..telistów Wę"icrskieh MABEOSZ obchodu 25-lecie iMnienia.
Z te; Hasji poeata
WBL wydala pamilltkowy (bell
w ..rtoŚCli haukaturowej) blok
powtarujl\Cly 'łó ....lly motyw
bl_ka emitowalIe,. w
erii
,,zeppelinowej" 1977,
ale
liC
IImienioayJOi
rysu.kami
na
marllinuaeh. T. pamilltkowe
wydawnictwo ukaaalo "ę w nakładzie
190.500 e.s. ąbkctwa
ayeh i Z550 ep. nie' IIl1bla:_anych.

. * .

Wedlu, .taty~yki Opt'acowaDej pruli ala.bę poeIItowlI Stanów ZjedaOC&onych AP iaUiieje w USA 16 mln kolekcjonerów filatelistów i to bardllct
aktywnych. Przyjmull\c, ie ludność Slauów ZJednoczonych wyIlOsi około 210 mln mieszkań
ców ozn_a to, ie 7,' prM.

to

. *

filateliści.

o
Zapobie,allie poiarom .. nie
tylko hasło. To waine sadanie
i daiy problem w każdym kraju, to obowi~ela: k.ide,o czlowieka, Iliutety,
nie
pr:rez
wszystkich poważnie kaktowaDY. Do prop&«andy Mj akeji
wl~czajl\ się często poeaty róż
Ilych pafultw. I tak np. Kuba
wydała s tej H_ji w uerwcu
ub. rokll • zn_ków przedstawiających wozy
słraiaekie
" najstugych de całkiem 1lO~esnych, używ_ych w pÓł
aaeśnle pny ,uaea.ill poiarów.

wiam

się,

darzenie wyżej opisane stalo się powodem inlerwen. cyj~ej aUdycji w progra~Ie I:adlowym. Jej autor ople,:aląc się
na informacjach
rozzalonej rolniczki właściciel
ki otoczonych Wodą' pięciu hektarów - gminę wymienił z nazwy, naczelnika z nazwiska mając pretensje - I słusznie'l z: s~awa bu~o~y mostka ciąg
n.l~ SIę od mieSięcy, a tu zbliża
Się okres
wiosennych prac polowych, siać trzeba, a nie pisać
kolejne. pis.emka.. Dostało się
naczelmkowl gmmy za biurokrację, za uniki, za przewlekłe
7alalwianie sprawy.

Z

POZIOMO. l poeta rosyjski,
roman tyk; autoc powieści psycbol. "Bohater naszych czasÓW"
oraz dl"amatu "Maskarada", 6
paszcza dużego drapieżnika np.
wiJka, tygrysa, 9. prymitywne
urząd1enie do mielenia ziarna,
12. metropolia Grecji, 13. powielrzna, w orkiestrze dętej
lub u słonia, 14. obfity plon,
znaczna korzyść, 19. brak symetrii, brak odpowiedzialności,
20. kompresor.
PIONOWO: 2. część przeby·
wanej trasy, 3. umysł, rozum;
lu.b tytuł znanej francuskiej
komedii
filmowej, 4. miano,
określenie, 5. nawałnica, huragan, 7. np. skójka, 8. legendarny,
mies-~kający
ponoć
w
IIimalajach "czlowiek śniegu",
9. jedno z podstawowych zbóż,
10. naczelny organ
wykonawczy,
zarządzający
państwem,
11. rzekomo najlepsza obrona,
15. usypisko, wzgórek, 16. narząd
samic ssaków, np. krow.", zawie-rający gruczoly mlenne,
17.
trapi mieszkańców
Sycylii, 18. sto lat.
Rozwiązania

mvślenia

kować

brygadziście

zespołu,

całemu

dyby

był mostek, nie bytych uwa,. Nie byo hektarach wśród
wedy; byłyby inne, bo bM
większe,o trudu znaleić moż
na liesne przykłady, ,dy wraa
a
prowadzonym manewrem
,ospodarczym nie przeprowad.a się m a n e w r II w m.,. i I e n i u.
Właśnie w
niem yśl en iu
upatrywałbym
przyczyny zła .
Pomysł by trzymać się przykładu melioracji był słusz
ny, organizacja prac - dobra,
sprzęt w wystarczającej liczbie, kadra wykonawcza - kwalifikowana, chęć do pracybez znaku zapytania . Nie naruszono żadnych p rzepisów, nie

G

łOby
łOby

pominięto

żadnych

zarządzeń.

Wszystko działo się w myśl dyrektyw,
centralnych
planów,
zgodnie ł szybko. Wystarczyło
jednak, że k t o ś (naczelnik
gminy, a może inżynier nadzorujący pracę, może kreślarz, a
może
brygadzista) tylko r a z
nie pomYŚlał, nie zastanowił się,
nie zwrócił uwagi "na drobiazg":
że wokół 5 hektarów będll r0wy, nie będ zie mostka. I C()
wtedy?
Zabrakło
myślenia
tego
pragmatycznego - i wyobraini.
Bez obawy o przesadę moi:na sformułować tezę, it pełna
realizacja planów związanych z
rozwojem rolnictwa i gospodarki żywnościowej, a takie- lepszym 7.Aopatrzeniem rynku l
przyspietlzeniem produkcji prze-mysłu budowlane~o, zaleZ~ bę

dzie w hm samym stopniu od
teehnologil, organizacji pracy,
rozlicznych czynników ekonomicznych, co od u m i e jęt n o ś c l m y ś l e n i a. I to nie
tylko "wielkich !Jr.e!ów", tnAOa/Ier6w, dyrektorów I organizato~w, bH m y ś l e n i a "zwyk-

Zagadka kotwic
Na dDie redy port\l gdańskie
le-L.y co najmn.iej kUka kotwic okrętowych. Tutaj 24!ubily
po jednej kotwicy statki: "Orło
wo" i "Czwartacy AL". Polsltie
Ralownie1wo Okrętowe kilkakrotnie poszukiwało zagubionych kotwic.
Prace prowadzono w pcotnieniu 0,2 mili morskiej od pl"Zypuszczalnego miejsca zagubienia
kotwicy. Mimo usilnYCh poszukiwań prowadzone "po omacku" prace nie przyniosły żad
nych rezultatów. Wydaje się, ~e
zastosowanie pojazdu d o) badań
poClw'ldnych
wyjaśniłoby
za~adkę, Ue kotwic leży na dnie
Zatoki Gdańskiej w pobliżu partu gdnńskiego.
(uł
ft()

lego" robotnika, "zwykłego" rolnika,
"zwykłego"
uJ;"_zędnika
trudno będzie osiągnąć ostateczny sukces.
W sytuacji gdy wykonanie założeń planu społeczno-gospodar
czego detę"rminowane jest wprost
wykorzystaniem wszelkich moż
liwości, uruchomieniem wszystkich rezerw, musi nieco niepokoić a również zmuszać do
zastanowienia - dające znać o
sobie zjawisko p rak t y c Z n e j
bezmyślności ujawniające się w
postaci t ę p e j realizacji cząst
kowych dyrektyw l poleceń.
Drastyczny
przykład
takich
działań prezentował jeden z tygodników. Podczas gdy jedna
centrala handlu zagranicznego
sprzedawała za granicę tworzy.
wo sztuczne, jednocześnie druga centrala handlu zagraniczne'o importowała to tworzywo niezbędny surowiec dla naszych
fabryk. W centrali pierwszej
myślano
t y l k o o intensyfikacji eksportu, w centrali drugiej t y l k o o rozszerzaniu
produkcji rynkowej. Niby słusz
nie, ale jednak głupio, bo nie
kompleksowo. Zabrakło m y Ś l e n i a.
pojęeiem JOyślenia ..
bywałelskiero,
myślenia
ekonomicsnero, myślenia
w kateroriach społecznych kryje się aapełnebowanie na umiejętność formułowania prawidłoweJ edpowied.1 na pyła

P

od

nie: OIIy to, co lamienam roma Mlec.ywiście sens? Czy
przyniesie l"lIeczywlsłe konyś
ci 'lir bilansie społecsnych racji l ekonomicznych korzyści?
Jestem przeciwnikiem nadużywania haseł l sł6w - klucży.
Określanie faktu oddania do użytku trzech
garmażerii
mianem "manewru gastronomicznego" (to autentyk!) jest dla mnie
kolejnym przykładem Dodlizywąnia
się
zwierzchności przy
braku
intelektualnych możli
wości do przeprowadzenia manewru naprawdę ważnego - w
myśleniu o sprawach wielkich
średnich i małych, myśleni~
realnym, logicznym, obejmują
cym wszystkie możliwości i warianty. wszystkie "za" l .,przeciw".
Manewr w myśleniu - dopeł
nienie ł składowa manewru ekonomicznego - oto problem
który przedstawla:?n do Jl r z e ~
m y j l e n I a.
bić,

~y

A . SALECIU
(Interprcs8)

Dyrekcji Rejonowej
podlega kilka waż,oych
wane odcinki. Ostatnio
wa. Zielonogórskie dro,i
porcie towarów. Na wielu
mOdernizacyjne - wymieni'
Na zdjęciu: zrywanie starych

opularne w
RFN powiedzenie "masz coś, \o

P

jesteś

kimś"

znalazło

nieoczekiwane
potwierdzenie
przeprowadzow badaniach
nych
dla
ministerstwa do
spraw rodziny. Okazało s ię , że
ponad połowa z przypadkowo
wybranych 1000 osób, mają·
cych
więcej niż
65 lat i
wszystkie uprawnienia do korzystania z
pomocy
opieki
społecznej, nie odbiera przy·
sługujących im zasiłków ... Jed·
ną z przyczyn jest obawa, że
zostaną
potraktowani przez
dawnych znajomych jako że- __ .;,.1 ,
bracy. Co trzeci
zapytany
przyjąłby zasiłek, gdyby n:e
wiedzieli o tym sąsiedzi. Wi ę·
kszość pobierających zasilki
utrzymuje to w
tajemnicr
przed otoczeniem.
Prowadzący badania stwier•
dzają:
"Ewentualność
albO
rzeczywiste przejście do gr'·
na ludzi korzystających z pt.
mocy opieki społecznej jesl
dla nich równoznaczne z la'
chwianiem poczucia własnci
wartości i samodzielności. Ko'
rzystanie z pomocy wiąże się __,-nn"••
nieuchronnie
"
zerwanieJII _..,"Pln ,
kontaktów z dawnymi ptlY·
jaciółmi, sąsiadami, a nawe!
własnymi dziećmi".

W "kuchni" Lady Glencory (II)

S

aca rCHIIl Pałłi5erów"
DajdłainyJO .pojrec1

jest
M-

"
riali
....lamyeh wyiwieU_yell dClł4c1 prus polskll
telewisję. JUWBiei jej reaH .. •
trwała rek4H'dowo
dluro:
peble ..tery lała. I lilie łH!a powoda.
O ro.zmiaraeh te.o praeclsię
.... ęeia iwiadcą liczby. ,.paHiser.~ie" .Id"d" aię s 2' " Ginkiw. Kaid;, oik:inek
'rwa
~ minaty. Łlteuay esu esni ji
seriala .... yaosi 2t i pół codsiny.
Wy tępłlje .. "PalliHraeh"
Z5ł ak lori ... 150 spośród Ilieh
wy,łasaa aa ekrallie
krółs..
lub dłuiue kwestie, albo prewacbi clialoci. II akt.rów era
role płerwszoplane'IVe.
Beiyserowało sacę dwóch rei;rserliw. Olbrzymi wy iłck, jakieco wYJOa,ało
przebywanie
na planie Iiln»wym praez 7 dni
.... ty,odniu, przy czym łydzień
robocsy liczył 100 ,O<hin, byloby ponad liIily jedne,o człowie
ka. Ileżyserem pierw zych
13
odcinków jest więc Hu,h Da...id, a 13 następnYCh Ronal Wił
_ . .Jcieli telewidzowie
tej
zmiany n.je zauwałają, to fakt
ten naleiy odnotować jako 8ukces obu twórców.
Bud'et IUm. _mkn .. ł się e,romna IIU~ miliona funtów

http://sbc.wbp.kielce.pl

ssterlinców. Wyc1atek
sokości pnekrlUlllal,
możliwości lina_we

_.",IIPU"·

tero telewilja
ła IlJDOwę ke-pr'oc1ll1keyjnll
,aniauja Tlme
ZjednoClonych, w
strona amerykańska
eaęść kontów, aysklljllc
lDiaa prawo

Opowi
Rri.lu 'IV PÓłnoenej i Połu
weJ Ameryce. Posa obli
rykami saca była
w wi(kuośei krajów
skich eras w Ausłralii,
Zelandii,
Meksyku,
Cłtile, Kalladzle, a nawet Yi
e,zotYe%1lyeh kr&jaeh j "
staryka i Hon,konc.
Nakręcanie

filmu
'IV wielu miiejSO<~'I1II'ośch~D~;
tym - w trzech lIamkacb, snej katedrze i Ucznych _.s.ł'''_I''''''
diach. SCfmo,raficzna
wnętra studyjnych składa
110 kompletów dekoracji

się

Gość

pastora lenarka

Polacy pojawili się w Norwegii w XIX w. PieCW8:Lym :L nich
prawdopodobnie Adam Stefan Ibwonkowski, powstaniec
1830 r .. który przekroczył granicę pruską i dolarł do Gdańska,
skąd ukryt,. na duńskim iaclowcu - dopłynął do Kopenhagi. Ze stolicy Danii przybył d. Norwegii, Cdzie za.trzymał
się w gościnnym domu wuja swego opiekuna, pastora w l.enark.
był

W

1635 r. założ-yl ()Il, wl'az
swym nOl"weskim pczyjacielem Gu.ldbecgiem, w Christianii - dzisiejszym Oslo księgarnię
nakładową,
która
zdecydowan-ie przyczy,niła się do
rozwoju literatul'y norweskiej.
Wyż.sze
warstwy
ówczesnej
Norwegii, pozostającej w unii
ze Szwecją,
zaspokajały swe
potrzeby kulturalne przez literaturę szwedzką, lecz dla ludowych mas
norweskich Wtrzebna była literatura w ję
zyku
ojczystym. lwiaśnie
Dzwonkowski wraz z Guldbergiem podjęli
zadanie
upowszechniania
oświaty
wśród
warstw średni.ch
i niż.szych,
ze

publikując

dz.ieła

w

języku

norweskim.
Nowe
prZedsię
biorstwo rozpoczęło wydawanie
książ-ek

po

w

duż-ych

przystępnych

nakładach

cenach.

ciągu

i

W
lat

zaledwie
ośmiu
Dzwookowski wydal ponad 200
książek, co było rekordem wydawniczym nie tylko na stosunki norweskie.

Huta "Katowicet.
'a

s i ę, że

dkowo
mają'

lat i

do koopieki
przy'

... Jed·

wa, it
przez
tO

że-

.

nana
grecka
aklorkQ"
MeliM Mercouri, którQ,
jest depu,towaną do par14mefł.tu, rozpoczęło. swą polityczną k4rierę od... szeregu
zata1'gów z
ugrupowaniami
rzqdowymi. l
tak . aJc.torka,
która została wybrana ub. ;esieni Ja ko
kandydatka ~
strony partii eypozycy;ne;"Panhelleńskiego Ruchu
Soe;alistycznego" (PSM) skrytykowtlla stanowisko rządu odn.o~nie
irodków
masowego

Z

1HZ nIe

W ię·

zas i łki

Pionier

w
dziedz.in ie przeserca, dr Christian
Barnard, oświadczył w wywiadzie
dla
amerykańsk i ego
towarzystwa
telewizyjnego
ABC,
że
musiał
zrezygnowac z przeprowadzania dalszych ope racji chiru r gic:z.nych ze
względu na zaawansowaną cho-

slł

JIOzbawieni

szczepień

kontaktu II
d r ugi II badaraz w miesiącu
żeby odznajomych

Na budowie walcown, dużej
Huty .. Katowice" trwa sz~yi
prac
budowlano-montasowych.
Wkrótee aastlłpi ronuch pierwnycb llrZlłdseń.
Na zdjęciu: ,eodeta .h.dwiea
Jutnębska kODt.roluje prscbie,
prae montażowych.
CAF

...,·. .~u

salony,
biukOlejowe,
zamku Wind-

tarała
się
lnaloYIIl stopnia

autentYczne
W ten spoareaUz.wae,

wsaystkiclt

aa to uJIOlskim wleIIOlskielt
fiI. ~L_:.~ I~~ ~r~~
przypadki

wy krela Zooobójc:y. Rolę opactwa Westminster, ,dzie odbywała

Aę

uroczystość

śl.baa
pełni

Gltilcory i Planta«eada
katedra w Gloucester. Wybudowana między XI i XV wiekiem
je9ł
jednym
li
najwBpamaJnych lIabytków ..otyoko-romańskiclI średniowieesneJ
A.tr.-

.. w.

Is....
dek.ora
wiema

G~

t.o, nie8kły, tyłko
Ja.
Len
dełl.orada
orycinałowi w najt'lrob-

milion funtów
i

w
adajl\

0_

le'endę: w
-,,'l arll ..,;:. naldała

o tdniej
lłej

51a-

D-iejszycb sseze,ólach.
Twórcy
,,PalJiserów" odsiedsłCllYIi.
A
bowiem po ekipie filmu "MocIy
Winst.ou Churchill".
bylym
wielolet~im premierze brytyjskim "Gdyby nie ten szcze,ólny spadek mówilł
twórcy
.. Palliscrów" wqlędy
OSIIezędnościowe oKranicaylyby 8Ceby parlamentarne do kilku epi_
zorów".
Zo blibyśmy
pozbawieni moiliwości pollnarua bodaj najbardziej charakterystycznej instytucji bryiyJskiej.
Nie mniej pieaołowieie
..traktowano 1IMory po8taeł
•

.... I

_au.

no_o.

..

""ł lelttłrl.'

to

robę reumatyczną. Odczuwał
już wcześniej. Zdarz.ało się nawet. że z powodu uporC'Lywego
bólu rąk opuszczał salę operacyjną. Ostatnio choroba nasiliła
się. Dottczy to zwłaszcea prawej ręki. a więc tej, w lltórej

?•

• Pi....... ros,jskio wydanio "Biblii"
odnaluiono w nallloow.j bibliotece w
Chabarowsk... JOIII lic.ący 1256 .trOft
dn.ku jest w dobrym stanio. Biblio lo
....10.0 wydono w 1581 t • • O.ttogu
pnol pi.rwllejlo ros,jsklego drułrana
'wona Flodorowo. Naukowcy .....'pUSl·
aajq, ie te" unikatowy eg1:emplan zoprzywl.. lon, no Oolelll Wschód
"nu pierwszych ros,Jskich Olodnlk6w.
Chabetowska biblioteka ~st naJwl""Sla
no , ...hlodrlm Daleki ... Wschodrlo, .0.Iera ok 1.5 rn'" 'omów w 6G len'lrach.

oto'

przeka.z'll., takICh :JG.k. rodłO i
teLewi.zia. Podobnie ;ak j""i
deputowani opozycji MeliM
Me-rcou'l' l Ul1'zuci/.a
rządowi,
że zamiast rzetelne; informacji
polityczne,
telewizyjne
programy oferujq bezwarto- '
ściowe amerykcńskie
seriale
krvmmaLne. Aktork4 zapowiedziała przy te, okazji, że ;eIli otrzyma rachunek 2lCl radio i telewizJę - odmówi zapłacenia ponieważ

"ie

ogUl-

da nada anych programÓ1D.
Mercouri, która jako pierwSUI deputowana
do
parlamentu ma zwycza; p1'zychodzenia na obrady w
spodniach, stała się również obiektem krytyki. zarzuca jące; ;e;
niewlaśc iwy ubiór. Bohaterka
sllfTl.n.ego
filmu
"Nigdy
te
niedzielę" znana z gw<lUownego temperamentu oświad
czyła, że nie widzi
nic niewla~cWego w noszeniu spod7I-i , stanowiących wygodny, \I.ni10ersaLny
nró;. Zapowiedziala również , że zamierza
przedyskutować
" problem
spodni" z
p1'zewodniczącym
parlamentu, Dymitriosem PQ,paspyr01 i domagać s~ ,JormaLnego zezwolenia 'IłG tlo'uenie tego tiOionł podc2Gs ob-

rad".

trzyma skalpel.
ksilłiek Trollope'a, Dla petrzeb
filmowyeil ksillilłt, daiccłsiców,
polityków, dorobkicwiCIIÓW
z
kI.. średnich. młodych
kobid
II dobrych rodzin prlly,ołowUlO
ponad IIOt kaswumów. Olęść z
nich t.o orYfiDalne. dobrze aachowane ubiory II drUKiej polowy XIX wieku. W An,lli t.o lię
sdana!
POllostałe
stroje
sukDie II epoki królowej WiktorH, krynolifty li lał nC"ćdde
sil\łych ze d~,o
lulecia, modne
dwachleśda Jat ltĆJśniej turniwry odtw.neno w
Jtracow.lach BBC.

JccJyoe co w całej, .u .. aiej
pow...waoia ...1
rodzi" się w sposób iieie błyawiclIDY .. y,nał diwięko
wy serialu. Muzyka
t.owarzynlłU p l _ y tytułowej, Da której dylowy paw li epoki I'OZpojciera O,OCI. napisana 110 tala
w 24 rodziny. .Jej kompozytorem jest Herbert ChappelI eeDiony autor wielu telewlzyjnycb
ruelocłłi. W tym przypadk. melodia ChappeUa ust_piła 1Itwór
inneKo mUllyka odrzucony przez
ki&rownictwo
fil mIL
y,nał
Chappelła od ruu zdobył popuJamoić jako 1Itwer samodmclhi.łorii

..,..

.a-

•

porc......,..

Spodnie
Meliny Mercouri

n:e

!mniC1

_ ...... "'os.,.k'" ....

takż-e

Christian Barnard

.,lItslad'a

oytany

;y

W tym samym czasie wydał
pierwszy
ilustrowany
tygodnik
norweski
"Skilling
Magazin" oraz czasopisma dla
r6ż-nych środowisk: pismo niedzielne dla inteligencji,
miesięcznik dla chłopców,
czasopisma lekarskie. muzyczne, łite
rackie,
humorystycz.ne
oraz
.. Przegląd Morski" i .. Wiadomości
Parlamentarne"
Cały
ten jakbyśmy dziś powied~ieH koncern wydawniczopras<>wy
odegnł
decydującą
rolę w rozwoju oo§wiaty i kultury norweskiej

• Ponad
100 cbwoAów • " " ' _
ttmecl ..... lał IM dai... d.isi.juy
polyck
w Apoldo (NRD), jedynego logo _
dJaju "'Ioru _ '.Iocio. IłoIW6j utuIol
/vdwisorKi.J ob.aluiCI _
•• In. . . . .., • 10 ....10 _lenat. IIOChodoące O Mo10potcll"n, ..,,,jskl. d.-y • _tacl
kobiec.J .e starołytftol Orecll, d_o",
hitu MaJ6w (XII • .', h'tu" .Iorochlo\.
_loJ, W takio
wyroby teJ ntuIrł,

J'Ąołura

Hitchcocka

1------Wzięłam kW<YLyki od
pojechałam do mojej

samoohodu

przyjaei6Hri

Chciałam się odpręiLyć. Rorl.mawiałyśmy C) tym
i owym, zapomniałam o moim ~ehu, gdy
nagle Helen zauważyła:

Helen.

Powiedcz, kochana, a Wati pracuje od p~ CUII'U ~ ezło
wiek... Chyba Heory z.asi~ął o

nim

wyozerpującycll

Tutaj nikt go nie _ .
e()Ś o ja'kimś mordercy ...

inlo-rmacji?
Ozy>tałam

Por26/. moment mia~am z.amiac
zwierzyć się ze
swych pode.jrr!1.eń..
Jednak nie ~Y!I1iklm t~, lectz po.wiedziałam:
-

Henry

infurmac)j e
łam temat.

za&i~ doof;4.a~ych
Wi'Hi~. I 7JYl')jem-

Póiniej jednak, w dł'.oou..e potWI'otnei, z.noowu WlSQ;YM«() pn.emyślałam.
na~ umyłam
łnIcici~a WJUdta.ją
samo długo był u

I

,oo.ie ~ytltko:
od miesiąca, tak
nae William. A

od ~o czas'\! zaczęły w y~powae
moje bóle żołądka. Słu6sza1ie, Wl'IlJlam
G każdej poru
miał
d<>&tęp
do
Jruchn L
Mus i ałam poi·ou.m-aw i ać 1

mę-i.em.

Ale 0Cl jesrz..oze nie wrócił, jEgo S3moc.h<>du nie b y ło w garażu. K iedy
wchodziłam dIo oomu, akuratnie natknęłam si~ na Williama. Ostatnim
wys i łk iem woli opanowałam
dtrże
nie i spojrzałam pocz.oornie oc:!w;lż,nie
w jego twarz.

Pani mąż w.pruU W niedawno
chwilę, pczebrał s-i ę relacjonowaŁ - Mam pani przekazać,
mulili wziąć udział w nat'adll.ie. Ałe ~
nie potrwa dł~... PO!l.iWOłiłern 11()bie przygotować h«ba-t.ę, port..06tawiłem jl\ w kuchni Da ~rt~eOniku.
-

na

re

Z

polskiego

To to wlaś..
_ ~ ile ~
wyoprkiou ~baty. A tym J'6Um _ d«'ea sam ;l\ nawet pR~ał!

W

Ausłrołi1

'1

l\łioiste.-$lwo Oświaty
si.NIu
New South Wales otworzyło w
Sydney C2.t«-y sobotnie szkoły
nauki języków, którymi mówia
mn.iejs.zośd

etnicule

:unn.ie.u-

kujlIce Um kraj, m .m . Polacy.
Kurs języka polsldego pruUllłCZODy
jeet
dla
uczniów
dwóch ostaind<:h klas
szkoły
średniej i prowadlli do egzaminu maturalnego. Podobne szlroły iBt:Di.eją już; w st.me wq«tor-Hl.

Dalekowzroczny...

Hecbat.a t

nie!

Oren,ęłam.

Naj<YLę6cieó robiło

W k.udlni stal p ic~IUlY, l4a.l' y CfLaj_
n ik, którego zawsze uiywalam. M0je ręc« «kUlły, :dy nalałam !Imały
łyk herbaty do fiJYżanki i S«()6ZWwałam.
Tek, z.upełnie osobliwy
smak. Wyplułam herbatę do :zJe.wu,
wypłukałam usta, odlałam ni~ bec_
baty z crzaj.nika do blJte1k.i i po-jechałam z tym 00 óookboca Tal'bota.
Wiedrl.iałam, że pof!·jada
włMne 18bora·torium.

Lekan s.pojc.z.a~

Ile mnie z n~
WSlZ)'i tko opowie-

rzaniem, gdy mu

Mieszkający w holender
iej
miejl;cov\;l>ŚCi
Den Bosch 00 ywalel został skazany prZe2 lokalny ~ na karę ulle6iąoe. a-

d2liałam.

resztu z z.awie6zeniem, ponieważ; w 1.970 roku
w księg~b
stan u cywilnego 74:łosił, że \1('0dziła mu lIię córka, podeUłs gdy
był to syn.
Kiedy sprawa się

- Ma pan i rację: niewqt.plówie :\l"szennk! Mus imy powriadomiĆ »Oli ję .
Pani i małżonek jestclc-ie w Alebezp ie<:zeństwie ...

wydała.
ojciec
chciał uchronić
powołaniem go

strowe.j, gdy

tłumaczył.
że
chłopca
przed
do s łużby wojOMzy 1~ lM.

http://sbc.wbp.kielce.pl

ba.ty. To
Wroozc ie

zcobi ł anal-i2.ę
heI"_
tKwało
dłuUtzą
ch.wil~ .
pow ied2. i ał po-wamie:

Potem

w następnym
numerze)

(Dok~eDie

,'~

.. . Wa~to ·:.wiedżieć,
"'

•

Dałś skład...,.

i"CMnla

IDOM

,......

JUSTYNOM
ł

WALERYM
e

W 1741 r.

*

-

•
.... .Iot ThoIMs

Jen.non, pre..d_, a _ Dekla·
racji NIepodiegloki Stanów Zjeci-

noa_ch.

W ".S r. - wy_oleni. Wiednlo pn..
Radtledlq.
W "49 r. - w Wantawie od·
b,1e
sNt
pasi.dlenie
I'ol"tego KOlIIiI.... ObroMów Pokoju. I'newodnic.qcyt'A PKOl' wy.
br_ prof. Jana O ....baw.kiego.

Ar.....

pl_...

HOROSKOP
Cf)OZIENNY

'{K-

"'e

~.HAo wiei. CllOW, ",;.e lepom;"
ttał o bIłMich. którym też si. bę·
d ... lłOiażolo od Ci..bie >polO U ·

,.,0.

wog/. ZwłoslJcza. H

Hoś z rad.l·
"., czy ptrt/ocfól
wlajr>ie
{KLOiywOĆ
będrie
"'ŚĆ
~
op<<>Wy

-

••

•

ll. l N A
~,BaIł~"

"Port lGtAioz,y-"M"
, kol. I. lei. g. )'7.łO. "Sceny
m~ńs~o" l i II ~.
9Z~ 1. 1&, g. 14.30 i lt.30.

-

U

10

tyOl.8

-

"PrayJaiń" ,,DIabli mnie blor,," - francuski, pan. kol. l. II,
godz. 15.30, 17 .• 1 1fUG.
" Pokolenie" ttRewizja O8Oblsta" - polski, kol. l. 11. godz.lI,
17 I 19.
"OdeoQ" - "Znachor" - polski,
archlw. 1. n, godz. 15.30 I 18.10 .
"profesor Wilczur" - polski, archiwalny, l. 12. sodz. 17.30.
"Hel" - .,Tańczący jastrzllb" polski, kol. 1. 15, godz. 15.30 i 17.30.
..McMasters" USA. kol. l. U,
godz. 15.30.
)tWalter" - "W mroku nocy" USA, kol. 1. 18, godz. HI i 111.
~Iewah "LeonorH - ~
ki, kol. l. ID, godz. 15.30. 17.30 I
1'.30.
APTEKI DYZURNE: nr G'/-ell
plac KonstytucjI I. nr 1l'1-81•• plac
ZwyCIęstwa

DoI>r.re. prz..J. w..zys.tkim dołf·
czyć lo będu.
zawodowych.
Twoi. pro~kły I pom.,..Jy
b<tdą
I ..,.b.łta maJdą ooju..•
roików. Moie.u <hialoć ... łych
op<<AVach odłNai.r>l. I
",Iechę
coć si. dlobny<rti pl'lKiwnoiciomi.
OHolecmy lOChu""" wy/<k/e
tłO
piw. M ima . . zclljmie CI lo

mnk,_

•

Radom

PRZEMYSŁA WQM
ł

•

Dworzec PKP _ 444-33. Słowac
kiego - ł'72-'7ł Szydł6wek - TOporowskiego 4f7-11 Takabwl<1 ba. . towe _
ArmII Czerwone" łIIt-89. Piek08zowaka 115-11.

Czwartek
13 kwietnia
1978 r •.

I Two,.. t«Io bad,i. "...

,,-,eobrtG.

7.

TELEFONY: Strat Pcńa.rna 911,
Pogotowte Ra tunkowe. _ . Pogotowie gazowe 817-17, Pogotowie
Enerl':etyczne Radom 1181.
Komenda MO m-30. POłotowle
MlUcyJn. 111'7. Pomoc drogowa 88t
INFORMAC"A atużby zdrowIa
czynna w godzinach f-Zl. w sobotę ł-IO . teł . 1e1-2'I
lnformacja
o uslugach - 267-11.
POSTOlE
TAKSOWEK.: ulica
Grod1!:ka 218-52. pl. Kon5tylucji
2%8-51. Dworzec PKP _-88. III.
2w1ckl I WIłu..,. .1I-t• .

C Skarżysko

•

lł.OO Dziennik (kolor)
18.18 .. Obiektyw" progr. w OJ
wroclawskiego,
jelenlOj(órskiego. legnickiego. walbrzyskieg<>
1'.:10 Ekran & bl'atJrlem
17.55 Patrol:
"Nasza
repr....nt.cyjna"
118.30 Sonda: "M6zg" nlag.
11.50 Radzimy rolnikom (kolor)
19.00 Dobranoc
19.10 Siódemka
19.30 Wieczór z dziennikiem
!O.lO Teaw sensacji:
Józef Hen
.. Okup dla wszystkiCh"
ł1.!IO Pegaz publ. kult. (koł«t
22.35 Dziennik (kolor)
H.58 Kto ma fację? - pneciwllo
brakowi odpowiedzia>lno.icl w
życiu spoleC1!nym (kolor)

PROGRAM II
Dla
m/ooóych
wi.d.z6w:
.. 4 " M" o
1.I.m; ej~o9oi.
\....spólżyoi.a społecznego
li.JO J(,iJno Filmów Animowanych
IIT.OO Inicja.tyWy - o wykon;yfl.ta,..
&lU'OWCÓw budowla n ycb
lokalnego pochodumia (kOl.)
lą . . "Tawem.a pod
Rót.ą
W'a~rów"
c wyprawie pol.....
Icl.ego ryboł6w't ...'a I)Q wad y

0.'"

An.tack~ydci

lAI." "P.aryscy Mol> \k.a.n.i.e" - ode.
2 - l!Um
kostllUl\Ow<>-p,."ygodowy TV CSRS

lAI." Program lokaln y
18 . . D<>br noc

1• .30 W i ecz6r
30.30 NURT:

z ~Nli)oiem
Metody
z..." CzalUII

lęku przed nlepowodzen l mi
u d 7Jie-c1 i mlod zieży
!/lL.00 NURT:
Zasady
p02l1Wln>a
na,uko wego
2111.10 NURT . LąC2elW.e
nauczania
matema.tyk i
z
n.a~am
przedmiotóW lnn.yCh - C'Z. 1
2Il.00 !14 gO<lilliny (kot()t')
n ,tO " Biedny
ale
sz.a,I,ony"jug. film obycoo;aj<>wy (\cIooklor)

TKATa
Im. S. Zerom.kiego -

"Zw~akowjec"

"Nasz z

wolnoścl~ ślub" godz . 19.
&. I N A

..aomantican

-

,.Port

lotniczy

77" USA.. pan. kol. l . ID. ,odz.
15.1$. "Taksówkarz" USA. kol.
l. 18. godz. 17.311 1 1'.45.
,.Mollkw." "Lady Caroline
Lamb" _ ang. pan. kol. l. U, S.
15.45, II i 2II .1i. M. sala - "Nie-

"Tajemnica" ....... francuski, kol. l. U, godz . 15.30. 17.:iO
t 11.38.

,.Robetnik" - ,.superekspre& w
niebezpieczeństwie"
jap. pan .
kol. l. U, ,odl!:. 15.li l 1' .15. DK.,.
- "Pasja wC Mateu""a~ ju,.
godz. 11.15.
,,skałka" "Seksolatkl" - polski, l. U. godz. 15 .• • 17 .• I 19.31.
PRZROSPKZEDAZ IIIIel6w kinowych " kinie .. Rom.antica U , leI.
_ I I uyDłla
w ,odzinach_lI

w

sobotę

C'od..

nledzlałek

r. L Z."O NY:

Pogotowie Ratunkowe _ , Pogotowie Milicyjne m, Pogotowie
WSW 4U-U. Strat Pobrn. ....
Pomoe drosowa tli . Pogotowie
Energetyczne
Kielce-Mł •• to
"I
Kielce-Teren
11ft,
poaotowl.
woono-k.nallzacYJne ......11. P<><:Slo
Informacje
uaługacb lU
Rotal
.. ~ntt'alJły" Uf..łł, WormacJa koleJowa •• POCotowle by4raulica.
no-enel.etycz:ne I cltwlgowe KSM
o51edle XXV-lecIa PRL IM' tel
4!O-3%. oe Sady Bo.
elanek - M-71 Pogotowie wodno-kM C.O dtWlgowe elek.\<'yc2:ne
SM .. Armatury" czynne .. eod.:
1-11. lobnta ł-ll. tel 511-33 Po·
gotowle ,azowe czynne cał" dobę
UO-t! Pogotowie napraw urzlldzeń
I':azowych czynne w ';N1z l-U
tel. 43... 7% Pogotowie telewizyjne
477-98 Pogotowie elektrvczno-wC'.
dC>Cląl':owc
MZBM
czynne
o~
gadz 18 do U tel 500-85 Inform ••
cja
słuźby
zdrowIa czynna w
gadz
l-M
tel
4II-łO Ośrodek
Inf Usłtl~ WUSP tel ~7-41
POSTOI l!! TAKSOWEK _ Czar.
n6"" Piekoszowska _ 515-11

°

- jęz. polski. •. I
- matematyka, , . •
obywat. kI. VU
obywat, kI. VIJI
TTR

En

STRONA 6

Ogłoszenia

KJZMUK Bazyli

It I N A

Ostrowiec
I I N A.
,.lIutnik" HK.bra" j ppan. kol. l . 11. godz . 1• .•• 1'1"
1 19.30 .

"ZOI'1ta N
.. Swl~to
dzikich
zwler .."t" francuski, kol. l I ••
godz. 18. ..szkarlatny pirat" USA . pan. kol. l. 15. 'o~. II.
..Pr.odownlk" - "Na trople VIIby'ego" - ang. kol. l. II, godz . 11
1 1• .
APTEll.A DYZUBNA. : nr Ił-Ml.
Starokunowska ,,,
POGOTOWlll aATUN'ItOWIt:

~l.

U"'acal Za ewe_lne ..........y

w

procramie kin,

błene

redal<eła

odpowiedlllAah.oścl.

•

." ' •

"e

.j.-

RAP" O :.'; :"

zgUbil legi tynr 33. wy·1an"
przez OSChR w KIelcach .
.I0745-g
DZIDO Malgonata zgUbiła legItymacJę
szkolną
W)'uanój przez
ZSZ nr 2 - Kielce.
38748-g
POt.UDNIKIEWICZ
Mir05law
zgubił kartę drogow" nr 1251 seria
AIS. wydan~ pnez KPBO - Kielce.
:I07:;O·g
- SZCZESNIAK Andrzej (Mosty)
zgoolł l eg,tym aeJę s ?koinll z bi letem rocznym PKS, wydane przez
Szkolę Podstawową w Chęcina<.h.
3Ot4%-g
- UNIEWAZN1A się pieczątkę o
treści ..Takabwka Baga,,"wa nr :l!l
- Cedro Marian - Ki ..lce. lit. Romualda nr 23. tel. 473-54 " .
~~~~~~~~~~__~3G7~-3
KARLlAsKI Stanisław (Zasłoń
ce) . >:gublł ksią:t.eczkę mistrzowskI!
i
jwladectwo
czeladnic.te
(piekarz) wydane prze Izbę RzemIeślniczą w Kielcach.
307%2-g
ł:.UKA WSKJ Marian zgubił legitymację studencką nr l26tl wydaną przez WSI Kielce .
:I07J!1-C
SMOLIl'łSKI Alfred zgubił Iel':ltymację sluzbową wydan"
przez
CSZ PKS Kielce.
3t'HI-g
KRASKA Botena (Nie tach6w)'
zgubUa uprawnienia
suwnicowe
wydane przez Rejonowy DoJóOr Techniczny przy ZUChiAP w Kielcach.
:I0740-g
WLODARCZYK Wieslaw (Zlota
Woda) zgubił legitymację szkolną
v.rydaną przez ZSZ nr a Kielce .

Aktualności

dni
\h .50l
•• RY'n.ok a !wwldeI "
a.ud. Cr..
Kussa.la 17.01
Koncert
n

'I''',..

17.46 Mu:r:y.ka.

.'
.
:,/, ; , '_:.
. TEl'E'WłZ;~iA>
•

;: _ _

_.

:o

_

";• • '

Dzi~
P&OGRAM I
15.00 Melodie : Utw o ry na t... ...ę
v.ita r e
1111
Kto czyta nie błąd'"

*'

służbowlI

30137-g

CCDRO Stawsł"w "gubll lesUyPKS z oUc:em na III':> 1"1 e •
Hula Ko,zary Klel<'t:
~~~____~______~
~7~. g
PRZYJMĘ
kobietę
n. termę
kurc7ąt. Kielce, Armil Czerwonej

~I . (' ję

~rasa

PROGRAM LOKALNY
tAl.łO

miesięczny
relacji
Ramanow PKS, le-

gllymację UC7.nlowskll nr »O, wydaną jlrzez Ll~~illn Zawodowe Biał'~brzeg.i.
15t:i!·r

PALUCH Edward zgubU bIlet
PKS na trasę Huta Stara - KIelce.
307R1-&

"Robotnik" - "Czarny korHrz"
- wioskI , pan. kol. l. 15, Sodz . li,
17.10 I 19.21.
,,star" - "Burzliwe lato"
CSRS. pan . kol. l. 11, S. 1'1 I 1'.11.
APTEK" D'I'ZURNA : lir 111-4'1'1
Staszica l.
POSTO".
.TAKSOWJlK:
pl.
Swlerc&ewslrlego - 310. Dwonec
Zacłladnl PKP sao.

...

drobne

WAS1L Tere .... ("am. Białobrzegi)

zgubiła bilet
Blałobnegi -

m.~c,o:

_-6t. ..

NUMER 84

-

[ Starachowice

_Ił .

AP'CEKI 0I'ZUKNS: nr
ltt-łOl
ul Buczka 11/31. ar ltt-OOl ul
Sieoiiewl.cza U.
PORADNI!!
OYZVRNS:
dla
dzlec! t dor08lyCh. ul :l:eluna J5
w godz
II-U. w
nledz.leh:godll:
ł-Ił
Stomatologiczna ul.
Zela!!na " w godz. 18-~!. w 10'
bot<: - ad go~. 11 do 7 w po.

"StraceńcJ""

USA. kol. I. II. godz. n .
AP'rEKA DVZURNA: IW' ~...
ul. Apteczna 7
POSTOJE TAJtSOWEK: Dworzec Glówny PKP - 'lIS. osiedl•
MIUca - 22 ....

zwyide
przygody
Włochów
w
Ro.ji" - ZSRR. kol. god". 1$. n
i 19 .
.. UaJka~' -

-

/

i..,.

I
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LICYTACJĄ

ałloIka
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'.00 RTsS
G.JO RTsS
11.05 Wych.
12.00 WycI'..
12.45 I 13.:15

no~ci"

ODBĘDZIE SIĘ

LICYTACJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
w trybie ustalonym zarządzeniem ministra
wewnętrznego z dnia 14.1.67, w sprawie
indywidualnym nabywcom pojazdów
przez przedsiębiorstwa zgrupowane w Centrali
niczno-HaI)dlowej "Polmozbyt" Mon. Pol. Nr 9 z
roku.

L ..

"WOrI.n04Ć·'

Kielce

O UCYTACn SAMOCHODóW
PP "POLMOZBYT" W KIELCACH
podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 26.IV.78 r .. o godz. 10
.. Radomiu przy ul. Warszawskiej 35

źóbac~yĆ', p~słuchać ·,· . -"·

ło

"-

OGt.OSZENłE

l5ll roO

J11782-g

RAElAJCZYK Maria zgubiła le·
gi t ymacjo: szkolną wydaną przez
lAc.. um zawOOowe nr 2 KIelce.

3O'i99-g
WAWSZCZYK
He.len~gllbl ta
ze zwolenie na handel artykulami
pt7emy9l0wymi nr re j. ~ '76. z
d"ia 1~ . XI.lł16 r ., wyd..... P17CZ
Urząd
W o Jew6dzJd
w Kie lcaCh
Wydział Handtu I U s lug.
3G793 - g
- CA B RYS M a rla""" zgubił a I",g \:
tym.'<'jO: do blletu PKS \rasa Ma[T\~7
l<re1.ce.
m96-g'

1C.

SYł1ENA

U.ZSl
S305T1

390591

391&56
388102
391012

S!llI"

330928

33601ł.

S!SU'

3ZT558

389856
390160
390001
389063
390183
389519
389916
38600&
38824.
l!4!4TT
1230115
1238618

3!t381
3!1ZS
329149
3!4U2
321492
1663616
164159!
1653%33

LICYTACJA

U

329089

32833S
J!86Z3

SfłZSi

105

19. FIAT l!SP

'Jl96611

Oględzin samochodów dokonać można będzie
dniach 24 i 25.1V.78 r, w godz. 10-1 2 w
przy ul. Warszawskiej 35.
W w.w. licytacji mogą brać udział tylko osoby
watne. Przystępujący do licytacji obowiązani są
cić wadium w wysokości 10 proc.
ceny
na konto 29014-1371 NBP lO/M Kielce nie
niż jeden dzień przed licytacją·
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1
ny wywoławczej.
Wpłata wadium w najwyższej wysokości
do wzięcia udziału w licytacji każdego z
nych samochodów,
Wpłaty wadium wpłacone na konto bankowe
cane będą po sprawdzeniu ich wpływu do
b iorstwa.
PP "Polmozbyt" nie odpowiada z tytułu
i rękojmi za wady fizyczne sprzedanego

GARAZ na oei~u 9zydtówe!t
zam.enlę na praz pny zagÓl'siAej. Kielce, tel. 467-503, godz. l i -

U.

3V718-g

..TRABANTA 1101" - aprze<jam.
Kielce, Wojska Polskiego M. po
poludniu.
397tl-1':
PACIERZ Józef zgubił przepustkę i legitymację do biletu miellięcznego PKS, na kasę
Kaczyn
_ Kielce.
3V7.!'.:!

1....

SPRZEDAM , ,sy.renę
(rok
19'13) . Kif>lce, K r \.I8ZCO'Wa 5 II. po
piętl\a6t.ej.

39I06-g

SPRZEDAM ,,żuka"_ K!elce. N i .
w_blb.- I »O, nadłlca.
tog
SZUBA Graegon >:&Ubił le~t7ZSZ pł'2:y ZWSE KieJce.

mację

Komunalne
Robót Inżynieryjnych
cach
w
u.zgodnjeo!~"

WPRIKDiM oraz z WPr>'"
Kielcach zawiadamia. że ..
14 kwietnia do 26 k_ieloi·
Dutllpi smia.a tra y
nr S WPKM na .delnkll

. *

~3-g

Z~Ał..A

.L

Jlickiej.
Trasa .bjudu _ o.. it
k . ci a _ymleme-j ulicY
Jnecać btUie "
.L
LUHwej
P"_
I.
J:ri4JowlI i "leJ Ms

.,g\Obila bilet
mieslęczny l le~tymacJę PKS, na
tra~ piotrkowice Kielce .
WWl...g

PRR: nr 15 Kierownic LI1"
dowy nr 3 _ Kielcach
darnia, że w związku z

KOMBINAT BudOWTlictwa Miejskiego w
K(elcach
unie at!lia
dowody R\'V »3710. ~l . 563712 •
553713.
3O'195-g
KRYSINSKI
Wojalech
zguloil
legitymacjO:
atudencł<1I
wydaną
przez PoUtechnikę Swiętokrzysklł
w Kielcach
3O'792-g
Gt.USZEK Bogumil'Zgubll legit y macj o: i biJet miesi.ęczny PKS.
trasa Przyjmo - Kielce.
30781-1':
SITKO Aleksan<lra zgubiła leg i tymaCj O: s lutbową wydaną pr zez
WU'I' KIelce.
31)7iO-g
~lISIOWIECSta.n-i.slaw
zgubił
b ile-t m ,-e""ęc7.ny PKS na
tr s ę
Odrowątek Kielce.
3O'I94-g

żem przęseł estakady

http://sbc.wbp.kielce.pl

Irena

biegnącej nad drogą
zamknięcie pasma

E-7 w kierunku
odcinku od Kielc

do Zalesia w dniaela
kwietnia U71 r. _ .00"
W czasie zamknięcia rU'
łowy
się

na tym odcinku
będzie

w dwu

na paśmie ruchu
Krakowa.

s leCZ8ÓStwa
kieleckiego i radomskiego
ZE STR.

1

protestacyjne,
których
mówią
zdecydowa·
dla brOGi neutrollou6pokaja naB decyzja odprodukcji bomby neutro- stwierdza zaloga ZaTworzyw i Farb "Prow Pionkach. - Uspokoić
może całkowite w)'TZeczesię jej pcodukcji. ApeIuje00 uczonych całego świata
pamiętajcie,
życie
ludzk1ie
największą waf'tość.
Niech
j
wiedza sluQ:ą

Budownictwa
alnego oraz w Wojew6dzEnergeCieplnej w Radomiu.
(ekr.)
P rzedsiębiorstwie

* .

rezol ucji studentów WSP
lcach czytamy m.in.:
sŁanow~ości~ przeciwy się wszystkim silom,
rażają
pokojowemu
"'lIstn".r';lI naredó
świata.
my przyłączamy się do
potępla.jących
plany
zmierzające do produkcji
bnmi neutroW Europie,
najbardziej
umanitarnd broni,
jakl\
wymyślił

czło-

skierowanej wyłącznie
życia ludzkiemu.
• tudenci WSP w Kielcach
my żyć, uczyć i pra.cować
łXlkojowcj
przyszłości nai \wiata".

. * .

ZY OBORNY,
m Nuodowego

dyrektor
w Kiel-

tylOstatnie
ypO>;!i'ie.dzi naukoW'CÓw
" tl!'el' w.,ł,,~ń'n, sztuki swiadczą
promieniowanie neunie tylko zabija i wyw ludzkich geznać o sobie przez
W określonym proskażeniu, a post~' l>l1lio'w"rn11
zniszczeniu
przedmioty - szczeg61-

d;UU ł kwielnia 1071 roku
łll\ w Mifthowle U-IełDi
L IIcaeń 7 klasy _ko",'b"t:aw ..., .. i
O aa«inięci.
w miejseo-V'lIllllariarle MO W "ni.

nle s\.~ue. Jeo\. 1.0 P"u"es dłu61,
ale nieuchronnie postępujący. W
ten sposób zagłauzie mogą ulec
dzieła s7.tuki o wiekowej historii. W wyniku każdej z wojen
zOłltalo zniszczone
wiele dóbr
naszej kultury. Zagraża
im
r6wmeż
bomba
neutronowa.
Dlatego \.ei jako człowiek i jako historyK sztuki protestuję
przeciwko wprowadzeniu do arsenału
uzbrojeniowego broni
neutronowej.
(E)

•
Czwaf'tek jest drugian
dniem III Festilwalu M\ll1;yk!i ~1skjej w ZSRR. Ta
największa impreza prezefitująca
klasyczną
i ws.pół
czesną
mwzykę
polską
za
granicą sltup-ia u wagę licznych rzesz meolomanów w
całym Kreju Rad.

• D<z.iś mija tl'zeci.a rocznica I'OQ:poczęcia wujny domowej w Libanie. Upływa
ooa pod malriem silnego napięcia zarowno na południu
kraju, jak i w jego stoliey.
Wojska izraelskie w dalszym

. * .

WCYX aj w vstrowcu kob.ieca
załoga" Wólcza.nki I" w peŁnych
oburzenia
słowach
wyraziła
swój protest wobec amerykańskich machinacji wokół n0wej bconj masowej zaglady i
szanta.żu wobec krajów miłują
cych
pokój. Potwierdziły fe
m.in. w swoich wystąpieniach
Zofia Smalera i Halina Werner.
W UChwalonej re.zo.tucji czy\.amy m.in.: ..Cncemy żyć i pracoWa.ł: w pokoju. Uczynimy WlSlIysUlo, aby Di.d nie sa.kłócał Dam
spokojnych wa.l·unków ro~woju.
Amerykanie! Ponuócle plany
produkcji ludobójczej brOIli neutcoooweJ!"
Podobna manuestacja odbyła
się w Oddziale PKS w Ostcowcu ...My, h'ansportowcy - czylamy w re20lucji - zdeeydow~ie
przeciws~awiamy Ilię
i
ploteslujemy przeciw eskalacjl
zbrojeń. Naród polski ma zezecólDe prawo d. wypowiadania
się w obronie pokoju. Zobowi,,_
zuje Das d. teco lrat;iezna w
lCutkach pl'1lePłość".
W zbiorowym proteście dala
ocJ,powiedź
milita4yst.om amerykańs.ldm
także załoga
H\.Lty
im. M. Nowotki. Zebrani pracow
nicy I i II 7.mi an y, starzy i
młodzi, kobiety i mężczyźni 110Iidamie wYTażaLi swoje oburzenie wobec planów produkcji
i uzbrojenia wojsk NATO w
broń neuuonową.
..Wyśei, zbrojeń
rozpętanie

wojennej,

ma. na celu
kolejnej zawieruchy
wojny
~lobalnej

przynoszącej

za,ladę

ludzkości.

Mocny ,los ludzi pucy O trowca jest je zeze jednym protes. tem polskie,o spoleeseń5Łwa apelujlłce,o
do rOllslldk u,
do
wstrzymania szaleńcnKo wyści_
r;u zbrojeń".
'mak)

. * .

O godz. 14.15 stanęły wczoraj
maszyny w Kieleckiej Fabryce
Pomp .,Biało,&n". 800-Qsooowa
załoga po odśpiewaniu
hymnu
narodowego wyrazila jednogłoś
nie protest przeciw p-roGukcji
ludob6jczej broni "N". "Chcemy żyć i pracować w pokoju",
,,Pok6j musi zwyciężyć" - oto
hasła, jakimi wyrażano protest
przeciw zamiarom
rozpętania
nowego wyścigu zbrojeń.

ciągu oku,pują zna=y obszaf' Libanu połu.dllliowego a
w Bejrucie mn<ńą się incydenty zbrojne.

• Z Santiac:o oołlDl&24, że
wojskowy gabinet. chiMjski
we wlo!'ek do dymisji aby dal: pnyw6dcy
jll4Dly gell. Pmochelowi wolną rękę w utwon.eniu nowego rządlu.

podał się

• Ka.nclecz RFN, Helmu·t
Schmi.d( wyg~i dziś w Bundestagu przemówienie na temat polityki swego rządu.
Oczekuje się, iż ustosunkuje się 011 do kwestii proóukcji i rozmiei!llttzenie. OOmby
nł"lltrOllOlWej.

Nota

rządu

Wizyta premIera Szwecji
w Polsce
DOKOŃCZENB ZE S'EJl.

MOn&'olia podkreśla
się
w
Docie pra~nie
norma)Jaaejl
8tosunków li ChiDami, esem u
niejednokr.tnie dawała wyra.
.wracaj~ się do strony chiń
skiej a konkretnymi propozycjami zmienającymi do ure,ulowania. problemów dwuslronnych . .Jednak, jak podkreŚla nota, oboony stan stosunków rnon,olsko-chińskich
jest skrajnie
niezadowalający. Gotowo'l: .trony mongolskiej do unormowania stosunków międ.ypaństwo
wych 11 Chinami nie majduje
pozytywnej rea.kcji ze strony
ChRL. Co więcej, strona chiń
ska prowadzi politykę lImieraajllcll do zaostrzenia stosunków
politykę

incerf'ncji w sprawy wewnę
trzne MRL.
Nowym powa.inym aktem in,ucncji w sprawy wewnętnne
_,olii, podkreśla noła, jest
zlldanie w
prawie wy~fania
racbieckich oddziałów
ojskowyeh z terytoriu
Mongolii, z
którym niedawno zwróciły sIę
władu chińskie cl. ZSJlJl. ~
d"nif' t. w. sunięto z pommle-

l

Jniera Szwecji jest przejawem
stale rozwijających się dobrosąsiedzkich stosunk6w
między
obu
państwami.
Współpraca
po16ko-szwedzka przynosi k0rzyści naszym
narodOlll oraz
przyczynia się do pogłębiania
przyjaznej atmosfery, sprzyjającej wsp6łdziałaniu wszYlItkich
krajów strety
nadbałtyckiej;
stanowi ważki wkład w realizację pol~tyk!i
Odprężenia,
w
kompleksowe wcielanie w życie
postanowień
aktu kofl<~()wego
KBWE.
Wczoraj l) eodz. 13 premier
Szwecji z.łożył, na płycie Grobu Nieznanego Zołnierza, wieniec opasany szarfą
barwach
narodowych swego kraju.
W czasie uroczystości na plaeu Zwycięstwa, kompania reprezentacyjna WP oddala h0nory wojskowe, a orkiestra 0decrala hymny Szwecji i Polski.
Chwilą milczenia szef
rządu
SZWedzkiego oddał hołd pamięci
żołnierzy polskich poległYCh w
walkach o wyzwolenie naszej
ojczyzny. Premier wpisał się do
księgi pamiąlkowej, a na.'Jtęp
nie wysłuchał lntormac)l o bistorii Grobu Nieznanego 2oł
niel'1Al.
Tego dnia premi r
Szwecji
Thorbjoern Faelldln złożył wi-

°

MRL do

DOK08CZEND ZE 8 & l

chińsko-mon,olskich,

•

rządu

ChRL

ciem rządu
MIlL.
Zdaniem
H_trolli, jelit to pr.... jlfn~ro
wania MJIL ,... nletJaw~e
pań!ltwa.
Oddziały wojskowe s1a.cjoauJtl
w Mongolii wył~le Iła proiibę
rządu MRL, lI,odnle a p084anowjeniami ra1łzieeko-mon,oukie_
ukladu o przyjaźni, współ
pracy i pomocy wzajemnej podkreśla nola. Praynynll .taejonowa.nia radzieekich oddziałitw
woj.~kowych
w
Mon«olii
jesł polilyka
włads
chiń5kich
wobec MRL. Mon,olia cauje się
zllł!'rożona ja.wnymi prsy,oŁowa
niami wojennymi Chin, ~ma
,ajl\cYmi się z roku na rok. W
rejonach bezpośrednio przylelających do ,ranicy pańsłwowej
z Mo~olią odbywa się koncen~racja
wielkiej liCZby wojsk
chiń kich, buduje
ię obiel1ly o
znaczeniu wojskowo- Łrałe,icz
nym, prowadzone SIl manewry
wojskowe, or,anituje się aktv
dywersji przeciwko MRL. W
oblinu takie,o realne,. SA«rożenia I'Slld HRL był amu ODy
podjąć odpowiednie środki eJla
umocnienia oltr.nnoiei kraju I
zap~if!'ftia ma bespiee1leńsiwa.

,O

zytę prezesowi Rady Ministrów,
Piotrowi Jaro zewieaowi.
W
rozmowie
uczestniczyli
ambasadorzy obu
krajówPaweł Cieślar i Ca.rl Rappe.
Następrue rozpoczęły się polsko-szwedzkie rozmowy plenarne, które prowadzą premierzy
obu kraj6w. Uczestniczą w nich
ze strony polskiej - członkowie
kierownictw szeregu reaol:tów,
a ze strony' owedzkiej - 860by
towarzyszące premierowi.
Wieczorem prez~ Rady Ministr6w Piotr Jaroszewicz
z
małżonką wydał obiad Da czeŚĆ
premiera Szwecji Thorbjoerna
Faelldina i jee<> małżonki.
W spotkaniu, kt6re odbyło Mę
w pałacu Rady Ministr6w, uczestniczyli
czlon.kowie
Dajwyższych władz PRL. Ze .trony sLwedzkiej obecne były 080bistości towarzyszące p-remlerowi Szwecji.
W czasie spotkania Piołr Jaroszewicz i Tborbjoern Faelldin
wyełosil.i przem6wienia, w Iriórych pozytywnie ocenili rozw6j stosunk6w mi~dzy obu krajami oraz podkreślili zdecydowaną wolę uczestniczenia Pol_ki i Szwecji w
umacnianiu
p-rocesu odprężenia w Europie
i na świecie, dzja)ania obu kraj6w na rzecz rozwoju pokojowej
współpracy państw i narodów.

. * .

Czwarlek .jftł drulim dniem
oficjalnej wisyty, jakll akła4a
w Polsce
premier
z,.,ecji,
ThorbJoern Paelldln. Dai.Jejay
pro,ram przewiduje ..,etk8Dle
neta rSllCla _wed.kielo a _
I.wymi _bistościami polsklqe
tycia pou.,CJnelO l pali!Jiwowe'o. Nasł~pi zakońeaenle ..,.uJlo-S'lIwedzkich ....IUD_W
pl_ _DyCh.

Spotkanie
E. Gierk
DOKOŃCZEND

Pro es eg.orcvstó
Z A ha fen bur
Przed sądem krajowym w AschaHenburgu odbywa się niecodzienny proces. Cbodzi o "opęta
nie przez demony" i praktyki eglorcyunu, których ofiarą padła 23-letnia Anneliese Micllel,
student.ka pedagogiki i teologii zniewielkieco
fraIlkOOakiego miasteczka Klingenb 'g.
Na ławie oskarżonych zasiedli dwaj egLOr.
cyilci - zakonnik Wilhelm Renz i ksiądz Ernst
Alt ocaz rodzice dziewczyny Joset i Anneli e
Michel. W zyscy są oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci 23-letniej dziewczyny.
Dochodzenie przeciwko dwu innym oeobom biskupowi Wuerzburga J06efowi Slanglowi i jezuicie Adollowi Rodewykowi zostało umorzone.
Biskup Wuerzburga wyraril z«od~ na odprawienie "wielkieco egzorcyZl1lu" według "Ri\.uale 1'0manum" z 161ł r., natomiast jezuita Rodewy*:,
uchodzący
w RFN za eksper ta w dziedzinie
"walki z szatanem", postawił diagnozę. Orzekł
on mianowicie, że dzip" zyna byla nie tylko
opęotana, lecz nawet. że głównym demonem, k~
ry w niej się usa<lowił, był Judasz. Tę opinię
Rodewyk powtórzył zresztą zeznając jako świa
dek prze.d sądem w A:lchafteTlburgu.
Sąd odrzucił natomiast
killtakrotnie wniosek
0br06cy malżonków Michel, aby wezwać na
świadka biskupa Wuerwurga. Egzorcyści wysyJa.li lMslrupo-wi nac<'any n4l t>Mmę mecn
OBO-

c6w ofiary egzorcyzmu.
Rodzice Anneliese Michel, u której neurolodzy
stwierdzili padacUl:ę, uwierzyli bez zastrzeżeń
or~eczenj.u
jezuity RodewyKa. Dziewczyna, pozbawiona opieki lekarskiej, :OOTadzała w rmarę
rozwijania się cłloroby pierwsze objawy zaburzeń psychicznych. Po 73 seansach egzorcystycznych Annelieso! Michel z.marła - wycz rpana
głodem i pragnieniem. Ważyła w chwili łmi Tei
31 kilogramów.
W cza&e rozprawy odtworzono nagrania z Wmy magnetofonowej. UdOlłtępnił je sąOOwi ZAkonnik Renz, żeby udowodnić, że demony faktycznie pTzemawiały przez tę kobietę. Poza monotonnymi modłanli eg LO N:Y!!UJ w, uczestnicy rozprawy wysluclurli przeraźliwycłl i bl~alnydl
wołań chorej.
Tragiczna śmierć AlIOeli_ M' bel WlKU,A,.męła
~inią publiczną.

Anneii

Micbel nie dano spokoju nawet po
śmierci. W 598 dni od pogrzebu dokonano ekshumacji zwłok. Rodzice i egzorcyłci uwierzyli
"wizji" jakiejś zakonnicy, że zmada jest świętą,
a więc, ?«odnie z tra<lycyiną wiarą, jej ciało nie
powinno było ulec rozkładowi.. Sootkało ich rozczarowanie. Zdjęcie z tej ekshumacji obiegło całą prasę zacbodnioniemiecką.
Sąd w Aschaffenburgu, który
odni6sł się do unnań "ekl;perta"

z całą powagą
Rodewyka, 20letniej siostry Anne1iese I jej narze.czonego, nauczyciela z zawodu (nikt z nich nie miał wątpli
wo8cl, że dziewczyna była opętana), wznowi r<n~rawę W
ponie.działek. Wyrok zoetanie Ołł_ _
~ DItjwo&~j 25 kw'e4-'

http://sbc.wbp.kielce.pl
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selitysięc2ne;
T7.eSly praoowników JlIV.EfllyMu
k iennioz.ego, od'7Jieiowego i

skórzanego, I sekxelaTrl KC
PZPR EDWARD GIE-

REK s.po4kał się % P'UPą
przedstawicieli pr~
ków tego resorru.
W spotkaniu UC'Le6tnicl.yJ
C7lonek &\JI'a Polityc:mego, sekretarL KC PZFIR STEFAN OLSZOWSKI.
Uczestni~ spotkania módokonującej

wili o
wą przebitog egrorcyZIDÓW i iIltormowali go o
złym stanie fizycznym "opętanej". A mimo todowodzą Obrońcy biskup nie nakazał we%Wać
lekarza. Jeeo z82nania miałyby oddąiyć rodzi-

ZE

sW:

pO-

pra w6e WaIUM łYw
pracy
oraz warunk6w
~jalno
-bytowych
załóg,
wśród
któryoh więs'WŚć starul<wią
kobiety. DalS7.Y post4lJ) ""
tej
dz.iedy,iTllif: konieczny
jest 7m'łaswza w najst&Tszych zakładach, które w
najbli,żS7..yeh
latach
będą
stopniowo modeInw.ow~.
Mówiąc o
d04.ychcz.a6C>wym doroblw i z,arlan ' ach
przemysłu loekki~o I
__
kretan. KC PZPR podkl'e-~Iił, ilŻ w najbliisz.ych latach
kontynuowana
bę
d!Z1ie dotychczasOWQ
polityka roaJbudowy prLemYfiłu
lekIkiego.
zakońcrren.ie

I sekre-

tarz KC PZPR,

Ed'MW'd

Na

przeka:z.ał najl~
żyaz:enaa uczestnikom spot-

Gierek

kania, a za ich po@redni~'em ż)"CZenia wszystkim pcra<:OY."ikom przemysłu lekkiego
ich rod'Linom.
(PAPl

im
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Liverpooł

Fe

IW

-

Bruegge

w fina,l e PE
caoraj poznaliśmy fill&li.
europejskieh roacrywek pucbar9wyeh w pil.
ce nożnej. 10 maja na sta.dioDle
Wembley w Londynie, w finale Pucharu Europy "rońea
trofeum - Liverpool smierz.,.
się z belgijską drużyną FC
Brue,ce. W finale Puchar.
Z,"byweów Pucharów (3 maja
w Paryżu) dojdzie d. pojedynku Austrii Wiedeń s Anderlechtem Bruksela. Natomiast .,.,
finale Pucharu UEFA (pierwszy
mecz 26 bm., rewani 9 maja)
dojdzie do spotkań PSV Eindhoven z Bastią
W rewanżowych _csaeh pół
nnałowych padły ..,.,.". ... j _.tępuj~ce wyniki:
PUCHAR EUROPY
• Lh'erpool - Bor""'a 1IIoeaebeucladbacb S:O (2:.). łkamld
adobyli: Kennedy, Dał~tMb I
4;a.se.
•
PC Brllecce - Illveo.tlll
Turyu 2:0 (1:0, l:ł). Słn:elcy
lłramek:
Basłijas w 1 min.
I
Vaadereycken w Uł min. Po.
nieważ pierwssy
IDeM wycral
luvenłus 1:0, a po go minuJacb
ary było 1:1 ella "B(ll,ów, dOS'Jło
do ®grywki, w której lospadaI'H Idobyli drull\ bramkę".
PUCHAR ZDOBYWCÓW
PUCHAROW
• A..akia Wiedeń - Dynamo
Melikwa 2:1 (2:1, 0:0). B .. amki
lila Ausłrii lICIob)'li Pirknec
a kacnqe i Maral~ dla Dynama
lakubik. Pie*w..,
mees wYlrało D)'namo 2:1. Po
upJywie to min u i cry wiedeii_
c&Tcy prowadaili 2:1, a doC .. ywka nie przyniosła IIDi_y resul'.'u. Sędzia u.n"d:&il wi~ wyk_),w_ie ,.Jedenastek", które
celniej
epekwowali piłka".
Ausł-rii (5:4).
•
Anderleehł
BcHHla
Twenłe
Enseheck Z:O
(t:e).
Skaeley Itramek: H._ I . ._brink.
PUCBAJl UKFA
• Bułia - Grasallo.... Zacieli 1:0 (0:0). Zwydę<lką br __
k, sdobyl Papi.
• B8I'celOlla - PSV EiIlGho. _ 3:1 (2:0). Dwi. bealllki j1a
coapoclany, obie lnułów iar.,..cb a®byl Rexach. jecla" Fortea: dla Holendrów Deaey.
PierwSlY IDeez wYlrat ps~ SIO.
8połkaaie w Barcelonie OMer_..,.,ah lot tys. widsów!

W

w Łodzi

biało-czerwonych

3'0 dla

Włodz.imien Luboński
strzelił

nie

50 bromki

Lo_ ...

N&eCraaylll w_raj w
,a.ypauhrowYDl spoUr.. . . .
,
I'łłkarllkilll pOL.SIIi:A '-_ala IBLA.NOI~ .1:0 (ete). Bram·
IIi dła Pol. . ...,., _neliH: Booiek
..,., R _ . , neJDa ..,., 10
..... i Ma. .., .. at _n. SędIII • ..,.,aI JU_ 8ełIeftrell s NRD. Wi..... SS 'TS.
PoIaey wy~pili w

_!aGsie: Tewassewald s.y..--WliIM.
Z_da, Wójcłekł, luetek (od 15 JDia. W6jtolrios) - N.wałka feoł
rz mia. Masur), DeJ'Ua, Boniek - Lało, Lukński, Su.rma.-b.
Było t.o już t.rzecie z kol«;i w
tym roku ZwyCięstwo podoplecznych lacek Gmoeb w meczu
międzypaństwowym. Poprzednio
biało-czerwom wygrali z LukMmburciem 1:1 i GreeJą 5:%.
Kolejnym przeciwnikiem Polaków będzie reprezentacja Balcarit, a pojedynek rozegrany z0stanie 216 kwietnia.
We
wczora~ym
spotkaniu
Wlod1limienowi
Labauklem.
nie udało się zdobye swej 50
bramki dla polskich barw w pojedynkach międzypaństwowych.
Sądzimy. jednak. że te. jubileuszowy gol jest tylko kwe.ti, czasu.
Ponieważ z pewno6cill niemal
wszyscy sympatycy sportu o~
serwowali wcwrajsze spotkanie
na ekranach telewizor6w. ograniczamy się więc tylko do pomeczowych wypowiedti tce_
rów obu reprezentacji.
(paw)

Tf'e_f' lf"londii Joh~"
CilILES ; ,.LiczlImIl, je pf'%lIwie.liemtl do Pol.ki lepszych pi/knny. csle nieltdv to rię ~csm ~ie
.dało. ZWlIcięstwo zespoł. Pol.kiego m~ie "le zll.koczuło. LiUtlł.m .ię z pOf'cs.tkq "II'U; ~.•

•
Pran-ui<lcy ~ de Wyk ....
, .....,.. polICY kolane ,0'poCI,,1i cykl
Fronej! ..d.iol_ w wy'ci.
,.. "ctp4Ift" To...... Vo ..el..... W .,.,In.... iM ....109.. ","egra",. _
~
_ ; . I k.. Irł........, JotI Je .......
• Ia lIftecI "..,..10'- Su/l<" I ....
. . , . . .owodowc_. lIeyMOftCI_ YIł
' - ' l _. Najl_1f •
p _ Kedt 10ft pl"".
_ C._ho....

Źllnl/.

J e.tem Dof'dzo .l4ciowoloI1TW bTllmkllTu Gef'f'tI
PeytoTl4. Utf'lIt4 pief'waze; b1-lImki Z4.kocZll'cs na •• Buł to pf'zelomowy moment meczu. Je"e'"
zdllnill. ŻII bUł to dla Polski do·
bf'tt 'Pllf'""11 pned młstnoatwcs• mi iwilltll. Z "olakie; d""żyntt
1 twJ;baf'dzie; podobcsł mi .ię Kcszimief'% Del/twJ. Widzicsłe", WIlia
%e.pół tli J)Opf'udnich mlstf'Zo,twcsch światcs I tlwcsżllm. że %4IIf'CS otł "ie lIone; tli Af'gent""ie.
Dobf'ze Zllf'anym duetem iti
DeytwJ ł Szcsf'm4ch".
• Tre_f' Pol.ki
locek
GMOCH: ,.pf'Zeciwnik "ie bUł
wtwll, • '0, ie oddlll tlllko ;.oden dr%ał IM "csuq bf'amkę.
świcsdczlI ft4;1epie;. ;Ok .kutec%"ie jJf'IIW obroncs pollkie; df'uŻ~tI. W te; fOTmllc;i wJJf'óżnicsm
RomlltwJ Wójcickiego. Sniell Ił
tf'ud~icsł
lIf'ę
oten'lIWnq
w
pief'waze; czę'ci meczu. W df'1ł
lIie; "ołoICie bl/ło już le"ie; cstGkować,
gdl/ż inleg
stopnicsł ł
pod bf'csmkq "rzeciwnikll "ie
buło tllk ilisko. Nllri %lIwodniCV
"ie tl8tf'zegli .ię pewnuch błę

nv

%

dów tllktyc znllch. Włod~imier% cs

Ltlbllńskiego
pf'Ze.unqłem
tli
poło w ie _
f'ozgf' uwa;qcego. Chodziło o
bU _ iIi.-

drugie;

to.

ki", terenie zllwodnik "le "Ilbcswił się kontuzji".

słów

(

....

pierwszym dniu walk

o awans do II ligi

Zwycięstwo

siatko
AZS Kielce i Prochu
Porażka

siatkarek

caoraj roapocaęły się eliminacyjBe turnieje. wejści e d.
liCi w siatkówce. W pierwszym dniu .macań •
we szlify awycięstwa na swym koncie
n:e AZ8 Kielce I PROCHU Pionki, natomiasł nie
siatkarkom kieleckiej LECHn. które doznał,.
,"piero się roapoe'llęly I 'rudno jut daiś mówić o
slych druiyn. W pięciodnlowycb lawodach moze się
Idarzyć Jessele wiele niespodalanek. PrlIypominamy, ie
do półłln.ałów w,...,.,ale1l" po d..,.,a .aJłeJlSle sespoły s kaidej
eliminacyjnej.

W

Pionkach l&C:l.estniczy
zespo16w. bowiem z

W RzU:l.owWa, gd:l.UI atadl1jll
siatkarze A.ZS Kielce, dwa z
tnech rozegranych pojedynkÓW
były bardzo zaci~.te i trwały
pięć setów. Jedynie w pierwszym
mecz.u turnieju rezerwy Plomienia Sosnowiec łatwo uporały się
z re:l.erwami miejscowej Resovli
l : O. Następnie Cbemik Kędzie
rayn wygrał z Włókniarzem
Bielsko 3: Z. Kieleccy akademio
cy r6wnież stoczyli pięciosetowe
spotkanie z AZS Lublin. Zwycillsyli kielcaanie 3 : % (15: O, 15 : 12,
ił : lł, 11: 15, 15: 1). Lublinianie okazali się groźnymi rywalami. ale nasza drużyna. przy
większej
koncentracji. mogła
W)'grać w trzech setach. Daiś
....eeiwnikiem AZS Kielce bę
ftie Włóknian Bielsko.

wycofały się

lec i Blaon
miejsce tej drugiej
tuje AZS
~liwickimi

wczoraj pauzowali,
siatkarze Proebu .
to drugie spotkanie. W
szym, które rozpocznie
~odz. 15.30 w hali
będ_ sitkarze Maaowsza
I AZS Biała Podlaska.

dz iś

Udanie zainaugurowali '-kU
turniej eliminacyjny siatkarze
Prochu Pionki, którzy występu
i4 przed własną widownią. Podopieczni trenera JÓlefa Bieleekieco pokonali wczoraj AZS
Biał.
Podlaska 3 : O (15 : 1%,
li : 14, 15: O). W drugim secie
goście prowad:l.ill T : O. a następ
nie 11:3. ale gospodarze potrafiII się z:mobili:l.ować. doprowadzili do stanu 1%; 12 i wygrali seta.
Trzeci set byl juź tylko formalnością. bowiem załamani akademicy nie stawiali oporu druZynie Prochu. kt6ra w tym meczu
zagrała na dobrym poziomie. W
drugim meczu Mallowne Zelrze
odn iosło
zwyc ięstwo nad AZS
Kraków 3: O. W turnieju .."

A.
MAI."' 1.0TBtC
J.

s.

11, l4, 15. lT

II.

ł.

I. U, tS. 32

k1ł6e.

Nnd. 0210

BXPRESS LOTE!

l, T, 26. 29. 3l

.... rtów _

.aI....., "'D -

.... " ..... ~ .... POJYCJó·

llócIMej

Sprintem...
•

....

o.....,
.,upa
poWIódł . pnygolo_jqcym sl~ ... ....1--

."'g."U •

........;. w
wpici"" Sofio - Wo.-. ' i _ 1 f _ "
• Solll ... AMfto• .,.adu (I" k.'

-.j

, - ,• .,.

wygrał

Jan_ 'otoli:

"necl SIa"i ....

. _ 510Mq.
.ułga,_
Wa.ilJ-_
I ~ B".'"ym .
•
lIywal.
'olaków •
" g""pi.
.. Mundi alu~71".
ptAan.
"'''s,.u
pnegrali • Los Ang. I " • _ ,......
tacfq ...... e : l (O:.,.

Komunikat
Totalizatora Sportow.,JO
PP Totalizator Sportowy za viodomio.
zakładach Oui:ego lotko z dnia

te w
,

•

kwietnio 1978 r. stwierdzono:
losowani. I: 3 rozwiązan i a z 6

troHeniom!

-

wygrane

po

299 745

zł,

9 ratw. z 5 traf. prem - wygrane
po 99915 zł. 223 rozw. z 5 trof zwykł.
-

po 5.376 zł,
8 .888 rOlW.
wygrane po 168 zl. 132769
traf. wygrane po 11 zł.
lOlOwoni. Ił : 46 (Otw. z 5 traf.

wygrane

z 4 traf. fOtw.

•

-

z

l

wygrane

(OEW

68594
74 zł.

EU

l

po

traf
rofW. l

okolo « .500
-

..

l

zl. 3 179

wygrane po 967 zł,
traf. wygrane po
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.Edmund
,_ _ wskiI[Io.ińakl.

Podokł"ęg

Rodom_
1923 -1939

19Złł.

Heftryll

Powołony do życia VI 1920 roku WOfszowsłci OZPN zobowiqzany
zosloł
pr~
PZPN do

przeprowadzenia
ro.zgrywek
o
mistrzostwo
oiwęgu.
00 mislrzoslw zgłosiły się w roKu 1921
zaledwie tny zespoły i lo Z sa- OoIIooptowo" O
więc
mis«-zo
mej stolicy. Postono~ więc P()do/(ręgu Rodonls«iego - RKS
rozglqdnQĆ ,;ę za
partnerami OI'OZ CZARNYCH. Pozoslale czledo IilKY. 2h<wócono uwagę na ry drużyny tej grupy reprezenRównież 'Ił
północne
lereny woj~w6d-złwa towoły Warszowę .
kieleck iego
i
tułaj
włóŚnie tym roku zespoły rodomskle Me
WOZPN powie-ny/ trzem dz i ała· odniosły sukcesów.
Poniewoi w 1928 roku KIEczom klubowym zorganizowanie
OZPN znojdowol s ię w
podokręgu w Rodomiu. gworan- LECKI
rozgry wek,
lując najlepszej druźynie z lego sladium orga ni2oc ~
RKS.
lerenu CJwoos do klosy A. klóre trzy d rużyn y radomskie w Iym czosie
było nojwyższQ Czarni i Borkochba gro/y przej·
klasą ok ręgu, o jej misn-z młoł ściowo w klasie A Lubełsldego
prawo
slartu w mislrZ05lwoch OZPN. nie zdobywojąc jednak
Połski.
wysokich lokoł. Znacznie lepiej
W len sposób. w roku 1924 wyslafłowoli później rodomiooie
po raz płerwszy do r-oz.grywek w mislrzoslwoch KIELECKIEGO
WOZPN awonsowało najlepsza OZPN.
drużyno
Radomia CZARNI.
Wiolach
1923--1927
Pod·
Rodomionom
nie powiodło się okręg Radomski podlego.! WOfw łych misłrzostwoch, zojęH bo- szowskiemu OZPN. o od roku
wiem no sześć drużyn w grupie 1928 do 1936 noleżo! do KIEprzedostatnie miejsce.
W roku LECKIEGO
OZPN .
W okre<>ie
1926
Czarni
znaleźli
s.4ę
r1(]
1937-1939 piłkarstwo
radomoslalniej pozycji, mając w do· skie
znalazło się
ponownie w
robku Iylko
jeden punkt i w okręgu worszowskim.
Należy podkreślić duży wysiten sposób opuś cili szereg i wor·
szowskiej klosy A.
Ieł( działaczy Podokręgu Rodom·
W roku 1927 utwofZono roslo- sk4ego, klórzy czyn"i wszys~o.
10 ligo. do klórej z kłosy A oby ich drużyny reprezentuJqce
owansowały trzy
drużyn. y sto- mios;o znalazly się w czołówce
lecme Legia. Polooio i War- k.-ajowej. N~ przychodziło
to
szawionka. W tej sYłuocli trze· jednaIc IGłwo wobec WO!'S'KIWb<! byk> po~nyć ktosę A. słłiej konkurencfi .

AAIotti

Malec

MolinowMi.
Mieaysła.

I[ucho,ayk •

(p'.'"

Zyg"'lIIIł

Nowidi.

A"tonI 'acel. M. IIOII.nlb.,,; •

11._
~.itt.

Michol
Sm/gi. . .ald,
dr H ...ryII
Tato'
(,.......
lf2S-1"". Trach .... ".
H."ryk
ciński. Inł. lucjan WloCJko. .1d,
Wojciechowski
loto .
-1"8'. Tod.l.lS' lad,o.. Zal eU1
Stoni.law lubel_iCJ.
Ni. j ••1 lo aczywiłc l .
dzi ałaczy Podokręgu Rn,dorn. liloq·
jego
..,.,działach
wielu oddanych .portowych
ków.

(p,.,., •

Driałocz ....
li_ci.
najbord.i.j oddanych I
aktywnych dzialac.,
Podokr"gu Ro·
clamskiega • lal 1923-1939 znaleiII
s i. M. In.
(wymieniamy _ porzqdk"
alfabetycznym) : Wladysla. ....mson.
Kad ...
Bullawski . H."ry\" Dqbell.
DQMOń s lc i
Glnt .
Gnenon
Gl inki"
Na

i.,.

Wl .. J~~ PoJoJ. r~:g. RaJ.,toI .. I. ... c, ..

1
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