Źródłem

naszej si y jest patriotyzm
szystkich Polakó skupionych wokół
na· ważnlo ·SI ch: s raw narodu i państwa
·Urocz ;ste posredzenie Seimu
.60 rocznice odzvskania

Depesza

L. Breżniewa
do przywódców PRl
z

1III:UłOŚci

Przem ' wienie
Edwarda Gierka

okazii 00 rocznky od.z:yska-

pr'Ze1: Polskę niezawist<>Śc i
państwowej sekretarz generalny
KC KPZR. -przewodn iczący Rady Najwy:żs,zej
ZSRR, Leou:id

Dia

Brei.niew. l)I'zeslal do I sekretarza KomHetu Centralnego Pol·
skiej Zjednoczonej Partii Roootniczej - Edwarda Gierka i -przewodniczlłcegO Rady Pańs twa Henryka .Tablońskie/,!"o. depesze .
w której w imienkl KC KPZR.
Prezydium
Rady
Naiw viszej
ZSRR I całego narodu r ad7,!ecOOKORC7.ENIE N." <;TR ?

Sekretarz KC PZPR

Wtorek, 7. XI. 1978 r.

r

a
Pazdiria
Z

Moskwie
Polski

w

,

- J. Pinkowski

Rok VIII

Kielc~ch

goścH

" woj. radomskim

Wczoraj

W woj .
radomski·m
sekretarz KC PZPR,
.J8.eł Pi*kowski, któr y spotk-ał
się z kierownictwem poliotycznym I administracyjnym wojewódrz.tw.... Dokona·no oceny realizacji programu rozwoju rolnictwa I /:ospod-arki żywnościo
wej Da ziemi
ra-domskiej w
latach 1!t7~1980.
Gość . któremu
towarzyszyli
I sekrmrz KW PZPR w Radomióu. .Ta118ft Prokolliak oraz
woje<W'oda, Ilc.man ~h';IUtw.!lki,
zwied-ził lroombin-at szkla rniowy
w Ryczywul.e , Państwowe Go9podarstwo Rolne w POoliczne j
i zespół hodowli trzody chlewprzebywał

~j w

Stanisław Gucwa.
Sejm wysłuchał przemówienia

Słupicy.

61 rocz.ni cę Wielkiej Socjalistycznej Rewolu-

, w Moskwie o godz. 10 czasu ~jeoowego, _
ym rozpoczęła »ię uroczysta de f.ilada wojskowa, po
ffian,ifestacja ludności.
61 rocznlicy Wielkiej SocJalistycz.nej Rew-olucjt Pai.dz.ierWlelk<i.egQ święta n.aroou radz.ieck4ego. .. zarazem lwięta
J
. ludz.ko$c.i Edward Giel'ek, H_ryk .JabłońsIU
"OOIeWics prze&łeli do Leonida Ikeinie_ i Ak-ktlieja 11:_
deoe:,z ę
któ·
.
. w
rej - w imieniu KC PZPR. R-'.y Państw.
PRL, w imieniu narodu polskiego - prze<lyłaj,
l.t~entral-nemu KPZR, rrezydium Rady NajwYUzej 1 R ...
w ZSRR, wszystkim komunistom rad~<im i bf:atra~eck,jemu ocaz OOIObi8oi<!) przyw6dcom ra.bra.ter9kie p<lQ!drowi<!łli.a i n-a.j1epsze iyczeniL

bm. odbyło się uroczyste posiedzenie Sejmu d1a
upamiętnienia 60 rocznicy odzyskania niepodległości. Jest to rocznica bliska wszystkim Polakom. którzy swą walką i pracą współtworzyli i współ
tworzą historię swojej ojczyzny.
Sejm potwierdził ważkość tego wydorze·nia. · zama.łfestował jedność narodu. która jest wspólną najwyższą wartościq ; jedność. której trzonem jest sojusz
PZPR z ZSL i SD. skupiajqcy w romoch FJN wszystkich
Polaków. Sejm złożył hołd narodowi polskiemu. wszystkim. którzy codziennym trudem budują dziś i jutro
naszej ojczyzny.
W posiedzeniu udział wzięli: I sekretarz KC PZPR.
Edward Gierek, przewodniczący Rody Państwo - Henryk Jabłoński, prezes Rady Ministrów - Piotr Jaroszewicz.
Na szczelniE! wypełnionej galerii sejmowej zasiedli
uczestnicy walk o niepodległość i wyzwolenie społecz
ne. a Wś{ód nich weterani Rewolucji Październikowej,
działacze ruchu robotniczego i ludowego. powstańcy
ślqscy i wielkopolscy. kombatanci II wojny światowej.
żołnierze LWP.
W loży dyplomatycznej - członkowie koq::iusu dyplomatycznego. Orkies!ra wojskowa odegrała hymn narodowy.
Uroczyste posiedzenie otworzył marszałek Sejmu.

6

.

KłElce

Polski

.
I sekretarza KC PZPR.

pos. Edwarda Gierka. które wielokrotnie przerywane
było burzliwymi oklaskami. (Przemówienie E. Gierka
zamieszczamy na stronach 3 i 7).

Elektryczny
do Szczecina

OOKONCZEHIE NA STR. 2

Krajowe forum
przemysłu

.zabawkarskiego.
w Kielcach

DOKONCZt:NU: NA STil. !

Z

łł

.póld~ielfli

skich

sabawka.r-

prowadll~yola asi a-

wytwórc~
w Ił
predukcyj-nyeh l ~
jedno~lka<' h
uslu!!,owycb w 14
łalno>ść

zaJd.ulach

wojewód~t wa.c h

JeMe'l:e ... tym roku pasa-

IIszczvtu" arabski

żerowie PKP będll mo~li po·
1łr8iować
ltOcia~iem
dek-

D

Agencj.a Fra.nce PreiilSe. powoł.ując lIię IWl dobi"z.e poin for mowane koła w Bagd.a.dz.ie. poim;e. że w cz.ui,e ,.azc:zytu" uchwa lono trzy
reWolucje. które -tan4 opubUkow~ I wcielone w życ:.-ie, jeśli
dojdzie do podpisania ecipsk~raelslriego aeparatystycz.nego trak 'Qtu pokojowego. Rezol\ic)e be prz_iduJ_ D.&tTchmiastowe wykluezonie Egiptu z ~ Az'a.b8kieJ. przen.łellłenie llieckib~ tej ocganizacji z Kairu do innej .tIOliey araMldej _
wprowadzenie oojkOtu fUr.m egjpelGoh, Jttór.e ....... ...,...,.. ........ s _&elen\.
(pAp)

I

trycznym f Szczecina. Fragment linii >: P~nania do
Star!:". <lu S~('z~ci"~'<i~lto ZO°
stał już 1łr7. .. kazan~ dit eksploatacji. oh .. ~nie dobie!:"aj~
końca "rac'" na końcowym
.dri nk u trasy 14:&10 Szczecina .
Główn~ prace klHll'entruja, si ę
na stacji kolejowej S~ .. cinD.hle.
CAF - Uft-dr.

http://sbc.wbp.kielce.pl

ajełdża

.~i&iai

do Kił')(, 1!)ł) Ilcustników ZjMdll O~ltr:aló .. Krajowe,;-o ZWłll!
zku S"óld7; e)n-i Zabawk:uskiOO..
OOKO~CZESIE
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Bioproqnolo
Uwoga. kie rowcy I prlechodnie'
Worunki drogowe d obre . wid~io' no"
rono m iejscami ogroniC1:oNl.

Syluocjo biom.teorolog ;a_
1>0.

ko..,,'"

1918-1978

,.Pociąg

1)0
Kielc przybyła "IJOcią
.w:m pF2.,.ijami" ponad OO-<l&Obow. ,l'!\Jpa młod2.i~y radzieckiej.
W CIUII54ie ed«OO:nWwego pobytu
w DaBótym wojewódetwae raclizi«ey aOl9cie zwiedził m.jn. Mu~m NarodOwe 'fi
Kielcach,
8W'i~rzy&ki
Pał"k Narodowy
_
MUlLeum Uuwó.ctwa w No-

wej

Słupii.

w.

Bek
- pierwszym zastępcą
ministra
kultury i sztuki
Miil1ist.rów na
kultury i
sztuki powołał Wiesława Beka
Ile.
stanow:i.sko
podsekretarza
s\,a;nu
pierwszego z~tępcę
mi.n.i.st.ra kultury I muki.
Preees

Rady

nUn~st.ca

wn.k>8ek

•
Wie6ław

*

•

Bek urodzJł się w
1929 r. w Lodu w rodzinie inteligenckiej. Pracę
zawodową
rozpoczął w 1949 r. w redakcji
"(HOIlu Robotn.iczego".
W 1964 r. został powołany na
at&nowisko
sekretarza
KW
PZPR w Lodzi, a w latach
1968-1972 pracował w Komitecie Centrelnym PZPR n.a stanowi.sku zastępcy kierownika I
kierownl:ka Wydz!ału Prasy. 0statlloio był pierwszym zastępcą
prez_ Robotniczej Spółdzielni
Wydawnicz:ej
..Prasa-Książka
-Ru~h".

JeM

ezłoołdE'Tn

PZPR.

(P AP)

Katastrofa
budowlana
w Kolumbii
BUENOS AIRES P AP. W
lI!o1umbij6'k.im mieście BanalllCJuhlla wyda!l'zyła się w pooie~ poważna kata5tcofa 00®w1.aca. Zawal1l się tam 7-pi.ę
irowy hotel, k tÓTego budowa
razpoc~ła się
przed rokdern.
Smńecć poni{)&}o
35
robotników. PcJd grunmi z.naj.dują się
prawdOpodo-b·nie zwłoki innych
Jak dotąd pr'lyczyny k6-

_b.

~

r czyste posiedz -e Seimu

przyjazni"

nie !III ZIlooe.

zaa.ngażowaolli<u

awarle w przerJlÓwi_iiIl
Edwa.rda Gaerka myśli wyrażają odCl1.ucia cełegQ narodu polsJtie,go, uWidaczniają

Z

bi6t<X'yczną doniosłość wyd;:irz~ń
zw.i.ązanych z odzyskanJe-m przetl:
Polskę niepodległości po przE&Zło

.IiItulet.niej niewoli.
Następnie zal>ie;rali l!;łO\S
posrowie z różnych środowQs)r, 1>0_
Si2.czególnych klubów i kół poselskich, bezpartyjni.
Podkreślali OIli, że
odzy-sk alilie ni<?podleglo6cl było spem.ienkm dążeń pokoleń Polaków i
mialo wielkie histocyczne z.naczenie dl.a bytu narodowego. O
t~ D'ie-podległość realną
po
zwycięstwie Rewolucji Paździer
nikowej - walczyło k:ilka pokoleń polskich patriotów. Posło
wie dokonywali oceny przebytej
Ilcogi - z Polslti obszarni<.ozQ-ka_
p itaHstycznej o ostrych
konfliktach klasowych i narodowościowych do Polski
Ludowej,
jednonarodowej, budującej socjalizm i dobrobyt dla całego
na.N>du.
Wiele
mile)W& poświęcono
prQblernom
międzywojennego
dwudziestQlooia. Jak podkreślili
m.m. posłQu'1.e Henryk Szafrań
ski (PZPR)
i
Jerzy
Ziętek
(PZPR) w okresie II Rzeczypospolitej nqe doczekały się roz~
wiązania podstawowe problemy
społeczne i goopodarcze, nie wytrzymała również próby hi.ston
poHtyka
zagraniczna rządów
przedwrześruiowych.

Klęska

wrześniowa zmuszała
kawego
racjonalnie myślącego patriotę
do zadumy I refleksji. Przeło
mowe z.naczenie miało powstanie w styczniu 1942 r .
PPR,
która zespolila walkę o wyzwolenie narodowe i społ.ec7łne.
Wielki był wkład klasy robotniczej w walkę o niepodległość, o spraw;i.edliwość społ~cz
n4 i wielki jej wkład w kształ
towanie obliC0a nowej socjalistycznej oj<%YZI!Y. W tej walce
domosly jest róW'Ilież udzial
chłopów, o czym przypomnieli
poołowie Antoni Korzycki (ZSL)
i .Jan Kędll1iora (ZSL), mówiąc
o daliałalności radykalnych organ:i'Zacj.i chlopskich w
okresie
międ:lywoj00 nym, 4'l aktywnym
ud2iale chłopów w walce z 0_
krupentem bitlerowSildm i o ich

Dep sza

SKŁADZIE

CZARNEGO ZLOT A

J.ueze

młuto, &

DOKOŃCZENIE

ZE STR. l

kiego ]»'zesyla socdec:zme tJozdrowienia d.l.a KC P1PR, Rady Pań
stwa PRL i brataJi~o na1l'odu
po.1sk ieg-o.

włł7iel.
Bez większego problemu mógł f16 dostać ten, kto po"adał
nvó; śTodek traf!sporttc.
A ;eśli nie miał? Właściciele

pt'1fWatnyc1I. lIafllochodóto i furmam oferowali ,we uslugi.

- Ile pa", met do zabraflia?
Dwie tonII? Do Rad!łt!4? Wziqł
bllm ale nie mom UJry. Wszystko
przez 'lIch z PIH-u - tłumaczył
Jeg-omość zakutany Ul waciak. _
AI~ idź pan do kierownika jak
JIOtI poprosisz - tarę da. '
Niepotrzebny jednak był ki e'owmk.
Szybko
znalazł się
..sta,.", zalahviol1o tarę. Jeszcze
tylko eplata, kwit do ręki i
kOjcl4 1JO CZOf'ne zloto. Wyiąt-

En

kowo cara operacjCl t,.wała tyl-

ko 15 minut.
BEZ MAMY,
CHoC JAK W DOMU

flO<:l1l1
mTok
otulał
tv .klMzie opałowym

pTZll uJ. Dzier.iyńskiego fUl samoc1wdll i furmanki sypał dę

NUMER 251

&TRONA 2

realizację pooj~yź

D<:iriejszego ranka Beata BTowl/szla z dOfłlu razem z mamq i tat(\ 11)1eszqcllmi do pracII.
O godz. 7 buła już w stoej ukole
nr 15, gd2ie w świetlic:y zada litmy jq przepisujqcq zadanie 2
matematyki.
- To wszystko przez to, że
cyff'V "wyskoczy'Y" mi t"ochll
pozo linię. Teraz będzie pięknie
L .. może piqtka z zadania?
powiedziala.
LekCje zaczynąm dopieTo o godz. 11. Przedtem zdążę jeszcze zagrać w warcaby. Strasznie lubię w nie grać.
W szkolne; kuchni wrzalo już
mleko na zupę na drugie
śniadanie, a szefow a, pani Józefa Pęczkiewicz uvkowała &u"owce do obiadu.
Będzie
zupa
grYEi kowa.,
ziemniaki, rllba tv cie~cie, 114rówka, i komp·ot.
Slowem - jak w do·m u.
żyna

me.
D7..isi.ej.sza wioo!La - mwierde.ila w 9woim wystą.pien·iu
JlO6.
Ha;ria Badzanowska (SD) - suma d~'Wi.adczeń naszego narodu
w roku 1918 i w całym dwudełe&toleciu, pozwala nam «lę
bQ.ej zrozumieć i obiektywnie ocecnjć historyczną rangę namych
obecnych osiągnięć.
Z trybuny sejmowej mówiono,
że narÓd nasz podjął i realizuje
w nowych grooicach i w socjalietycznych waru·n kach ustcojo_
wych P!'Qgram rozwoju kraju.
Ustrój socja]QmyCZllY nadał realny kształt suwerenności ludu
polskiego; sojusz ze Związkiem
RaAizire.1cim ~t podstawą i
gwarancją
bcz-p.ieczeństwa naszego pańl>tw a.
Nastąpiła tei zmiana wal"lmków, w jakiCh kształtują I<i.ę
stoounki
polsko-niemieckae. Z
NRD - naszym soju8:l.n~kiem i
przyjacielem wiąże nas wspólna
trosk<a o pokój. Z RFN ułoży
liśmy nasze stosunkd na !}liZ&e
układu
z grudnia 1970 r., w
którym państwo to =al0 nienaruszalność naszej granicy na
Odrze i Nysie. MówH tym !>OS.
Ryszard Wojna (PZPR).
Wiele . miejsca poołov:ie
poświęcili
problemom
jednośoi
narodu, SIile, która jednoooy w
Pl'acy dla dobra kTaju wszy&t~
1cich Polaków, partyjnych i bez_
partyjnych, wierzącycb i n<iewierzących. Ojczyzna jest IT1&tką
tl"OSk1iwą dla wszystkich swoich
obywateli. Umacnianie jedności

°

to nakaz płynący z dośw1iadczeń
pr=sdości, to główny warunek
pomyślnej przyszłości
narodu.
Powinniśmy d2iś mooo·jej
uwn:eć szeregi wokół partii, jej

kierownictwa z I sekretanem
KC PZPR - Edwardem Gi.erk·iem. aby uwwalać nasz: ~ełki
dMobek i powiększać ~o na
miarę n{IBZycb potrzeb i możli
wości.

P-ol1tyka szerOokoiej jOOJ106Ci narodowej i pogłębianie prooe6ÓW
demokratycznych owocuje także
korzystnie na gruncie stosunków między państwem i Kośc io
łem. Rząd naS'Z k~efilje się w tej
dzJi.edzliInie zasadami tolecalllcji,
~umien;ia
i
poseanowania.
1I."'wili o tym po.słowie Janusz

L.

Kielecki poranek
W

w

.IMykli rolnej w luoowej

•
re"• lewa
l

W depeszy czytamy m.5aJ.: w
la·taen władzy ludowej w wYa1iku gigan tycznych pr:z.eo.bcażeń
.s,połecz.no-gospodail'czych
oraz
tWÓlrczego trudu lu&i pracy pod
kierownidwem OQlskich komuni&t&w, Polska przekształ-ciła s ie
z za cO'fanego kraju rolniczego w
państwO' o wysoko rozw iniętej
gospodacce, przodującej nauee i
kultuHe. Obecnie głoo Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej cieszy
s~

autorytetem na arenie m,je-

dzynarodowej. wspólnie z mnymi pańl>twami - stronami Ukła
du Wa.rszawskiego wnosi ona
godlll.y wkład do sprawy pokoju
i współpracy międzynarodQwe-j.
Wkroczeniu Polski Ludowej
D8 dirogę socjalizmu toW3JI'zyszy110 dalsze ' umocnienie klasowej
solidaI'no.ści
ludzi pracy oraz
przyjaźni narodów ZSRR i PRL,
której duszą iest bojowy sojusz
KPZR i PZPR. Współp·raca rad2.iee:ko-POlska stała się ważnym
czynn!kiem w rozwiazywaniu
1'ÓŻ:norodnych zadań budQwy no\IIe(o społeczeństwa w rou bratnkh k·r ajach.
(PAPl

W mi~jscewoŚC!i Piła (cmina
Keii.9kie), Stanisław P. (lat te)
ki~Mlj~e ,,stuem" PGtrl!eił Dari_a K. (lał 7), Uiry Hmal

ebrŃeil

ci.l,..

Za-bl9d<i (bao.p. ,.ZnK") i Kui-

:Morawski (bezp. ChSS).
Z wy tą.pień po.słów prze!}ijala
dum41 z socjalistyc.z,nej ojczyzny,
z jej ll'iekwestionowa-uego autorytetu i szaculllku w świecie,
duma z tego, że jesteśmy krajem którego- inicjatywy dotyczą
ce pogłębiell'i. procesu od]»'ęże
!lIia i wychowantia społeczeństw
w duchu pokoju 54
cen,U)ne
prz~ wszystk.ich ludei mi.łują
cyc h pokój. Podkreślił to w
swoi·m wystąpieniu poseł Stanisław Gabrielski
(PZPR) wyrażając pragniende młodego pokolenia PolskJi Ludowej godnego
wypełnienia obywatelskich powi'Ilności wobec P!l'ZYS7łych pomieNI

koleń.

Polska Ludowa nawiązuje do
Ołiłej narodowej SPUŚCiUlY. j€&t
spadkObierczynią
najszlachetn i.ejszych myśli tych wszystkich,
dla kt~rych ojczyzna była najw.yższym dobrem: Mówili Q tym

m.m. posłO'',\o"Jje Stanisława SwicIel'ska (PZPR) i Zhi~nicw Czajkowski (bezp. PAX).
Pov;szechny dziś jest dostęp
do dóbr kulturalnych, do ksiaż_
kti stwierdził pos.
Wojciech
Zukrewski (bezp.). Ta rewolucja
dokonała 9:ię w nas2:ym pokolenlu, na naszych oczach. Jesz('.ze
w latach międz.ywojennych ane.l!abetyz.rn, nliedouczende i dotkliwa bi.eda bronUy dostępU dQ

W!iedi.y. Nie ksią.ż.k.a, lf(';
był wówczas pierwSIl.ą
Dopi~o Polska LudQWa
powszechnemu naucza niu
HI drogę do w·i edzy,
la dorobek pokole ń,
kultucy nacodowej

śWli.-8ti~.
Na zakończenie
posiedzmi41 1\8 brał gl06
łek Sejmu StaniSław
Stwierdzii.ł on, że w

niu I sekretan.a KC
Edwarda Gierka
ły przemyślenia i
9Jcie sercu k>8żdego
mocno z~ązane z dniem
siejszym naszej ojczyzny.
Nawiązując do wydarzen
jającego GO-lecia marszalek
wiedział, że decydującym

na.niem tego -okresu
narodziny Polski
<%ywistniającej nauk i
złożonych

doświad czeń

narodu. 34-letni okre,s
Polski Ludowej
źródłem naszej sily
wszystlcich Polaków
wokół

najważniejszych
państwa.
Obehodząc UroczyŚ0~ liO
nk:ę
odzyskania

narodu i

czynimy to w
hi&t-orycz.nej zespa lajacei
naszego narodu, \\' alke i
ko]ej.nyc;h jego pOkol en.

61 rocznica Wielkiego

Spotkanie z weteran
walk rewolucyjnych
DOKOŃCZENIE

ZE STIl. l

DZIiś w ,od:zoinach rannych w
KQu»tecie WojewódzkUm PZPR
w Kielcach odbyło się uroczyste
spotka,"~e e:>.Jonków egzekutywy
KW PZPR i cUQuk:ów KoIIlli.sji
dla Spraw Dz iałaczy Ruchu Robotn'i czego z weteranami walk
rewolucyjnych,
uczesmikarni
WielkJiej Socjalisty=ej Rewolucji Paźdzdernikowej, zasłużo_
nymi spole~n.i.kami , do których
w serde-cz.nych słowach zwrócił
się
I sekre·tan KW PZPR w
Kielcach - AleksancIer Za rajczyk życząc im zdrowia i pomyślności w życiu osobistym i
rodzilllnym. Wielu dZliałaczy 0trzymało liBty grtltulacyjne
od
I sekretarza KC PZPR - Edwarda Gierka. Uroczystym momentem spotka.noia było wr~ze
nie przez I sekretarza KW _
Aleksalldra Zarajczyka i wojewodę Jóufa Stańskiego wysokich odzn.acl':eń państwowych
przy:z.nanyqh zasłużonym dzia_
łaczom w 61 I'OC.'llllicę Rewolucji
Paźd2:i.ocllikowej.
O rder
SZ.tflJlda.ru Pracy II klasy otrzymali: Bonifaey l\falewski,
Franciszek Magchlan. Czesław
Tobian. Krzyże komandorskie
O!l'deru Odro<lzenia Polski przyz,na.no: Stanisławowi Cichaekiemn, Janewi Bllńbulr, Sławomi
rewi Bal'wiński~mu, TadeuS!owi
Czapczyńskiemu,
Juliuszowi
Furnalowi, .Janowi
Kowalewi,
Włodzi mierzowi Kozak!lwi, Mieezysławowi Misill",~, Ludwikowi
Sz~\terbiń!;kiemu. Kn.yże oficers~le Orderu Od·roclzeni9 Polski
otrzymali: Bogusław Jasiński,
Taden z l\lastalen:. Franciszek
P~wni(;ki, Jósel Olezyk, S~IUl
Wiącek, a
krzyże
kawalerskie
Orderu Odrodzenia Polski: .Jan
Gło-,;-cn\'ski,
Cecylia Stąpel'ek,
Jan Karpiński, Edw~rd "Krogulpe, lłegina Nowak, Jan Krecisz,
Stanisław Loranty, l\fikobj Ma_
kuła. Franciszek Słojek, Sł,.fall
Skrzyoczyński, Wanda
Skibiń
ska, Edward Wejna I Anna
Zdań Ira.

Zeb!rani % okazji 61 rocznicy
Rewolucjd Paźi!z.ia'nikowej wystosowali list % serdecznymi po...
%drowieniami do I sekretarza
KC PZPR, Edwarda Gierka.
UC2:e.sotnicy spotka'niI!
dzieli1d
!lię wspommmi1lmi. Zwiedzili 0-
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ni iakże Kielec.k&e Zakł.d!
robów Papit'ł'owych.

. *
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nych

spot.kania z dziiałllczan11
cyjnymi i komba
lGelcach rozstrzyg
kOI1kurs na plakat
rocz.nix:y Rewolucji .
kowej, w Osbrowcu u.
no 'fi czasie akademJl
czym ZDK wYsokimi
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st naszym spólnym i na· iąkszym
Przemówienie Edwarda Gierka na uroczystym posiedzeniu Se;mu PRL

WYSOKI SEJMIE!
ATELE POSLOWIE!
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aODACY!

OCZN [CA, dola któr ej wpamit)tuiooia zeb r aliśmy S Ię dzi&, świec, szczególnym blasltiem w dłu 
i chlubnej histoni naszego na.rou.e5:e le sobą treści ideowe i mo. któr e najży\V i ej poruszają pw,erca i umy ly.
. esiąt lal temu,
po długiej,
\viekowej niewoli narodowej
a odz)'sk,lła niepodległość. Rozw kOllCU X V [II wieku przez zaZiem ie polskie znowu laczyły
jeden organizm państwowy.
ele wydarzei1 o fundamentalnym
'eoiu dla naszego bytu państwo
I narodowego zapioSało się pa. jes.em 1918 r. na kartach
. rxI przejmowania władzy w
bce. poprzez Republiokę Tar,:ą, Rady Delegatów Roboliniw LublLoie. ZagłębIU I w IilloS:·odk ach przemysłowych, porozbraj anie wojsk niemieckich
'.dacj ę Ivła<iz
okupacyjnych w
'.v:e W dOlach 9-11 listopada,
d0 !X>'.,·sla nia wielkopolskiego w
.'.d:HJ W tym c i ągu wydarzeń n ie: .:.c ważnym ogn iwem stało się
tNOc·zeme w Lubl i.nie W nocy l. 6
l I li5l0'flad a 1918 roku TymczasoRrąciu
Ludowego Republ iki
Był lo pier\\'Szy
nie zal eż
()(1
wlanz zaborcl.y{!h r zą d polB:. la t.o jednocześnie doniodecy ~ja ustrojowa - Polska, któup~clla jako monarchia podniosła
Ja,.o :·efJubll,ka
.I'ne pojawienie Się pailStwa
,,\lego na mapie politycznej Eu r oI w zyciu m i ędzynarodowym stal·ę [aktem. którego wagi nie spo-

R

ł

OBYWATEL E PO SŁOWIE !
IEPODLEGLOSC wyzwwiła ogromne zasoby patriotyzmu, zapaŁu, w iary i nadziei, była szansą zbudowania mGCny{!h
fundamentów narodowego bytu. Z żalem mów~my dzi-siaj, po latach,
~ w więk
szości SZa.t'l63 ta nie została należycie
wykorzystana
w
międzywojennym
dwudz iesto1 eci u.

pod cięża r em klęski. Walczył bohatersko i nieug i~ie. Stw o.uył masowy ruch o.poru • oku.powanym kraju. Za.pisał chlubne karty żoinier5k iego męstwa na fronta·ch II wojny
światowej.

W tyCh tragicznych, przełomowych
latach postawę najszecszych rzesz
społeczeństwa polskiego cechowała z
jednej strony bezkompromisawa wola

przecenić. Było to .pełnien i e pół
wych dążeń Polaków do

.~tej

oś c i , wyrażających

pGstawie

się

w

bGhaterskiej

Ustrój społe<!zn y , stru,ktura narodowościowa i kształt terytorialny, w
jakich uformowało się po roku 1918
pailStwo poli>k ie, nie sprzyjały przezwyciężaniu historYC7.nych
opóźnień,
zacofani~ i słabości, ani też uzyskanj.u us-tabilizowanej pozycji między.

. :(e.
Odly,i,aniu ni~podległośd z.a<ie.
wola na.rodu polskiego, urUJącego w wa).ce
wyzwoleńc zej
\\Tl.Ey nakaz moralny. Man Ifestatej woli by lo powstanie ko.ś<:iusz- narodowej Sytuację pogarszała poli'~:e wraz z Insurekcją wars za·w- tyka kół rządzących, zwłaszcza w
po·.ntania listopadowe i sty cz- tz.w. okres ie pomajowym. antyd.emoanie krakowsk ie I Wios- k raotyczna na wewnątrz i a.ntyra, reWOlucja 1905 ro.ku, a dziecka na zewnątrz, szukająca opa.r. . ra krWI polskiej składana da w iluzorycznyeh 50jllSlLaeh, niele tam. gdzie toczyła się wal- zdolna do należytego wykorzystania
Wolność narodC1Wą i s polecz..ną. możliwości rozwojowych kraju ani
nas zych ojców "Za waszą też do zapewnienia narodowi i pań
.t.>C
i naszą" rCJoZSławiła im i ę stwu pokoju i bezp i eczeństwa .
'N świecie, zw i ązała je z ogólDon iosłe zm';&zen ie miały przemiam nurtem postępu dz iejawe- ny w świadomości społecznej. Wszyst. a.-b:la dla sprawy polskiej k:e
klasy i warstwy
społeczne,
o,ł demokratycznych i re- wszystk ie
ugrupowania politycz.ne
_. ,o\'ch ówczesnej Europy .
. musiały Gkreślać swój punkt w idzen'. . . .· a
historii dow i odły n la n. politykę pańs twową i for mup~~.. ~,!elblc!e, że sama tylko wo- łować w tym wzg l ęd'lie swoje stano:.d. O·S , nawet wspa r ta bohate r- w' ko. W konfrontacji tych stano" n~Jwyi.szego rzędu, nie byla w isk doj rzewała św i adomość klasy
~'t~ ,.lape wnić spraw ie pol s>kiej robotniCzej, chłopów i inteligencji,
~':~_a Warunkiem n i ezbędnym patriotyzm młOdego pokwenia wzooo:~ ,la·me ~przyjającego układu gacał się o nowe t reści i wy.pełn i ał
'[ en,; mIędzynarodowej. Pod się poczuciem odpow i e<iz ialności za
I WOjny światowej układ tak i pailstwo i jego przyszłość.
[}:,!ede wszystkim dzi ęk i zw vWybitn v
w kła d do umacni a.nia
n_:oS'·js~ ich robotn ików i chlo- po lit ycro ej roli mas ludow ych wn i ósł
'" R wSPO~ym cięmiężcą - ca- rewolucyjny ruch robotniczy. Komu~ar. e.~~luc~a Paździem i·k owa i nistyezna Partia POlski i lew ica Poll{l l:~~n .s tOrt~ wielka myśl Leni- skiej Partii Socjali.stycznei, klasowe
, :ad;' a~J()~ahs tyczna polityka Ro- związki 'Lawodowe, a tak że radyokal.,a\:.': 'ej. głoszącej i realizują- ny nu rt ruchu lu d owego, demok r aa. o<a "ł~ a"odÓw do samostanowie- tyczne koła inte ligen.cji, postępowe
eJOd,e~i ~ ,przed Polską d rogę ku or ganiza.cje młod z!eżowe. oświatowe
. i be7 O~Cl R ząd Lenin a pierwszy i kulturalne.
.
.- ~astrzeżeli prawo na rod u
T ym p rocesom zawdz i ęczać nalciy
p ~ekrd~ . samo<>tanowi~nia o 50- w dużej mierze to, że kiedy przyszła
C7C'
e~~lI z~bore ze traktaty.
godzina próby najwyższej, k iedy ho rr~bi ;-spor~llnamy wielotysię~- dy h btle rowskich najeźdźców ude rzy·Cj
O,l~ko;'Y uczestn ik6w ły na Polskę, w ówczas na r ód polski
zdz ierni:k owej,
/; '~~ą., r'a
którzy mimo głębokich klasowych sprzecz:. 'oa:"nio 11·ę w ramię z ludem Roo ji nośc i i - ja.k mówił poeta - mim')
)?:'}~; ..' ~l<~ar.at u i stając mężnie do wielkiego w oj czyi.nie "rach lillk u
~sPół'..V\}Cl I~] wła<izy radzieckiej, krzywd" dal przykład jednośe i i
o'~!\'~'1' . Y.i
warunki odrodzenia mt)Stwa, k tóre n :ewiele mają sobie
równych. Na.r6.d n3lS<z nie załamał się

:a.

, ::e

.

\3

walki z wrogIem, a z drugiej - powszechne, choć wysoce zróżn i cowane
przeświadczen ie o konieczności
głę
bokich zmian w strukturze i polityce
prZYSZłego
państwa
polskiego. Ten
sLn świad()mości spOłecznej stanow i ł
punkt wyjścia dla ana lizy sytuacji, a
następnie dla platformy programowej,
jaką prze.dstawila na rodowi lewica
polska. Stąd wyrosła Polska Partia
Robotnicza, kontynuato rk a
naj lepszych tradycj i polskiego ruchu robO'tniczego, orędowniczka nierozerwalnego związania sprawy wyzwolenia narodowego z wyzwoleniem społecznym.
Głosząc i rea !i!ując ideę przyjaźni.
br aterstwa i sojuszu ze Związ kiem
Radz ieckim. o rganizując wsp6lną Nalkę z hitler owski m w rogiem - Pols ka
Pa rtia Robotnicza wraz z innymi sitami lewicy polsk iej tworzyła przestanki naszego ud ziału w zwyc i ęstw i e
i VI' ksdałtowaniu powojennego ladu
w Eu ropie i śwIec i e. Te same idee
legły u podstaw utworzenia a rmii polskiej w ZSRR, któ "a u boku Armii
Radzieckiej na na jk!6tsZ.\lnl I naj ważniejszym z bitewn.vch s lla k6w niosła

ko leniem Pola ków . k tÓre bohate rsk o
w alczyło z n iemieckim
n ajeźdźcą i
położyło
w tej walce niezmierzone
ofiary, któ re pod j ęł o trud podniesien ia kra ju ze zglis 7 cz l ruin. Doko p-a nia te pozostan ą na zaws~~ w panteonie na rodowej chwały!
WYSOKI SEJ~nE!
D 35 bez mała lat wytrwale,
choć nie bez pr~eszKód i niepowodzeń, budujemy PO lsk ę spra wiedliwą l bez pieczną, zasobną i kul turalną. Podej mując wielk:e dzielo
odrod zenia na rodowego i ob i e rając
socjalistyczną d rogę rozwoju uksztallowaliśmy po nowemu fun dament a lne problemy ustro jO'We i polityczne.
otworzyliśmy
Tea!ne
perspektywy
rozwiązania
t ywotnych
problem6w
naszego narod u.
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em

Jeśli uzmysłowimy sobi
syŁI.ł.cj,
naszego kraju jeszcze 40 laŁ temu CN"ac
ogrom późniejszych zniszczem wojeanych, jeśli przymierzymy to de naszego współczesnego poziomu, . .
współczesnej dynamiki rozwojowe j
i
skali produkcji, do obecnego miejsca
w międzynarodowej \vspólpracy go.spodarczej, do obecnego staMl materialnych I kulturalnych warunkó....
życ i a, to uświadomimy
sobie wielkość skoku cywilizacyjnego,
jakiego
dokonaliśmy pracą polskich rąk i 11mysłów, pracą w yzwoloną i xwielokrotnioną w swych
efektach dzięki
socjalizmowi.
Po [ WOjnie świa~()wej wielką rołę
odeg rało samo pOjawienie się naszego państwa na mapie politycznej,
obecnie w 34 lata po II wojnie świ..
towej coraz mocniej liczy się obecność Polski również na gospodarczej
mapie
świata.
Rozwój przemysłu,
górnictwa, transportu, upowszechnienie oświaty. postęp nauki i techniki,
rozkwit kultury, tworzą w dziejach
Polski nową jakość. W ysoki jest autorytet międzynarodowy naszego kraju,
a jego bezpieczeństwo po raz pierwszy od kilku wieków opiera się na
mocnych i trwałych podstawach.
Mamy dziś prawo stwi erdz i ć: naród
nasz dobrze wykorzystuje s z ansę, jaką otworzyło przed nim wyzwolenie
spod hitler owskiej okupacji i wejście
na d r ogę socjalistycznego rozwoju,
Chlubiąc się wszystkim. co osiągnę
l iś my w budowaniu s ity Polski, mamy jasną świadomość zadań, które
przed nami stoją i potrzeb, które 0czekuj ą
zaspokojenia. U prog.. IlH
siedemdziesiątych op racowaliśmy w ieLki progr am rozwo ju społeczn.o-gospo
da r czego. Twórczym, znojnym trudel1l
całego
nar odu przeobrażamy kraj..
modernizujemy gospoda rkę. zmierzamy konsekwentnie do rozw i ązania
problemu mieszkaniowego i tworzenia nowoczesnej gospoda rki żr..vnoś
ciowej . P rzedsięwzięcia te mają fUI\da mentalne znaczenie d la teraźniej
~zości i przyszłości na rodu polskiego.

wolność ojczyźn i e .
Schylmy dz iś cz eła przed ty m po-

O

•

OBYWATELE

POSŁOWIE!

W

gigantycznej pr ey. w zmagamu z trudnościami i oporamI.
jakie towarzyszą zawsze wielkim ludz.kim przedsięwzl~ciom, a jednocześnie w satysfakcji z noweg.
kształtu ojczyzny w ciągu ostatnich
dzi esięcioleci zespalał się wokół wspólny ch celów na.ród polski, dokonywał
się proces ksztaHowania socjalistycl:ne"go
spolecleilstwa,
obejmujący
wsz.v stkich, którym leży na sercu dobro Polski, bez wzgiędu na daWlle
podzialy społeczne czy po lityczne.
Z tej jednoŚci mora l no-polityczne!
społeczeilstwa pOlskiego, wyrastającej
z najlepszych ni epod ległoki owych i
demok rat yczny ch tradyc ji. z boh.terskiej walki z h itleryzmem, a __
krzepłej w pracy dla Polski Ludowej
zrodzi! się Fr ont Jedności Narodu, łączący wszystkich pat riotów.
Jedność na rodu - to potężna, realna siła. Trzonem iej jest sojusz Polsltiej Zjednoczone! Pa rtii Robotnicze.J
ze Zjednoczonym St ronnict wem L~
dowym I Stronnictwem Dem okratyczn v m'. wsp6łdziałanie ws!:vstkich śro
dowisk społecznych w p racy d la 10cjalistycznej ojczyzny .
Pol:,k a Rzeczpospolita Ludowa jest
malką wszystkich Polaków. Wszysc1
- n iezal eżn i e od przynależności partyjnej, zawodu I pochodzenia, WYkształcenia czy stos unku d<t religii są jej c6rkami i synami , k tórych jednaką otacza troską. którym da je prawa i na kłada obo wiązki. Poczucie pat riotycznej jedności serc. m.vśli i ezynu ws zystkich Polaków jest naszym
w spólnym i największym dobrem, jeł
STIl. ,
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Na froneie walki e jakośe bitwa Da8łępuje 2.a bitw~ Jeb cekOBsumeuła, ' ochrona opinii. polkonsekwencji łimne zabiegi • poprawę jako8ei

lem jest eehrona C08podarki i

skiej robocie. W
miały i Dla~ wielostronne m;wzenie, w każdym razie
łącznie

POZIOMO: l. rytuje w metalu, I. matacz. 7. wą~ % roo~i
:ny d'llsideli. 10 racla. dowod.
13. bronJ b ramki podczas gry
111. strój żałobny. czarny. l~
komedIa Go go.1 a. 20. nadduna)• ka metropolia.
PIONOWO: 1. rOOzaj broni
JllPQrtowej używanej w. szermierce. 2 podpora chmaelu. 3
«hota. 4 ka'mień ozdQbny
5
pomoc dla oblęwnych z samolotu. II okrągłe okienko l wodo.su:zelnymi klanarru w kajueie statku. Ił niejedna u plutoJ] wego. 11. niewolnik. 12
smar
ochronny. H wlfJsy na twarzy
mężczyzny 15 rlroga
wydęta
przez las. 16 woń spalenizny
17 utyczka u beczki. 18 kraDi~. konie.c
Rozwi~za.nia

pn~sylać należy

adresem redakcji "ED" wy·
n" kartach pocztowych
w termin ił' siedmiu dni nd datv ninil'.iszl'l!O numeru . Pomię
.hv
prawidłowe
"ilnowiriJ~i
r"llo~uj('
sie dwie
nal!ro6v
1r<ia7kowe. Kartv DOCztowe bel
1<"D<>nu będą wyłączone z 10,Uli)

ł:;n:nil'

8f~lVania.

,.ECHO O"SIA"
Kupon nr 251
ROZWIĄZANIE

KRZYZÓWKI NR 235
POZIOMO: odbłyśnik. kontToler. beryl
stoiek. geneza.
worek. waltornia . Działdowo.
PIONOWO: dłoń. łata. środek.
l·poeryt. osa, berek. l)8S. rogacz.
gestia. ~r6d. siew.

Uwaga: zwierzęta!
J'Sykry te. ale cz~sty na
D&szycb dror;ach widok: psy
I koty pr'lejechane przez
.a_hód. Otacze..:o tak się dzieje?
Pnyczyna pierwsza to pozostawianie zwierząt domowycb
bez epieki. Nie tylko na wsi. ale
j w mldf'ie zdar'la sie WVDUSZezanie DSÓ\V na SDaCf'r DO Drostu
na .nee. Zaapelowaf wie~ trzeb .. de wła.~('ici .. 1i lK1lW o więk-

P

51.e "czu('ifl

odnO~1if'd.,.i~'nllŚci

za _Teh D()douipM'nTrl! Pip~ w
mieści.. mu~i f'l!oihic; na
<mTny! Wvbi"l!"~ja<" nal!"lf' na i ..zdflie ni.. tvllco
lIara7!> ęie na
śmiere. ale stwar'ta r(\wno,"zp""ie
powIlin .. nipb"7nif'f''Zpń~two Kiero~y zwvkl .. dara.ia <iI' ,,('alIii nvi,.rzaka al,. na!:1 .. "qmoe'Z'T
man~wr
OM11",,,ia
mlllł:f' ~nnw()dować leoli·";e Pr'lV-

wa.nie

ellY1la

,;ilpr.,,.nla
łlwif!h "",miwhnd"w na " ... rv1cnli
w Warszawi~ by1a Jłrud lidy
l'rzl'bi"l!!aian kzdnie ... wiewiórka.
NaJ)~alem wyieJ. te !l. .~ół

EO

oowain ... !!"n
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aze)j w toku ko.nsu.ltacji od
Obecnie wszystkie oczy są
lud:z.i pracy, że w batalii o jazwrócone na rządowy projekt
kość należy sięgnąć po bodżce
ustawy o jakości. który wpły
sankcji l należy je stosować z
nął do Sejmu. Był on przygożelazną konsekw.encją. ale bez
towywany długo. nie na chybprzesady i z dużą dozą, odpowiecika. Jego autor - Komitet
dzialności.
Cóż w tej sytuacji mogli zaNormalizacji i Miar - spopropol/lować?
rządził aż 28 wersji w szeroOczywiście
zaprol)Onowali
kiej konsultacji z zakładami
zwiększenie "asortymentu" kar
pracy. środowiskami i stowaadministracyjnych i pieniężnych
rzyszeniami naukowo-techniczzarówno dla pracownik6w wynymi. związkami zawodowypuszczających buble. jak I dla
mi. Jak twierdzą rzeczoznawludzI odpowiedzialnych z ' racji
cy. jest to projekt dobry. któzajmowanych
stanowisk
w
przedsiębiorstwach za -1opuszczery winien znaleźć uznanie I
nie do wypuszczania bubli.
akceptacj ę
w Sejmie. PowiPrzykładowo:
dyrektor
w
nien
przyczynić
się
przez
pewnych okolicznościach może
wzroot jakości produkcji, dziabyć ukarany nawet sumą 25 tys.
łalności inwestycyjnej. budow- .
złotych
(słownie:
dwadzieśc ia
lanej I innej do poprawienia
pięć tysIęcy złotych) z własnej •
mniemania nas o nas. o naa nie z zakładowej kieszenI. W
szej pracy, o naszej odpowiemyśl nrojektu ustawy dyrektor
dzialności.

W
czasie
przygotowywania
projektu ustawy. a więc studiowania
naszej
rzeczywistości
gospodarczej, specjaliści z Polskiego Komitetu Normalizacji i
Miar dokonali ciekawego odkrycia. Oto okazało się. że w
przedsiębiorstwach
została
zachwiana
równowaga
między
ilością n:łgród a ilością sankcji
ha korzyść - I to ~-yrażnl\ nagród. Przy okazji dokonano
jeszcze innego odkrycia. a mianowicie. te w naszym systemie
- nazwiemy go systemem bo-lź
c6w - o wiele łatwiej na~radzać,
niż karać. I że u nas kary sto,uje ,ie w sytuacjach zapelnie
wyjątkowych.
po licznych uoomnieniach. po wyczerpaniu
środków wychowawczych. Potwierdziło się w toku tych prac,
że bodziec kary stosowany iest
'v6wczas. kiedy do delikwenta
nie dociera żadne słowo i kiedy
wręcz ręce opad a ją
PrawniCY. którzy projekt
pr;o;:v!!otowywali, nie mogli się jakoś 0Pędzić
refleksji. że taka rela cja międ:zy nagrodami i karami musi niewątpliwie ",rpły
nąć
na
obniżanie
się
poziomu jakości Prawnicy usly-

kierowcy PUPIł lIniknlłĆ przejechani. awierzęcia. choć nie
zawsze się te udaje. Jest, niestety. rrupka ludzi. którzy na
dro~ach urządzają swoiste .,polowania" na psy , koty Tę fo<rDlę
wyładowywania
sad ystyc'l-n ych
skłonności rcnwazai mozna tTlko w katelt"oriacb .,ewnycb psychicznych e.Jehyleó. Nikt o normalni~ rozwinietej sferze emocjonalnej aie może lie tak ...chowae.
PrzYkre ..kut.ki motoryzacji
edczuwaja t .. kze zwierzęta leś
ne. Jest w kodeksie dro~owym
z.nak: .. Vwalt"a na zwierzęta dzikie" Zwykle kierowey traktuj.
11:0 iako swoist. dekoracje ustawianą Iłrzv wjeździf'
iło
las1l..
Warto wiee prZTpOmnlf'C. co
mówi na ten temat kom('ntarz
do nrzepl<;ów Kolłf'ksu 01'0l'oweI!!O: .. Znak (.. .) esfrzl'vs o 'lwienetach dziklrb które moe-a nie.,czekiwanie anal('źć "ie na dr.,dze. wbj('e-ajat' na nia lub nieki ... dy nrz,.bvwlda(' na ni('j. Znak
tetJ zatem wskazuj,. na konieesnlh~ć obserwadi urówna samej
droe-i łak i,.ł nt"cz"nia
Szczecólna ostrozność i umiarkowa.na
s'lybkość naleh ucbnwać oodczas Judy w Darz .. nncnp; Idedv w światłach retlpktf>l'ów widor'tna łest tvlko jezdnia
a
nadto dosłMif'7.enif' nie ooruS'Zajacell:o sil' zwierz~ci .. na jezdni
ni,. jest łatwe"
Amatorów uś
.. polowania"
J)rzy Damoey ...mO('hodu o~trz_.
łr:reba. te a karlł Sa kłusowni
elwo mo-ie silli wi~ub lIawet 11łrata la_bod. jakli narzelłzia
prusłępshl'L
STOP

ukarany za złą jakość nie będzie
przekładał nieniędzy z kieszeni
państwowej
do kieszeni l)8ń
stwowej! Ukarany z mocy tej
ustawy bf:dzie płacił własnymi
p:enię--lzmi.

Istotne sankcje przewidziane
'11 dla pracowników n iesolidnych,
niedbałych
i
lekceważących
odpowiedzialn<xść
za
jakość.
Projekt w
pewnych

sytuacjach
dopuszcza
dyscyplina'me
rozwiązaillie
umowy
o pracę ze ws.zystkiJm1 konsekwencjami. utratę prawa do
nagrody rocznej z funduszu zakładowego.
a również szereg
drObniejszych kar .
Projekt przewi-luje nagradzanie załóg za dobrą jakość przez
ściślejsze powiązanie korzyśCi fj-

nansowych.
Og61nie można stwierdzić, że
projekt opart y zost ał na starej i wypróbowanej zasadrz:ie
,,za d-obre \j3 g ~adz.ać, u
złe
karać"

Tyle wstępnej informacji co do
genezy tego projektu ustawy. co
do intencji. a także co do jego
"ducha" Ale sam' akt jest na tyle ważny. a przy tym tak wyczekiwany. że pozostawienie go
bez komentarza jest niews·k azane. Przede wszystkim więc - pro
jekt ustawy o iakości. laki rząd
wn i ósł
do Sejmu jest aktem
wielkiej troski. I chyba - odwagi. Dlac zego troski - już wyjaśniałem A dlaczego o1wagi?
ChYba dlatego. że mamy tu do
czynienia z kilkoma nowymi
elementami Na!!radzać za iako:ść
- zgoda. Tak było . taka jest tradycja . Ale karać? I natychmiast
jako reakcja pOjawiają sie
pytania za strony dyrektor6w.
kadr. or~enizatorów: li czy jakość zaleźv od dyrekt.or6w. od
kadr. od orl!anizator6w? T ze
strony szerel!owvt'h pracownik6w: a c zy iakfJść zalf>źy od szerel!o\Vvch pra cowników? Na te
watnliwfJ~' i. en ni lrn",., 7,,1 .. łv.

USA:

Co trzy sekundy
przest~pstwo
W roku 1977 w USA co trzy
sekundy po.pełniamo przestęp
stwo - na co wskązuje opublikowany ostatnIA> w Waszyngto.nie raport Federalnej Policji
Sledczej (FBl) Co 27 minut zamordowany wstał człow·iek. co
• rniDu4 zgwałcona kobieta. co
i8 sekund dokonyWQJlo napadu
rabunk()wego. co 10 sekund
włamania. a co 5 se-kund kog()(§ ok r adziono. W minionym
dz.ies:ięcioleci-u liczba
na.p adów
rabunkowych wzrosła w USA
o 54 proc., li ~rde'rBtw o 38
proc.

odpowiedź

jest W'łaściwie jedna.
Projekt klad"c akcent na kary
ka.ktuje Je azenej, a nie wyłącznie w
kategorii .odpow ie-dzialnośc i peł"lIOllalnej. Nie ch<>!ki iak rozumiem intencje
a'lltoców pl"ojektu - o karanie,
ale
cOOd.:z.i o dobrą jakOŚ
ciowo
produłl:cję,
chodzi
o
lilr;widację

w

jek.iejś

części

marnotrawstwa i podniesienie
zaufania
do
Własnej
produkcji. Ustawa ma być bodź
cem do lepszej pracy. skłonić do
refleksji nad sobą I nad własny
mi postawami. Batalia toczy się
przecież I o to. aby skończyć z
zasadą zwalania winy na innych
oraz przerzucania odpowiedzialności. czy wskazywania nawet
na przyczyny zgoła pOZ8z·i em.kie.
Ustawa - jezeli zostanie przyjęta w formie zaproponowanej
przez rząd - bf:dzie nie tylko biczem Ila niesolidnych. ale zmusi do zastanowienia wielu kierownik6w. Będzie .to ustawa jak należy sądzić nie tylko
czytapa przez aparat prawny
przedsiębiorstw, ale wręcz 5tn-:flowana przez Ich kierownictwa.
Powinna być również skuteczIlym orężem zwalczania takich
pogladów. kt6re minimalizują
J)roblem 'akości dla jakichŚ sobie tylko wiadomych interesów.
JERZY KOCHAŃSKI
.
i •• lnter-pre!lS")

kSIęgoz bioru

Z bogalego

iii. Miejscowa etl!yielnia
pism u ka.zującyeh się ,

Przy ul.

Okazale t>rezen tuJa~ :r !I~
trowy dom przy ul. Foksal
brze znają mie6Z.kańcJ
wy. Przychodzi tu
~kolna. studenci. II takie
stawiciele różnych
cy. Dom Radzieck iej
Kultury. stojlłcy
wszystkich. przycia,ga
nością ocganizowanych
serdecmościa wacuiacych hl
&l.
KONCERTY. WYST.-\WI,
SPOTKANIA ...

Hitler...
pod choinką
HambuTski wysyłkowy oom
towaro,,"'Y "otto-Versand" rozesłał już tegoroczne
katalogi
ŚW'iątecz.n~h podarunków. Aże
by 1)00 choinką było nie tylko
pTZyjem n.ie. lecz naprawdę w
duchu nieooeckim - jak I!isze
ironicznie tygodniok .,Stern" katalog obok "brunatnego ciasta oferuje również brunatne
książki" . Np.
z,bwr
przed.ruków z prasy hitlerowskiej pod
znamien.nym tytułem MJeden
naród,
jedna Rzesza.
jeden
wódz". Na okładce tej okazale
wydanej książki widnieje Adolf
Hitler. odbieTający wojskową
paradę. IlIJla publi'kacja
.,pod
choinkę".
poświęcona
wyczynom tnaTynarld wojennej ITI
Rzeszy. tak oto je5'Ł reklamowaIlJ8: .,Raz
jesz,cze
przeży
wajmy, jak bardzo obawiano
się floty niemieckiej" Dla
usporaWledliwienli.a tej
bogatej
oferty n:iecblubnej przeszłości.
"Otto-Versand" podaje w IIWy1ffi
katałogu: "Oferując te książki
prag.nlemy tY'l~o 7J8sopokoić ist-.
ntejącą tendencję".

Głównym

z.a.damem
Radzieckiej Nauki I KulturY"
propagowanie osiągn ięć !
nych dziedzin żvcia Kraju
Stąd

też

stałymi

kalendarzu i.morez sa
w wykonaniu cz ołowych
dzieckich artystów ciekawe
stawy SpOtkania z
naukowcamL Jest
każdy solista. czy t e ż
Kraju Rad goszczacy
Drez~ntuje

tu swój

dorobek .

Każdy przekracza i ą c v

placówki może tu w
dzieon n ie coś in teresuiacego
siebie.
.
- Dziennie przewii a !!e
naszą plac6wkę około 5
s6b - informuje
Domu
tury. mRAN
- Przychodzą . aby
bogatego księ!!ozbioru
filmy czy SpOtkać s i~ t ,
sującymi ludźmi pO~lad ~rn

ga ta biblioteke ' ob eimu larl
nad 80 tysiecy ksia 7.ek z
S'\I beletrystyki lli
kowo-technicznei
.
ność nie o!!ranicza sl.e T
Warszawy. Utr'l"mUle~
kOl!1takty li: zarzada ml
wódzkiml TPPR
Dl
oświatowymi.
% tei'en\l całego kraJU.

za .

,

W laboratoriach

~~Ił
lUlk u
doi w Giiyek u
d~JtIllla.no
dwooh
wla.maii do sklepu i kawiarn.i. Podezas porewnywania
znalezionych Da miejscu
ebu
przestępstw odcisków linii papilarnych stwierdzono, ie jedne
s nich powtanaj~ !i'ię, • więc
prawdopodobnie .bu
wła.mań
dokonała ta .ama osoba. SIady
naleiały do Andrzeja O. Okazało się jednak, że od dłuższcge
czasu przebywa on w więzie
niu, .dbywając karę za popeł
nieme kradzieże. Czyżby pomył
ka daktylosko-p(iw?

Zalradka ta została
jednak
nybko rozwiąza,na. W cY;asle
~dy popełniono 'lll'łaman-ia Andrzej O. -przebywał na okoJiczIlościowej J)rzepustce z zakładu
karneK"o. Po włamaniach ukrył
łupy i powrócił w reruJaminewym czasie będac święcie -przekonany, że milicja
wszędzie
będzie nukać )J!"zestępcy,
ale
INe w wi~.iu.
Jedn&kie I
tym razem ek!iperłysa daktylo_

http://sbc.wbp.kielce.pl
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"dwuletnia rośHna warzywrodziny liliowa ty ch", i.naczej jadalna cebula
używana
jako przyprawa czyli PO prostu ... zwykły czosnek iest nadal
jeszcze niedocenianym środk ie m
1eemiczym na wiele do JegHwoki. wszyscy na ogół wiedzą .. Jedna kże konsekwencje spożywania
czosnku w postaci specyficznego, drażn iające /(o "oddec hu" nadaJ odstrasza j ą w ielu chę tn yc h
gotowych zaprzyjaźn i ć się na co
DA

%

dz ień

z

tą

oożvtecuną rośliną .

Lekarze jednak eoraz częściej
salecajll
spożywanie
esosnkll
jako najlepszego leku przeciwdz iałającego scborzeniom
mlazdźycowym i Icb
g roźny m
nastl:pstwom. I t.ak . prof. Hans
Reuter z uniwersytetu w Kolonii JI'O długoletnich badaniacb
właściwości leczniczych esosnku
stwierdził niedawno, że roślina
ta jest nadal w medycynie niedoceniana.
Specjalista w de.iedtz.i.nie ch0rób krążenia 'PCot . Reuter 'PCOwa.d:r.i od szeregu lat ob6erwacje związane :z rozwojem lIChorunia tętnic oowstających w
wyniku akumulowania się w
wewnętrznej
tłUStll
łączą cy ch
się ue sobą j ule/(ającyc b zwapnieniu. Proce6 ten odgrywa UI.sadniczą roJę w jednej
nac:r.elnych chorób XX w - m i aż
dżycy
tętnic
powodu jącej
w
konsekwencji zawały mi~nia

ich

u

CZO D

błonie

Podsumow uj ąc

swe obseT'III' acje pro-t. Reuter o.św iad~zył :
Jedynym minu3em c:r06nku ' jest
. ief(o zapach zwill2any z za.wartością w · tei roślinie orga nicznych związków siarki pos iadai4cy ch z.a to wybitne dz iałanie
bak teriobójcze. Ale l na to jest
rada w post aci mas<>wego SpOżywan i a czosnku.
k tórego 7.3pach wówczas Diko$!o by nie
ruit W klasycunych krajach
.. czosnkowych". lak np. w wielu regionach ZSRR. Grecji. Indi~
i Chic spotyk a $ię :r.nacz-nie
mniej przypadków miażdżycy.
U~ględnlenie
esosnku
w
jadłospisie wraz s jednoczesnym
stosowaniem właściwel\'o trybu
życia
i .d żywiania moze w

znaczllym stopniu JI'Oprawići nass
ogólny sta.n zdrowia. Należ,. przy
tym jedna.k pamiętać. że skuteczne daiałanie ma tylke świe
iy C208Uek.
A u t em, kto wie? Może w niedług iej już przys:dotci ta niedoce<nia.na roolin a stanie się nieodzownym składnikiem wszelkich kana-.:>e« I to&t&w. )a,k równ ież
ulubio-ną WZYlX'awą
«ki
m i ~ . ZUip I !K>6Ó'W7
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sa

prot. Reutera potwierdziły prowadzone ?rzez n iego
dośw iadc zenia . Posługując się dwie
ma grupami pacjentó w ochotników. profesor pOdawał pierwszej
grupie tych osób niewielkie kapsułki żelatyny zawierające masło z dodatkiem
czosnku. zaś
pacjeniom drueiej ~ruoy samo
masło . Poziom cholesterolu tych
osób. które spożywały masło z
dodatkiem
czosnku
był wam iennie niższy niż u POzootałych
osób Równie oozytywne wyn iki
wykazał eksoeryment pol egają
cy na DOdawaniu oacjentom o
podWYższonym poziomie
cholesterolu d'1:iennvch norcii czosnku w ilości 3 g Po upływie
czterech tygodni stwierd2Ono u
tych osób znaczny spadek cholesterolu. Również inne testy wyka.zały. że
czo.snek nie tylko
Wpłvwa na obniżenie cholesterolu. ale również niszcz., różne
bakterie wśród nich - bakterie
~ruźJjcy I dyfterytu.
Sku teczność cżosnku w pewnych przypadkac h p.rzewyźsza
działanie
penicyliny,
względnie
innych
konwencjonalnych
a.nŁybiotyków.
.

na symetria. Przyglądajll:e sie
im bardziej dokładnie.
można
natomiast stwierdzić, ie ni~któ
re • nicb nagle się przerywają,
ł~cu, rOZWidlają itp. Te ,,' laśnie
nIeregularności obok same,o
rYsunku linii papilarnycb - Sił
"'YkorzysŁywane do identyfikat'ji esób na podstawie pozosta-

IKOLA.J GUBlENKO urodził ~ w roku
1941. Po
śmierci ojca, który zginął
Da fro-nde w roku 1942, wychowywał się w domu dziecka. Po-

N

czątkowo

uczęszcuł

do

s:r.koły

cyrkowe j, ale szybko roecydował się ro6tać aktorem. W r0ku 1964 ukończył wyd7.iał aktorski w M06kwie, a w s ześć
lat później Z06\lal absolwentem
~działu

reżyserskiego

~-

odcisków, co wymala nfe tylko
sJl'Ostnegawczości, a.le
i duiej
cierpliwości.

MOZNA TEZ USTALIC
ZAWÓD I PŁEC ...

Wspóh:sesna da.ktylo&kopia &CI
nie tyłke identyfikacja osób na
podstawie pozostawionycb przez
nie odcisków linii papilarnych.
)'fożliwe jest np. wnioskowanie
• nicb o zawodzie, a dokladnie
• stale wykonywanej czynności.
P rowadzone są takie
badania
smienająee do ..kreślenia pici,
.. leźności między przebie~iem
i kształtem linii papilarnych. a
"udową ezłowieka, eoly też chorobami r;enetyeznymi jak
np.
niedorozwojem psycbicznym.
'IJI:ionych odClisków dło-ni i palWprawdzie większość wykoeow.
nywanych w wydziale daktyloskop.łi ekspertyz .wiązana jest
~by ~akie ~óinice wykryć, a 11
wykrywaniem przestępstw.
Ras~ępnte porownać S
innymi wiele jednak badań dokonywaodoIskam!. przeCiętny edowiek nych jest w celu Identyfikacji
:o~rzebuJe Sporo czasu. Posia- osób. które 1Iginl:ły w katastredaJący natomlast duża wprawę fach kolejowych lub lotniczyeh.
l aktYloskop
potrafi
dokonać .staJania &eis&mośoi ..fib eeer.e~o \lir kilka sekund. Niekiedy p;a,eycb _ ullik Jlamięei l mJe nak aby stwierdzić kto ...... _ DYCh.
losta ' 1 '1
..,...
t
11'1 II ady linii papilarnych
rZeba IIOrównać Ilawet
8dkl
RYSZARD CZERNIAWSKI

chiromanci

reżyser a

w

k~e
Sie.r~eja
u.końcuniu
_angażo

Gieras.iJDOwa. Po
studjów aktorskich
wał się do z.nanego
moslciewsldego Teatru na Tagance.
Jaloo aktor filmowy zadebiutował Gubienko w roku
1964..
Zag r ał wówczas rolę Nikołaja
Foki_ w znanym u nas film ie "Mam
dwaQ2.ie.ścia
W".
Jeszcze w tym samym roku
wystąpił w
trzech kolejnych
tilmach - "Gdy odlatują bociany", ,,skro wek ziemi ojczystej" J .. Złote wrota". Odtąd
nie było roku, żeby nie grał
przyna}m.niej w jednym tUmie .
Z n.ie :r.nanych u nas wartowymienić takie, jak ,.Foka trtJlIlt w
oboron ie" (1965),
.,Malczik
i
diewuczka " (1966).
"Pierwszy
kurier" (1968). Pamiętamy go
natomiast z: takich filmów )ak
"Hasła nie trzeba" (1967), .,8zlaebeckie gniazdo" (1969 - z: Beatą Tyszklewicz).
"Dyrektor"
(1970) Należał
w
końcu
1et
sześćd'Ziesiątych do na.jpopularn.i.ejszych aktorów radOZiiec'ltich
P~ ukończeniu studiów reiys.erskich stanął
po
dru.giej
stronie kame ry W roku 1971
uealilZowal swój pierwszy film
"powrót • frontu" . który ~ył
wyświetlany także na polskich
ekranach. Za
reżyserię
tego
fHmu
ot rzymał bardzo liczą
cą się w Związku RadozJeckim
n.agrodę
im. Braci Wasiliewów W filmie tym Gubienko
zagrał także główną rolę· Po
t-rzech latach wystąpil w głoś
nym filmie Siergiej a Bond.arezuka .. Oni walc'lyli sa ojczysnę". W tym samym 1974 r~ku
zrealizował swój kolejny film
dramat osychologiczno-społeczny ,.Bądź· z· nim szczęśliwa"
Pop rzez dzieje młodego
mał
żeństwa przedstawił tu probl:my orzed lakimi życie - staWIa
współczesną rodzinę Gubienko
zagrał tu ~16wną rolę (na zdję
ciu). a j~o partnerką była
Zanna Bołotowa W nastęnnym
roku grał w fi1mde .. Pros7.U
słowa" Warto
zaznaC'l.Yć,
że
ten wybitny a'k tor I reżyser ot rzymał w roku 1m n:.>grodę
~J)oinowskiego

Sylwetkę

- M.nóst_ nJl)oty7 - aapyłtał
Jlie lIPetiCWł1y N'edtew. - N'o, eiekaw
jestem. e:z.'1 pra~)nIIlł-ej intet'e6Ująca.

Za w!<l8k"

-

przydrorź.nej,

specja'l na

~~rowad._óu

".;,

Alfreda

Hiteheocka

czowatych wyse-pek.

sercowego i udar., mózgowe.
Doniosła rola ezo9nk • • jak wykazaly testy. JH)lega Ba właści
wościacb kontrolujllcych .,.,.iolll
cbolesterolu we krwi. a tym samym Z&JI'Obiegając ycb sebeneniu tętnM: i następstwom miaż

z teki

.,..

ch, i...,y ...i 116 iwi ....
ao~"ych
• •ielełów _ienął, t.,.d"cych wecllvg
. .~ _dopocłob i .... _
.....

KotnSomołu.

Nikołaja

~bie~i

przedstawiamy
na. zyclZel1l~
Maiioli B under ~ KIelc. przyJMloffiinamy, że listy do naszej
rubry'ld _leży na kopercie oJ!&t.nyE oopas.k iem " Na iyeunielo'.

http://sbc.wbp.kielce.pl

JIICZJ

_tala

ciężarówka,

reetauracJi
obrabowana
która pr2e-

wozi ła
ltawę.

w8cto9cio-we obraILY na wyTen~ prefekt policji.
żąda
ode mnie, abym tych sprawców
RYbko złapał i odebrał Im łup._
- Pech ariYRy, Tulley. Nieeh pan
kizie Ik> bistro, wypije 1Xk1aneezkę
nerw onego wina. Zk>dttieje są )uż
zapewne 118 siedmioma górami. Poza tym obra.zy ~ z.winąć i schowaĆ gdtzie4tolwWlk.
- To także moje zdanie, panie
kolego. Nie po!I(leta·w ili bOO ycłl Al&dów. Przeładowali tMl cały kram
wł~ie J rama·m i l opakowaniem.
- Kiedy się ki stało?
- Wczonj, ~ rano. Kierowca I jego pomocnik Itali w~ś
Die pod natryskami w pokojach
J'OŚCinn y ch. GłoIs .ieTiantt Tulleya stal się niepewny. - Właśc iwie
powinienem b'1i ta.m, mb kogoś po-

5
.ł~ , aby
Iyłkę. Ale

u ·bea.piec7.yt

eet1~

prz.e-

myśli

o Dajg«nym?
Je&t mi doprawdy n ieewykle
kw

przykro, sieriancie_ Nie

chcę

już

powiedział

prze57:kadzać

panu

Necker.

Po kilku minutach jednak detekmusiał ponownie

tyw Tony Neoker
:r.atelefOll1ować.

- PrzepraS1.am, panie merz.e, te
ponownie dZW'OTlię. Ty}k() jedno pytanie: czy ei młoda.i ludzie }\lŻ za,płacili za ten domek?
- Jestem niepocieszony, panie
Neeker... Pański uchwyt nad łym
domkiem pozootaje nie UlspokojGny.
Ci młodzi ludzie przyjechali wczoraj przed południem, zatrzymali
się przy ratuszu I za.płacili gotówką.
Tony Neeker odwieeił słucha,wkę
I un iósł ją pon&WIlie.
- Rewir policyjny w GUoJldville,
mówi sierżant Tulley - zameldował się męski glos.
Panie Kolego, chce pan z,lapał
tych d rani?

Odpowiooi nie byki uprzejma
detektyw rooe6miał się cicho. Zapytał

-

rozbawiony.
Panie kolego, jestem

ciekaw,

ezy zadowolenie pana prefekta i
pani prefektowej warte je6t dla
pana butelki wina J rocm ika 1973.
W telefonie zaległa dość
długa
cisza .

Nawet bail'd2.0 warte padła
wreszcie odJXlwiedi i
dooatkowe
syk ni ęcie: - PySlli:acwl Jeśli to jed-

nak głupi iarl z pana strony,
sob iście przegooię palla % te-j

W o~mi

ny!
- Zna pan 14m u rOC?y domek nad
je2i()Q.'em?
- Pytanie! Ale eo, 11 lkha?_
Żaooych pytań! Nieeh pan zasweg() Kolegę , wsiądźcie z&raz
do ",-ozu i jedźcie d~ te-g() domku
nad je-ziorem! Mote }e6zcze 2.dą:iy

-

woła

cle.

.

•

. wied;Eieć,

Warto
,

.

\

•

zobaczyć, .posłuchać

~ f

'.

_

~

~

suwalsłdego .
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JułN

ZSRR, kol.
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CODZIENNY
HOROSKOP
I'i__

"Ja.k CM' Pio4ir

ltH"ałli.ma IJwatal"
: . ts. ..P.iętro \vytej"

WKTOKYNOM

•

16.55 Transm. z centralnej uroczy·
stOŚCl l
okaz,ji .1 rOCUl icy

It l N •
,.Bałł,...
.,Halli)
!łr.piclX'ódu" - polait.i, k~ l. li, g . 15.31
i 170M. "Joeeph AnIIrews" - &lIC.
)Qc)l. L 15, g. lł.Je l 1'.10.
.. Przyjaźń" "Za.pa.ch k;obie\y" włOski, koł. l. li, g . li'"
11.M i l •. 30,

in.enia
ANTONIM
I JANOM

po/_o~,

bę

<Ni.

bord-~o !JdCNłO, CzeJcoią Cię
Mięcia, tló", lubi... a II'tmo.le:a
woIcół Ciebie . _ 1 CJ pt'zyjem

i $Otyslalccj•. Jeśli r,ami,.,zO$.l.
nlłZ4Ć w tym czOlie w dr09fł. tetmm wybr.....,. ;est .zczęśliwi I mo·
i _ .paJ:ojnle jechać. Od poI<7Wy
łhfopoda '0/_
"..".,nie inne sprawy. sporo b'ł'iz ie nowych,
.... tlóre łrzt!bo br:dZ'8 poświęcić
""""'ę więcej
wysił/w.
aby ze
wOZY$tkim r<lqtyć. Dobru więc (H"-

JOOóć

H~I"

ZOłonierze
wOlnoici"
- " l i 11 ~: ZSRR, pan. kOI. L
H . g.od2. 15.30 i Ił.
..Walter"

Wą.

n iecz»"1Oifl.e

AFT.IU DY:lmRNIi:: IV S'J-tl6
p lac Konstytucji 5 • .nr 6'7--310 plac
zwycif:Stwa 7.
TELEFONY: Straż Poiarna - ,
Pogotowie Ra t unkowe 999, Pogotowie Gazowe 617-1'7, Pogotowie
Energetyczne - Radom - 991, Komenda MO 251-38 Pogot owie Milicyjne 997, Pomoc arogowa - M1.
INFOR fACJA
słutby
zdrowia
c~ynD>a w godzinach 9-11, w 110bot<: 3-20, tel. 261-1'/
Informacja
o usługach - 267-85.
POSTOJE
TAKSÓ"\VEK:
u lica
Grodzka 229--'i2, plac Konstytucjl
a23-$l. Dworzec PKP 266-sa, ulica
Zwlrlrl I W igm'y .13-10.

Skarżysko

C"

_tzui _ó/ ,,_ I dziolol z glo·

-

trOllotu" -

i

l

"FrQO.t

cz.

U

Li-nią

z.a

~.R.R,

im. s.

&: I
..RomaJlUca" -

o" -

l"".

i

po18.kł,

AndireWil"

-

kOl. l. li, ". 1$.30 i UJM.
,,MoskwA" - .. ~erze wo.L~
- ID i IV C&. ZSRR, pan.
l8ol, l. li, g. Ił i a ,
łoi"

"studyjne" -

"Czy Looy!WA

1.

PKP -

OwooslOOle

'j()6,

m-H.

»

&: I N A
"Skok z cN.cł1l'"
1Dot. 1. l" Ił- l~

" ItOOomil<" ZSRR.
1'1' i 19.

paon..

Ostrowiec

Zach~

teIeI_ łł7-U.
APTE&:J OY2:UJlNEJ IK 2IIH)Ot
ul. Buczka ~7/3ł III' 2t-IHMI. ul.

tS.

DY2:UJtNII::

d14

I d()l"osłych. ul. Zelazna. 3i
w godz. 111-22, w n1edziet-: godE. ł-12. Stomatologiczna uL
Zel._ :16 w godz. tł-u. w sobot)' OCI goch. tt do , w po.-

niedzIałek.

TE L E "ON Y:

Pogo towie Ratunkowe m , pogotowie "1ihcyjne Hl . Pogotowie
WSW 4l6-2~ strat Poża rna
~8
Pomoc drogowa 981 . Pogo to''I'i~

Energetyczne Kielce - Mhsto " l.
Pogotowie
wodno-kanallzacyjne OOI-H. ó"?czt
Kielce-Teren

.91

I(

n.e"

_1.

"-t!. Pogotowie

napraw

ezynne

gazowych

urządzeń

w gadz

T-Ił

teł 436-12 Pog()towt~ telewizyjne
łn-M PogotowIe elektrycznt>-wo-

dOelagowe
MZBM
czynne
od
,OdE \I do U tel 500-66 Informa·
cja ,łu tby zdrowIa czynna w
7-20 tel
481-10, Ośrodek
Inf. Uslug WUSP tel ~7 -ł1
POSTOJI: TAItS()WEK - Czar-

god\!!

nów -

Piekos-zowska

_

51~-11.
Słowa e-

DWOł"Zei: PKP łł4-n.
klel!:o - 4'12-70. Szydłówek - ToparowskIego 437-H. Taks6wld b3-

g""owe

ł6ł-"89,

-

Armlł

NUMER 251

STRONA 6

tilim 00.1<..
\
11.36 .. G.mnastyk NLlco6aj AndciA..ow" - tllm dok. (sy~wet.l<;a
m'.st.r?a SpC>l'~-u)
1I.te .. Moja sprawa" - cz. 1 tiiom
tab. TV RadrL.
•
1'.1' Program loka1nY: W-~.
ol kieleckie
19..30 W1eczór z dlzleo.n.iikiem
!O..30 Klub Koresponden-tów
3Il .4G ,.Rzeka"
f Hm
d.ok. o

" Moja sprawa" -

lU.5O

mu fab. TV Radz.

n.Je

1 19.M.

l i i 14 .

Ą,PTEKA

.. Dw,gi

koł..

w~

1. 15, g. 11

DYŻURNA:

Staroku-n~wska

lIC

~~I

1(1.

POGOTOWIE RATUNKOWE: ~
leron tli .
U w a 1: a: Za e-wentu.alne zmiany
w program~ kin, redakcja aie
bi,.r7l>

l\iłnnwłp(ł'1i-:t,~n~r;

'. ' 'RADIO

.

16. łil
Alct>ua!.n.ości
dn:
18.5e
"J&l< pracujemy" - aud. Cz. Kussala
17.00
.. Studencki
D1agall:Y'l
-

nie k r zywa
olast.

k

Id.

VII-VIII :

mach.

.

LEKARSKA
SPECJALISTYCZNA
SPół:.OZIELNIA PRACY
W KIELCACH
iłlformuje e urllchomieni.
_wyck specjalności
lekarskich w oiżej wy III •
praycbodniach:

re-u-matolog ioi (c?)wa rtki
14-16)
• KONSKIE. wł. Południo
wa
l '
laryng-ol0gi4
(w[.ocki, pią.~ki, god'Zioy
1&-17)
oru pe§1l~nyła uiałalność
lelunke-specjaliBłYCUlII
e:
- analizy lekarskie i cinekoł.ciczne
w Kiel-each.
Hi?Otec~na 3 w godtinaeh przed i popołu<1nio
wyeh:
- r~lImll>ło1ogię w Kiekach
Kośc iuszki 3 (w piąt ki, 50ooty w god,z 15.30-17.30):
-

chlruff;ię orłopedYC1lDII K ielce. Bucz.ka ł (wtorki

w godz 15-17. pią tek w
godz 14.15-15.1 5).
UsJu~i lekarskie wykonuje
persoD~ wysoko kwa-lif ikowao y. " dłu&,i m ltai~m pracy, ł~ rmi nowo I na wysokim

. - .

.....::;.

Komunikat
nawi.erzchni kolejowej

na linio! Lódź-Dębica w dniach

8, 9, 18. 13, 14, 15 listopada 1978
roku.

Dziś
PROGR ,\M I
1$,111 TV Klub Sen !oca
Iii.
DziennIk
16.10 Obiektyw
progr.
woj.:
b iałostOCkiego. bialskopodlas-

kiego.

chełmskIego.

ciecha-

nowskiego. lUbelskiego,

łom

żyńSkiego. ostrołęckiego, płoc

kiego. siedleckiego. skIer nie-

w codz.

zamknięc ie
przejeźd?ie

nastąpi
kołowego na

1-140

ruchu

kOlejowym w km.
172, 761 (przejazd na skrzvżo
waniu z droga kołową RadomOstrowiec Sw.).
Objazd 5lam-ochodów odbywać
się będ'llie

OGlASZAJĄ
do OCHOTNICZEGO HUFCA
dla chłopców w Wieku 16-17 lat,
z Kielc i okolic Kielc.
JESLI CHCESZ
MOZESZ ZDOBYĆ KW
W ZAWODZIE
• lUECHANII{A NAPRAW
POJAZDÓW SAMOCHODOW
Nauka w hufcu trwa 1 rok.
PON A DTO:
- otrzymasz bezpłatne
odzież ochronną;

zakładowa służba zdrow'ia
dobrą opiekę lekarską:
.
na równi z pracownikamI .
żesz korzystać ze świadcz e n
(wycieczki, imprezy ku~tura
we, sekcja kartingowa ltp).
SKORZYSTAJ Z TEJ OKAZJI-

UZUPEŁNIJ Wy](SZT

Po podjęciu decyzji zgłoś się
(z ~okumentem s t wierdzaj~cy!ll l
WOJ. Komendy ORP KIelce, u ·
S taszica l ,

Rejonowa
Kolei
w KielcaCh in-

focmuje, że w związku z ciągłą
wymil8-ną

WOJEWÓDZKA KO~1E~D'\
OCHOTNICZYCH HUFCÓW
W KIELCACH
wraz z PTSB "TRANSBUD" - K

pNlys\ęp·

oyek ('co ach. qodnych " 0bowiązujllcym ee.nnikiem.
514-k

Państwowy.:!.

TELEWIZJA ·

W okresie przyuczenia junak )trz
wynagrodzenie w wysokości 600
przysługują mu wszelkie świadczen ia
z układ u zbiorowego pracy dla prze
szynowego.
Po ukończeniu przyuczenia istnieje
kontynuowania nauki w technikum
nym dla pracujących, systemem
dwuzmianowym lub zaocznym.
Szczegółowych informacji udziela ~ekcja
lenia zawodowego - telefon 512-81, welvn.
Kandydaci winni składać dokumenty w
ce Łożysk Tocznych .. Iskra" pokój nr
godz. 6.30-14.30.
sięczne

Rzeźba

w ooraoC. Grzegorza

-

-

wIeża

Podajemy. że kaidq liczbę młodzieży
miemy do Ochotniczego Hufca Pracy na
uczenie do wybranego zawodu w grupie
lowej, jak:
• TOKARZ;
• FREZER;
• SZLIFIERZ (ostrzarz);
MECHANIK MASZYN
i URZĄDZEŃ
• TOKARZ AUTOMATOWYj
• SZLIFIERZ PRODUKCYJNY.

topadową

12.te Wych,

Dyrekcja

....

polskI.

11.115 Historia, kl. VII: W noc iii-

G["nd",lński~o
11.30 ..Portrety z
pam h~ei "
- rep. K . D~ieko'-likle1
17.50 Z na8Z.eJ ta~motek !.
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(kolor)
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lIi.a K.1u.b
Kot'eS"poon.ci<lon.tów
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Staszica 1.

15••, 17.• I U .".
PRZEDSPRZEDAZ
biletów
w
kiII.H:
.. Moskw." w COCla. 1%-1'

PORADNIE

-

L I
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Swlerczewsklego Ut. DwOCY.eC
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Ję'l:. niem~-ecIkii.

Budowa atomu
Polskie Radio I TV zastrzeraJłI
sobie możliwość unian w procrlł-
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OGtOSZENIA DROBNE
SĘKOWSKI Jeny zgub ił indeks oraz legitymację studencką wydane pt"Zez Politechnikę
$więtokrzyską .
31815-g

KMIECIK
Wiesław
l':guPił
bilet wolnej jazdy wydany przez
PKS.
31813-g
MICHAŁOWSKA
z.gubiła leg~t.:rmację
w Ki~cach.

Małgorzata

s.z.k.olna LO
3182J.-g

Zabawka - pra a

znasz kinematografie
radziecką?"

I

DOKOŃ'CZENIE ZE ST.. 1
Ocenię _i d2l&ła.luo6ć
-«"O!i)HI1la~ nLS${'ło

~aGaDie napeco konkurau, w którym łn.eba II.
um iuZHOłIeK. zdjęci. i krótkieco tekstu odga.clł1ąe
nuwi5k. i .imię reiysera filmu. Zadań tece rockaju
- wrall li OIi&ał.nim ukaże się kupon kOł1kursowy,
p~IDieniu należy przesłd do dnia 20 bm. JHHJ acJ r e-

Wśród aułorew.

któny

pnemy-

I!&bawkarskiego sa okr~
ed 19'76 •• lHIłowy rok,. bieilł
eeg_ i 8P"reey.u~ K'lówne sHaD;a Da .ajb-li'isse lae..
P rod·u.kcja zabawek nie jest
IfPraWIl dz.iilCinm.e łatwą, jakby
&ię to mogło z poZQru
wydawać. Cały przemysł zabaJWka·r Jlk4 t>rzeba OOwi~m WIi<l'Zlieć i oceruiać w kate.~ri.ach
e<konomic7.nyc-h o.r~ w
ko.ntekście
!tłu

nadłlŚ1ll prawldle-

r411ZICMIowMlych soda.nie 28 kart wolneK_

"poieomo-

w!!tęp.

problema~yki

rynku wewnętrz
nego, ekspor>tu. ko&z:tów prodiUJkcji, zaopatrzenia itp. St~w
ką w grze są oowUem wyrooy
o łąc7.nej wartości około 4 mcild.ardów złotych, z c-zeg'O na
zaopat-rzenie sklepów
k r ajoo.wych p'l"Zeznaezy s:ię w
tym
roku za.ba1Wlkti warte pomad 3
młd uotyeh.
Podobnie jaIk w innyc h d'7:i.e-

d:l.:inac.h

na;szego

prze<JllYłlłu,

!lpÓłl<izie.lozość

zaba.wkarska ma
w ostatnieh latach 7.Ilaczne osiągnięcia. Od 1976 roku prod'Ukcja wz,I"06ła o p r awie 2:9
p rocent, d<ostawy e-kspo r towe o
poonarl 32 procent, a
dostawy
rynkowe w podoonej s·kalli. W
tym sa.mym czasie wp rowadzono do produkcja 3'14 wUJ r y nowych wyrobów, zwiększyły się
nakłady finansowe na
postęp
tech.nJiCZ:Dy w
zakładach
p r odukcyjnych. N~ b-r ak jednak
zja<wisk, któr e nae C'ieszą ani
nabywców zal>aweik, ani samych
p.rod-ucentów, Tempo
wzr o.stiU
produ6r<:j.i z,a·b awe-k jest jed·nak
do6ć wolne w
por ównaniu :l
potrzeba.m.i ryn-ku, a t0w. łU!()T
tymeot wcale me i!m;ponu,je
swo.lm1 ro:z;mi-ara,m.i.
Nie daje t>ei Jl')WOOI\.l do OIPty-

NR 3
jego male i wielkie dramaty, Ta40ści i smutkonfrolltowane ze św i atem doroslydl _
. tanowi temat wzruszaj/łCy i bliski widzom. Nie
na k, . a w sposobie jego ujęcia tkwią źródła bezftlm u - debiutu reźysenkiego twórców na.ledo czo łówki filmowców radzieckich. Rezygnując
me/ odram l!tycznych wątków zdołali oni ukazać świat
p rz~ :Yć w sposób n i ezwykle subtelny. głębOki i poec Qtltiil,tyczne ~zruszen-ia i wywolując zachwyt kryl. ~'P IS~JąC Się w nurt Wspólczesnego kina obyczare tv k o~c,u lat pięćdziesiątych nabrało nowych. li.
ZQlIl /c) owali tę jego falę, która odbijała rzeczyli yo,tn onej optyce wrażliwego
Chłonnego dziecka:
tytfy konf ormizm i kompromisy moralne świata do!a /Y $!ę ze ,zczególnq wyrazistością".

,ed a -

';i a

t t ę skn oty,

l'IlIizmu skala przedsięwz.ięć

weetycyjnych I zakres

wej A'ryIIl .. przygotowuje nowq _ię
jttreciwl<e Ltld_j It.,.ubljce AfI9OIi".
WlocIr. ......biłjzowoly s il, rbrojne I
we:zwołJ !Uclnojć -'"ucz. połudfti_ał
części kraju do IKrłl"Ch..,ias.ow-ej -'oj.

Iw.cji.
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. SOjusz~ tają historyczną

do-

Ra d dl WS PÓłpracy Polsk i
PGkcj u wa~bu n.ClSzy ch państw
uropJe. Bezcennym

m-

d7.4.ał.ail

w dlZie<lZ:ihie uspr awniana.a proe«.{}w
tec-hnolo.g-kznych,
Od
1976 roku nie tyłko nie wz·r astają nakłady na
lnwe&tycje,
.-Je nawet maleją, Wpr lllwó'Lie
w rok-u Ulbiegłym zakup.io-no o
ponad 100 maszy>n więcej nit
w roku 1976, ale pT8'W1ie 40 procent maszyn w pnemyśle UlbawacSlkim
l e.goi-tymu je
lliię
wiekiem od 10 do 20 1M.
Odnowa ruiytych ~yn ko~tuj.e
cirogo
i
n Ie
zaws-re daje Apod'Llewa.ne sł:utooL W
1976 rOiku na remonty uxUl~

pr~yjnych

wyda~

ponad 3. • w roJru ubi-egtym
4.3 mln złutych. Jakośe rflJ1lOll-

t6w b-udzti C'zęsto powail1e 2.8.s tr ze-henia , a oprócz u.go z poowodl\.l braku własneic;> zaplecza
remontowego zbyt czę&to i Zlbyt
d.ługO szu.ka !cię firm, które pod_
jęłyby się naprawy
sopecj.eli_
S>tYC'l.nych maszy.n teł'o typu c.o
wtryskarki. obr abia r lci, maszy ny szy jąc e i-tp.
PHemy61ł
zabawlud"ł1i
a ie
ma td łałwec. 4k.ńę.pa .. _ łeru.łów i
sur.we""" lbidctDyeh ~enłrałnie. Zwła_a 'W
_at'Dwb miesilte&eh ąo-re klopoi.w IPprawia aabycie ~h
~ieakich. epa·kowali li łC<k4lłry,
lareic:y. sklejki. łkanie., WStelJriece r.d'Ulju skór. pnewodów
liakow ych, emalii, fa rb, r8'&cieuC'lialni.k ów.
Od
4łłiJweco
jui
zalega w ma«as-ylI..ch p rodu.keja ""ariości }taFU
milionów slotych, kłórej uie
moma s-kierowae do .dlbio·reów
• b-raku._ lakierów.
W
ni.ełł/lt-wych
wwr u'll'kach
BpÓłd.z.ielceo5ć
zaba,w karska
wprowadza na ry.ne.k krajowy
j zagraniczny coraz więcej zabawek po6Tlukiwanych poJl'rze z
reali zac ję p rogramu Specja H Z8oji i p r ofiJ.owanja OJ)I·a.cowa·nef<I p I'Z C'Z łódzki OBR. Nastąpił
zwłas zcza wyraźny wzr o.si prodluIkejd zabawe-k z d.i"ewna , Z.Qba",~k
mechanlieznyc h ,
poJdleehnliez'f1ych, z d>z:ianin futerkowych. Do na,jcie-kawszyoc h n0wych wyrobów schodzących z
taśm prod'Ukx:yjlnych
od 1976
~ zali czyć moin!. grul>4: no-

_o

W)'cb pólek., samochod,z,iIk,j peda łowe, ~aimoloty do sa lJIOdqjeł
ne,g'O skreja,nia, ze&taw sa!lnOil.otów mi:kro do samod'Zieolnego

.triril~ ja-nira,

,,.gJ"ę

w

uokła.d6nk~.

IlOwe

okręty". ,,.grę

w

pcheł

koi" i-ł4J. Nie ma co u.Jt.rywa.ć że
m.iano lJIlaC2IIl~go W'bl"O&tu

pro-

óUlkcji"
brania
:&IlbawlJui-reka
nie jest je~ w staJrie 11811pOk.o.ił popy.w rynku kra,)o,"'~G
JloQ za.bft·wki
elek.trotec·hnłelllle,
a zrwłuzcza sterowa.ne pl"U!1I>'"Orlowo,
!.alarm &w:iełiblymi.,

dhyiękowymi
l:W~erzątk.a

,i
z

radiowymIi.

IDechan.i.2IIl4ii1J)j
lal/ki, zab4i'wili

l'UoCh'IJ, takiri
d-ydalicty\::z.ne i
po.1itecłwrilCU)e
po.szukJiw.am.e p rnede -.ys&jm ,
p r zez pI7l.edBtz.kola. Tel!. n.iedIobór będ~e elimi.n.owany po....
pr·zez r01Bzer ze.nle p.roou;k:cji
zabeweik d~ficyto.wyoo 1IDIIIl.1an prodU!kcji o mniejszym po....
WOOzE.nW, modernizację technoo'O,g,id produkc)i I UJ:l(}WIO<C'ZeŚ
nianie
parku
maseynow~go,
v.'"iękJseE wykonystaillie mawzyn.
8U<l'OWeów i matertiałów.

Spodt;i.e'Wae
się
mM»a.. łe
pod!oIas ZjM!du Bele'....... KZSZ
prO«'u ,m IHIprawy sytna~ji
'W

prtemywe .<a.bawka-rsk1m, a W'
k&D6ekwe.ncji lIhpa.t r1\enia *lepÓw w 1taba·w ki u8ła.nie
pdniO'lly newy mi i!Diejaływami
i prOllMycja.mi. Oe.~kuje kc.
rynek I
wnłęema Id\.eD&ela.

_11-

mi....

Skandal polityczny
w Holandii
HAGA PAP. Wielki lIlkallldaa.
wy,wołalo w HO<1a:od;i;i przekazanie
poa!"lament.O'Wj
pl"%erL rzą.d
ra,p .ortu., s którego
wyolika, lt re-pree.enwjący dePtO.lH~CUlY

lJlQkl"a.cję ehrześC'ijaiIBką. 55-1e-t ni deputowa.ny Wdllem Aantjee
lrolabclt'I>wał
poóczaB n WQ)ny
jwjatowej % h ii-le<rO'W*ian o«u-

pantero.
PRyg,o.towany pr:te1
rządowy instytut dQkumen.t ac ji
n
W"oj.ny awó..atowei, rap«t za.Wli.et-a szereg fak·tów,
które
rrrueają cień na pr~, cie~ego

się

do.tąd

ree.pełttem

deputowanego Aanijesa. Wiadomo. i.t w r. lWI! wyjechał 011

ochotniczo do ID R.z.e«z.y,
(M-u.jąc się tam do pracy,
żęe

nast~e

w

110-

s.ru-

W.a.ffet1 88.
W 19« r. Aanijea poj_w się

jeilieclti.e-gG

w&r-ód w.!.ada Cli>orw
w Por·t
Na.bol w
Spo~:r

H0Il4lłldi.i.

rą>ori

w A.msterda.mie nie

icnst.yiui

zajął

III.~

Dowiska W' k.we&tiJ. uy Aalnł.jes
\l,tr~

obywatelsbVro ho-leod-erskif! Wl>itut4 podjęcia bH. zgodi,y lKólow~ .rowy w lIiZuCCach
Clbce-j 1I"Mlł..

Nowy przypadek
cholery
TOKIO PAP. We

W't()('ek ...
japoń..~ mieście
Sagamib&ra st.wliw~ JWWY pI'~
dek ~lei"Y. W tym J'Ok.u w
.1.aponi.i uclJ.ot"owało Da cbDlAtrę 26 ClIlÓb.

myśli i czynów
wspólnym i największym dobrem

serc.

o.s iągnięciem Polski Ludowej jest to,
że ~a wszystkich swych granicach ma
p rzyjac iół i sojuszników, że swą
0b ronność i bezpieczeństwo buduje wespół ze Zw i ązk i em Radzieckim i bratnimi. krajami socjalistycznymi.
Dzi ałanie
na rz.eez pokojowego
współistnienia i pokojowej ws półpra
cy stanowi niew zruswną zas adę polityki naszego pa ństwa.

WYSOKA IZBO!

jej ustrój społ~czny. jej awanii eywi-

i kulturalny, t. wszystko.,
co lIaród osiągnął '" ostatnich tn.ydJ:iestu czterech latach.
Nade wszystko bierzemy ze sobą w
przyszłość i pragniemy umacniać II"lę
bo-kie rozumi~nie racji pańsl wa, palrioiycznlł jedność narodu. braterską
przyjaźń I narOodami
eoc'alistycznymi i S2;lachetną solidarność ze wszystkimi we współmesnym świecie, komu
bliska sprawa pokoju, wolnoś ci
liz~yjny

sprawiedliwOości.

ItACAJĄC

pamięc ią

ku historycznym wydarzeniom narody
zadają sobie pyt.anie. eo z doświadczeń przeszłości zabierają ze sobą w przyszłość , My, źyjący na rewOolucyjnym styku dwu różnych epOok
histOorii pOolskiej, bierzemy ze SOobą dla
naszych wnukńw, utrwalamy i rOoZWIjamy, przede wszystkim tOo, co nas
określa, co CZyni nas Polakami, c,,-łe
nasze patriotyc~ue j postępowe dziedzictwOo, Ale bIerzemy takie lonki i
bOolesny cięiar blstorii oraz płynące
zeń wnioski. K\lntynuacją czynnik6w
siły i postępu.
a przezwyciężeniem
źródeł słabości jest PGlska
LudOo''''....

W

Fundamentem pokojowego rozwoju
POolski są jej niezawOodne sOojusze i jej
sila materialna i duchOowa. Budować
i pomnażać tę silę rzetelną. ofiarną
pracą tOo najwyższy patriOotycz.ny obOowiązek.

lenia, orga.nizowae ieb wysiłki - ..
naS1& najwyż u powinnoŚĆ!
Pozdrawiamy naszych rodaków . .
eałym świecie. Uczucia J wysiłki w)'eho-dżstwa polskiego przyczyniły »ię
wydatnie de "zyskania niepodlel'łości przed sześćchieaięeiu
laty l ...
zwycięsl.wa
nad biUeryzmem. J.eI'.
obecna ,,' ięź 5erdcCllna z siemilł
C:ÓW IitanOowi nasze wSPÓlne .........t....
we dOobro.
Zwracamy się do ,,"szystkich Mywateli POlskiej RzeC'typospolltej .....
dowej. W fiO-lecie niepodległości kierujemy do WaB serdeczne pozdrGwienia j najlepsze iyczenia. a jedJH)Czdnie gorący apel. Przyjdźmy Da 35-)e..
cle łfa.nifestu LipCoweg. s nOowym dorobkiem mat.erialnym I duchOowym, ,
osiągnięciami przynoszącymi sal ,·s. ",c .
e.ię każdej POolce i każdemu " ,ak ...
wio Niecha.j uczucia i wartości, klóre
dzień dzis iej~y symbolizuje, bc:dlł na
eo dzień obecne w naszym życiu, w
naszych my ślach i czynach, niech pobudzaj.. nas w pracy dla wspólnegOo
doora. W yt rwa.le budujmy silę DasZeJ
ojczyzny i pomyśln.U naszegOo lIMo-

W tym uroczystym dniu - Oobywatele posłowie - złóżmy wspólnie hold
naszemu narodOowi, polskim robotniko-m, rolnikOom i inteligencji, kobietom
j młodzieży, wszystkim PQlskim
",dzinom, których trudem codziennym i
serdeczną trosklł dźwiga się nasza Oojczyzna. PokłOońmy się prostym. mą
drym ludziOom, kt.iny Sil SGIIł tej ziemi. Sluiy6 ich dobru, wYrażać ich dą- ~!

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Dziś rewanż

Lokomotiw
-KSZO

Polscy hokeiści
przearali Z finami 2: 5

W Vilmanstran« ..J,był się
pierwsty • dweolt III_ew ho- kejowyelt repre~Dbeji Finłan
. ł1i.i. i P...łski.
Vf ponied'&iałek
wy&,r.li Finowie i:! (1:1, -1:1,
1:1). Bramki s<kbyli: dla Filltlanłlii Tapio Lev. w 1'1 i 4S
mi.....rH Arto Javanainen w
!$ min . Ruisma w 4i min. i
. Peri40 Koivulabti w 53 min.;
' dla Powki - Wiesław JoOOsyk
w 1'1' min. i Andrzej Zabawa VI'
" min.
Dla polsk-ich hokeIstów poniedział,k-owy mecz był jednym %
ważnych S{)r awdzianów w przy:otowani.aeh do przyszlorocznyoh mistr7JOStw 9wia'ta, w ~o
skwi.e. Na lodowisku w
Vlllmans!.rand
naprzeciw
sil!bi.e
stanęły zespoły, które g>rają w
:rU!pie "A" mistrzO@ow. M~z
był c.i>ekawy. obfitOiWał w WIe~

$vt1.la.c ji

pOOb r amlw~cb.

Jutro dwa mecze
w piłkarskiej

klasie
~.......

w

"

M"
_s-

środę r_ecrlUle
sale«łe spoika.nia w
pił&arllkiej kła8lie HM". W Ba-

Finowie oddali na
bramkę
Henryka W.jtynka 60 strzałów.
Bramkarz d.rużyny polskiej spisywał się l.nako-micie,
popisując się uda>llymi interwencjami;
W akcjach ofensywnych Polacy nie p<>ZO&tawali
rywaJom
dłużn.\. Pierwsza bramka meczu
padła w 17 ma.n., a jej strzelcem był Tapio Levo . Na wyrównanae nie trzeba było dlugo czekać. 23 sekundy po u-tracie bra,mki drużyna polska odpowi.edziała

udaną

kont ra kcją

Jenego Poha i Leszka KokoS'&ki, po któ rej b r amkę . strzelił
najskuteczniejszy na ligowych
boiskach za'wodnik - Wiesław
Jobc'Z-yk. W drugiej tercji padła tylko jedna b ramka dla
gospo.d.arzy. po strzale Arto
Javainena. Równdeż w trzeciej
tercji pierwwą b :-amkę zdobyli
Finowie, a jej strzelce~ by~
Ruisma.
Niespełna
połtoreJ
mi.nu,ty później celny str!l.ał
Andneja Zabawy
zmniejszył
rÓ'Żmicę b ra,rokową do 2:3, aloe
FiolloW'ie nie oddawali inicjatywy. W zespoJe polskim dawały
się odczuć trudy zmęczenia po
długiej
podróży.
-Gospodarze
7Jdoby1i więc dwie dalsze bramki przez Levo i p,.rtti Koivulahti.
DZliś rozegrany zosia.nie mecz
re wa.niJowy.

UrocLystotici w

o " .... n miejoJoewi Csariii P<>clejmowae będl! _
wl'luDy" ltlH:Kłl Poroń Sie<lloe, a w
oar.wo. sespGl KSZO amieny
lię _ N'ap..-dem Jędn:ejów.
otN. IłW!eU zapowiadają się jn-

tereaująco .
Przypo.mn~.jmy.
że
Poc.ń Siodlee była VI' M.ed'l:ielę
największej
niespodma,n;kń, zwyciężając w Nowej
Dębi. niedaW1nego
lide-r a ror..-

a,u,.oorem

et'ywek, miejscOWI! Stal. Natomi..t
jędnejowiaonie
zyskali
poch-lebne O<Pin.ie po pojedynku
W;ruti_, z którynt llI'eomi&O'WQli 1:1.

1.: ~kom04lwem

·z

piłkarskiego

notatnik
• Na czele list" najsk uteczni.ejszyc.li ~n:elców II l;.gi p.i.lkacskiej w g.cu.pie II Zbów są
dwaj za.wodnicy K __ z
UC9ltS!I. i Slawut.
z Ra:kowa,
kA:óuT ma.ją _
k()łlcie po 18
cełn"ell trafień. !ł bra.mek zdobył ~iioW'8ki z GKS Tychy, po 7 - Fottole 7At S tacu,
N ......... z Urguba i Z ..bek z.e
stali. i Bedryj z
Wi&łoki,
po 5 Sapa.I... wski z Błęk it
nyeh, Ory_ko z Avi.i. P'"Zybyła
l: Motoru, SorMok.a. z GKS TyOOT i W~_ek II Górnika, po
ł J_a z Błęk i.tłlych, Bujak
• CracoVIi i. Ozek.j z Concor-

dH., Dereii. z Siarki. Kubi~ s
GKS Tychy, l\:lałołe.,.y z Rakowa Ol"K GUl, PU_ i Soeh.a
II Gór-nika . Po 3 gol<! str~łlł.G
10 piłk.arzy, a wśród nich Na. , ; - - ze Staru i
Tuoreń
s
~ka.

• W piJlkar3ki.ej k lll6ie ,.1'1/l w
Iladal li-derem na liście IIIna,jperóW' jeet KraJew". s KSZO 10 bca.mek przed Ror;.. 11ł z G.r _bu ., SmiałoWKflU II K<l'l"OIIly, Aadne;ewskim z AZS i
~Yllem ze stali R.zeGW.w
po 7, Dylewskim s K W. .Je.~łłI z Orła i Ber....... eDO" re S1.a.l.i
Rzoozów po i,
WileayiMk... z Bi'oonł. i Mik~
ze Stał~ l4eszó-w po li, Bił......
s Bl"Ofl!, .Jędoryk~ i Kononi.ow. . . s Gra.natu,
Br_d'l~nt l:
Orł.
ora.z; FiW. __k.Hn, Rad'li-

_-u'"

i ..... iem

Jł Nowa Dęoba po

ł

se Si.abra.rrJci.
(-.)

ED

NUMER 251

STRONA 8

Na boiskath siatkówki

Rezerwy Radomki
l Czarni Radom
przewodzą stawce

Szkolnego lwialku Sortow_
Kielcach odłtyło się lir.~
cayste
plenum
ZaM~d.
Odd'llialu
Wojewódzkieco
S'Ilkolncro Zwiąsku Sportowe&,0, zamykają.ce
jubileuszewe
obchody 25-lecia tej or&,aniucj;. W uroczystośeiaeh wzięli
udti·ał
przedstawiciele
wład.
partyjnych, państwowyeh, 0_ światowych i spol'towych oru
dsiałacze i nauczyciele.

I

Szkolny Zwil\zek Sportowy ~
najbardziej masowa orr;anizacSa sportowa wśród młodsieży,
odcrywają.ca bardzo wamą relę w kMlewieniu i proPlLł:'owa
niu sportu i wychowania fizyesnero. Znane 51! cenne inicjatywy SZS w
upowszechniania
kultury fizyc'llnej wśród dozie .... cząt i chłopców. Do nieh należ~
m.in.
doroe_e imprezy:
"Inaur;uracja sportowe!:o rok.
"kolne!:o",
"Bie&"i
Zwyeię
!lłwa". Szkolne I&,Mlyska Sportowe końezą.ce
się
coroczni.
- Wojewódzką Olimpiadą Mło
dzieży SzkoLnej, a w ostatnich
lataeh ,,sdafeta Olimpijs-ka Mo.skwa 80". Bo«aty cykl impre. i uwodów sportowych daje praktycznie momoŚ(l każdej
~ennicy i
uczniowi spr.wchenia swoich umiejętności
VI'
. s~rtowej rywaliaaeji. A o k
prseeież &,łównie cbolkt inicjatorom i or"anj"atorom tyeb Hwodów.
plenum 8ZS P<>clbo&'aty
tłorobek
or&,a.nisacji, było takŻłl ok&1lA
cło .... yrói'nienia najbartlsiej _służ~)Rych peda&,o!:ów i d.iała
ny. Złoty Krzyż Zasłu«i otrzymała
Cecylia ' Pilniak
•
'Kielc, dlu&,oletni. nauMyciełka
wychowania fizycmeco w kleJeekieh Sll'kołaeh, orr;anizatorka
sportu SZkolnego w -pierwszych
lataeh po wyzwoleni u. Brą.o
wy Knyż Zasłuri otrzymal R0muald
Bielenda wizytator
Wyd'lliału Oświaty i Wychowania s Kiele. Brązowe ods>nakl
im . .JlIłlka Krasiekie~. 04 ",ymali: Jan Musiał s Ostrowea I
Henryk Bysi~cki. ~f ..rawle'Y.
Srebrna odanaka "ZasłużO'łlejt'o
Dlriałacz. Kultur"
FIsyezneJ"
wręm_ zost-zła Stefanowi OMUreezyste

sumowujące

S iaJt.k ackoi
si.atJcarze kl<lBy
,,1\.1" rozegralt kolejne spotkania mi&t.rzowsklie. Padły w niell
następujące wyniki:
•
KOBU,"TY: Radomka II
Radom Enereetyk
S talowa
Wola 3:0, 3 :0, AZS K ieke M.edyk Starachowice 3 :0.
3:1,
MKS Os trow~ec - Loech4a K ielce - 0:3, 0:3, Stal II Nowa Dę
ba - Siarka II Tarnobrzeg 0:3,
0:3. W tabeli prowadUl bez porażki reZe!"wy
II-ligowej Radomki Radem - 6
z.wycięstw
przed AZS 'Kielee 5 zwycięstw.
Porażk.! Me ÓO'Z.nały także
VI'
bieżących rozgrywkach siatkarki SkóulUlyeh Skariys ke, które
tym razem pauzowaly.
•
MĘZCZYtNI :
Skórzani
Skarżysko AZS Kielce 3 :2,
1:3, Siarka Tarnol:>rzej( - Czarni Radom 1 :3, 3:2, Stal Stalowa
Wola - Proch Pionki 3:2, 1:3,
AZS Radom
KSZO Ostrowiec 3:0, 3:0. Na czele tabeli
znajdują ~ zespoły
Czarnych
Radom i AZS Kielc~, które odniosły po ' 5 zwyoięstw i ~naly
po jednej poreice.

Po

zwycięstwach

Porażka

Ajaxu

PlIkarze Ajaxu Amst.erd-am d()-

"",.lJt

lid'7~

r>lespodz:ewlIonej
ho!enda~klej

ze

I»ra:okl

w

Spa~

w

Rotterdamie 8:1. W tabeli fl.3(MI
jOOna!c prowad.z[ .\jaJ( Pł~ PSY
E ófidohoven I» Ił ,,!<>t.

w

Jarosławiu

Koszykarki Stam Staracholvice
w ścisłej czołówce
W ro;&&\ryw«a.oh
I< l ..., y ,.M"
naoal ncajlepiej s RAS<Zycb zespołów !OpWujll, się
ko.<ozyk ..rki
staru Stua.obA>wie.
Tym ra~m .ta.raehowie7.&nki dwukr .. tRi,e
pokonały w
.I ..rosławill
mie~wy JKS 14:51 134:3l) i
66:54 (28:21). Punkty dla StaI'U
zdobyły: Wróbel
14 i
Na~kań~ka 11 i 4, Pa;;tuszka 10
i 10, Grudzień 5 i lO, Szcw<irak 5 i S, Michla ł i lO, Zło
lIecka 4 i 11. Oremus 7 i 0,
Korkowska ! l l, Garba.cz 2 i
Ił. P~ ~enera J _

1"-

cia

25-1

tanll d W4l
tlooniłl

Kielcach

S6ri;a po

t.rkch
kQlejkal.! h
na :twym kom:: ..
pięć
z.w:rl.!i~tw l t ylko jedną
porażk;:. Ta·ki
bilans daje : m
m iej~e w ścisłej c zołówce tabeli.

3po',kań

mają

Nie pow,j"xit"J ai.ę
na·l(tm,iaSlt
kOtJZykarkom k ieleck.~j Tęczy
i
rad<l<ffisk ich
Bu.tJowla.nyeh.
Kielczank i przegrały z GórniIdem w W iełi<!zl.!e 49:60 (11:3"2) i
. ~:7~ (1!7:15). Punkt y d<la Tę
czy 'lId<łbyly: R kowska 13 i T,
BąIk W i
lO, Słyk II i 4. T.

kale s Kielc. P_adto pnyUlan. wiele odtnaczeń i
wyróż
nień resertowyeh.
NlLł:'rody te!ipolowe
Zarządv
Głównero SZS sa
sasłu~i
w
rotW~ju sportu otrzymały "koł-y: S.koła Podsławowa nr
15
i Sskoła Podstawowa nr 24 w
Kieleaeh, Liceum O~óln&ksst.ał
cące w Bodzentynie oraoz
Liceum Ekonomicllne ..I' % .."
Ki .. lcaeh.
(ap)

w

w
poniedZIałek

W

na

cej się w Buenos
dzie sUQhowej
puli finałowej Polki
l: drużyną RFN 1:2.
naS2le szachistki
miejsce mając 5
zespół ZSRR jest Jugosławia
czwarta RFN - 4,5

II lidze -tenisa

4 zwycięstwa naszych'
Cswarla kolejka spotkań w
liclse teni_ stolowego była
pomyślna dla nassych
drużyn.
CUery _ nich odniosły awycięs
twa, a tylko męże1lyini Skalnika Mała Wiśntówka do«nali p.raiki.
W rozgrywkach zespołów Jc.o.biecych Polonia nu pokonała
u siebie Karpaty Krosno 6:4.
Punkty dla Polonu zdobyły Koz.i<!! i Su.rdy po 2, B rzozowska
1 oraz debel Surdy - Kozieł:
AZS Kiele. odniósł na wyjeździe
;,wycięstwo nad Stall! Stalowa
Wola 7:3. Dla akademiczek punkty zdobyły: Kaczma.rska. Trojan i Zagnińska po 2 oraz Kaczma rska i Trojan w deblu. Naromiut dziewczęta LZS SKS
Wsola zdobyły pierwsze punkty
w rozgrywkach, zwyciężając Da
własnym tere.n.ie
Zelmer Rzeszów 6:4. W czołówce tabeli nadał utrzymują się ten.isistki stołowe Polonii Iłża, które z dorobkiem 7 pkL zajmują trzec ie
miejsce. AZS Kielee jest czwarty mająe na koncie 6 pkt. LZS
SKS W80la z dorobkiem 2 pkt.
plasuje się na ósmej pozycji.
Kolejny
sukces
zanotowali
równieź na swym koncie tenisiś
ci stołowi Startu Radom. którzy
w W arszawie pokonali wysoko
d.rużynę ZWAR 14:4. Punkty dla
startu zdObyli: Wiabrak 4. Gło
gowski. Mazurkiewicz i Młynar
ski po 3 oraz pa ra Wiat-rak-Grzegorczyk. Radomianie mają
już na swym kOncie 5 pkt. i zajmują środkową lokatę w tabeli
Jedynej poraźIti z naszych drużvn d'nna li
tenisiści
stolowi
Sk .. lnika of7e"'!"vwajac na wviei""ie z Si"rka T"rn"bn,.ł' 5:1:t.
Pu-nkty .dł~ Ska lnlka zdohvli:

n

Ma,cud li i ol, Jabłoń ska 5 i II.
Zak 4 i IS, M. Marud 3 i 2,
M<lĆko 2 i 12. Budowlani ułe
gl'i w Krakow ie rezerwom I-ligowej Wisły 26:53 (11:311) i 29:lIł
(14:ł4). Najwięcej pu.nk tów dla
ra-d'Omianek zdobyły: Stod'lllska
9 VI pierwszym
meczu
oraz
.Pybk·a 15 VI drugim.
zmiennym powod!l.eniem
grali ze. Skawl! w Wadowicach
k9szyka,rze Tęczy Kielee. PierwSIZe spotkanie
zakończyło
się
niez.na c zną poramą naszej dł'u
żyny 69:74 (36:43),
ałe w
rewao(lżu zdecydowanie lepsi okazali się kielcza,n ie zwyci ężając
gMpodarzy 91:70 (48:28). Punkty
dla Tęczy zdobyli: Gulkows'ki
19 i lO, Strycharz 16 i 19, Hozer Hi i 20, Rad·z iwanowski 10
i H, Batóg 6 i O, Charczu k 2
i 28. Kieleccy koszykarze mają
ak tualn ie remisowy b.lans
w-Ly zwycięstwa on,z t e?y porailki i zajmują środ:kowe miej~'e w ~b.o:i.
(paIW)

http://sbc.wbp.kielce.pl

u

VI

nadcoo~,cą

stołowe

si&tki
będą

z Rakowtm
w ie, AZS Kielce
l>ęda.ie LZS SKS
siści

stołowi

się w
połem

Sk

Małej

ZWAR
kanie Startu
Stalowa Wola
awansem i
sem 9:9.

Pu~har

w
UczestJniczacym 'K
kaclt o Puchu
koszykarzom
cłowla.nyeb
RadO:
zem nie powlvd
jąc
w trzecim z
. _ w Tarnobrzegu
JU
. t e.;b
mianie dowa l! mIel
r; 's"lI<'
zajęli czwar t e
'SilrU
lani przegra II z
brzer: 66:74 (36:41),
lona Góra 72:19
Kraków 61:90
wpły~u na slabsze
szych dwóch. .
niejach wynłkI
pierwszym mecz~
g.u n ie mógł ~ra c
maI dwa prz eww '.
1łJU
ne podczas t .urn~nku
Górze). w OOJ ed
n ie wystąpili k a
reoki i KorC""k . ł M
z Koroną do1ac,zr iei
Dulba który rowo .
tu.zji,
tej 5V
<kiwić porazk~rka I
re zreszta z

·w

były nieznaczn eS;1r~a

-W meCZU z .
punktów ~Ja a I _
byli - MlDd .
recki. Korczak ~
z Zastal~m I
Zel'ańSkl ~od -. "0
MIn a roną . ' 't ar:!"nL'z ewskI I - Be d

I

K05Zfka~z.e
kończa ·sw o .1

kach o pu char
jem. którY fłv,,·g'
17-19 hm.
od -.
beda o

mieJ~c'~"jJ .

II_lil!ow c ~ s.3 VI ]l

ten odoył ,le

