ie t nisla a ant
Wojc·ecba aru .' els~.ieeo

Pr e,
o
i

Krajowej Radzi'e Kobiet Polskich
.. <dlibIi! Krajowej Rady ,
P,,['kich w Warszawie 7
tlnv
wizytę l sekretarz I
PZPR Slanisla'w K~nia i ,
R;;dv Ministrów gen . ar.
Jaruzelski. Spotodbywające

się

w

dorocUlego
święta
niekonwencjonalego Jedyn.rm uroczys3.:cenlem były odśw iętne
dziallczek, reprezentują
Ilewe zawod., j. środowi~l ll e kra,iu Kilkul!odzin-

na rozmowa
yła.
wprawdzie
serdeczna i szczera ale i z:ara:
zem pełna . powsrednich" tn",k,
które tak dotkliwie odczuwa k~
b ieta - matka i
l'aOGWnica,
Z prostotą mówiły kobiety ()
rosnących
obowiązkach,
jakie
same sobie narzuciły 'dla kons ~
lidowania rodziny i nanxiu. Stanisławowi
K3iti i Wojciecbowi
Ja;m:elskiemu
. pn:edshwił.,

zoo,

N'

STR.

T

Cena 1 II

Posle.t1:e ni,e Sejmu PRL Ił Itm. It lo 8l>tatnim w r4n czętt"j
S WUeśnia se ji nłhZe!;
parl;&~ntu. RMpoell nająca
ię w
sob~ przerwa międ'lY e yjna będzie ue zt~ wyJ~~k we krótka . . Nowa bowiem, wiosenna jlłŻ, se ja ma być etwarta 'la

mOlej więcej dwa ' ty~odnie. Se'lU oie lUa dzi ' eu II na dlu iwakaCje. Zresztl\ i ta obpcoa przerwa wypełniona będzie
POse!sk'l działalno§eil\. Pra.cować będa kenlisje e ·mowp. trwać
t.ę~~lIe posels ka aktywnośe w terenit". Na tępne pO i edtenie
. Sel1lll1 lIK ię edbyć'w połowi e III dekady m re .
Ue

Uchwała

p

1. Na podstawie art. 26 ust. Z regulaminu Sejmu Polskiej
Rreczypospol ilej Ludowej powołuje się Komisję Nadzwyczajną do kontroli realizacji porozum ień za wartych l upoważnienia rządu Polskiej Rzeczypo politej Ludowej z przedstawicielami załóg robotniczych w Gdań ku, '~clecime
i JastrzębiU - w następującym składzie:
1. Kazimierz CUPISZ (PZPR) ;
2. Krystyna JANDY-JENDRO K
(beą.p.);
3. Zdzisław MALlCKI (PZPR) ;
4. KaZimierz MORAWSKI (bezp. Ch 'S),
5. Emil KOŁODZIEJ (ZSL);
8. Henryk RAFALSKI (ZSL);
T. Ryszard REIFF (bezp. PAX);
8. Mieczysław R0G SWIOSTEK (PZPR),
9. Dorota SIMONIDI!:S (SD);
10. Tadeu sz S .... ADNICZEŃKO ( D),
l L Jan SZCZEP ŃSK l (bezp.);
12. Jerzy SZYMANEK (ZSL);
13. Andrzej WERBLAN (PZPR);
14. Janusz ZABŁOCKI (bezp. PZK, 'j;
15.
ylwester ZA W ADZKI (PZPR).
!. Komisja Nadzwyczajna upoważni()t\
je t do pl' w· dzeOlia dz i ałań kontrolnych, rozpatrywarua Mial I ł, !>pra ,·IJ-.
z.dafl, dokument w i Informach niezbędnych lila oceny reallzacj4 porozumień oraz przedstawia Sejmowi okresowe in.formacje o realizacji tych porozumień. Komisja może rów,niei rozpatrywać inne sprawy m j.c z.wiązek z realiza-

KIELCE
Poniedziałek,

9.111.1981;. Role XI

zwietrzyli

wiosnę

cją

k omy'l a i wiedza
karb ch" incento a
>

wołania

ej u PRL w sprawie
KomiSji adzwyczajnej

Po uzupełnieniu
porz dk:~
dzi&nne~o o dWd pUflkty:

wol Ile Korni H Nadzwycr.ajnej do kontroli realiz.a<:ji I»rozum ' il z Gdańska, S l.C zecill i Ja trzębia raz rojek t
uchwały w
prawi.e z.atnknię
ci obecne i e jl $c imu, rLyst piono do pierwsie Q
c~y
la·nia po'el kiego projekt usta WY o samorL dzie
rolniczym-o U lasadmeni
proje.klll
rtedłOoŻyl przewodniczący

mowej Komisji
Przemysłu

S

i

cz.e~()

s.

7y

Beleslaw tru~ek (Z L;
kro
Wy . Warszawa - Sr6dlll e~
ciel (
6wieni
.,.v,I'\f)!'I\U
tr. 7) .
I j-

porozumień.
Powołanie KomiSji

Nadzwyczajnej nie zwalnia innych
podejmowania praw związanych z realizacią
porozl.Hllień w zakresie swej właściw()Ści. Komisja Nadzwyczajna może zwracać się do Innych korni ji o przedstawianie opinii, ocen i wnio~ków wę w kazanych przez Kom sję Nadzwyczajną sprawach.
(PAP)
3.

Ikomisji od

TIt. !

•

~.i?

Il()lowych . przygot~
r, ~ tylko rOlnicy.
.jl{ le dzić sklep nasienul
Zerom kiego 1 lub

bardziej d08wladcz:en'i i. :. zatadni d~iałkowicze nie macią speejalnie
c.wodów o narzekań,
bo już wcceśniej zgroma.dzlli

łuza

ł

(samowystarczalność,
koleżeń
ska przysługa) niezbędne ziarno
i n qędzia, ale ioru "pc.lują"

w eo darce

W.,-

11 ~

nową

placówkę

lIrzy ul. Wernera
J.'Jreckiego . zakładu
I ~
Jdomiu, by pr~eko
~ Ze liczni
mie zkańcy
l' \ ł już zwietrz.,li wios''' t ,n')n' 'l'
. d .. od
1 " ., ~.l.! zgr?ma ZIC
I, ' Io.;"! nasIon i narzę'T '"
~p~wiedniej orze
, - z n!ml do swych ~
j,

• >,

łlKowych.

lII i zadowoleni z te.~ ) ! 10patrzenia? Zdanta.
t -'11 It ą podzielone. C<>

niemal karoego dnia na nQW
dostawy towaru do sklepów. Jak
do tej' pory, nie ma wi~kszych
kłopotów z naBionami og' rków.
rzodkiewlti. słoneCznika, szpinaku. bobu i 9Zczypio.rku, a t kże
niektórych
kwiatów
~rodo
wych. mog natomia t wy"t pić
raki niektórych odmian kapusty i cebuli. W takich sytuacjach
trzeba bqdzie po r stu składlć
przymu we wizytY' n pl c&ch
OOKO - CZEN(E

NA

TR.

arze
o lle zjorMs o s.nu joko >tonu
odpoczynku i 'eg~j OI'g(l('llZmu ludzk iego zostolo jUl dow<no
przez medycyn zbad<ffie i opi.
SOfIe, o tyl
problem m<Jnetl
sennych jest jokby woqż otwarty. Ludzkość od zoromo SWE'9Q
istn<eni<l przypiSywało im zoocr .
nie mistyczne i wróżebne, n()(Jłto
rozpatruje je bardziej prozaicznie jako niez04eżnq (żeby nie powiedZieć: saffionqdnq)
funkcję
ndszeg<) mózgu; zwiqZ'Of1q
jednakże z ~l'fmi
przeżyciami,
radośc;omi I troskami, o tokLe I
sf<mem zdr0w4o. WSlVStłtiego, 01-

naszych
ennych

u1

bo prawie wszysk,ego o mo·
rzeni<lch sennych dow,odtJjemy
s;ę l wyw.oou Z pro( AleksOf1drem Wejnem z I Moskiewskie·
go Instytutu Medycznego, prze·
pro'Hooz(I('Iego przez czasopismo
.. SowIetskojo Kulturo".
- Panie prolesone, od czego

zoaniemy

rKlszą rozmowęł

- Chyba od n eodkrywczego
stwierdzenia, że moaenio senne
sq ogromnym i nie do końco zba·
oon'f'Tl świotem noszej podśw'o
oomości. Ale nojp'erw porę '11D6K.OŃOZ

lUB N A STR .

polityczn

Dr Unzula Lll>ura-Grzeloll'
ska lljmuje się mech' nlLmami gospodarki socjali "itycwe).
Opublikowała m.in. ksi ż ~ z
pr C. J. Beksiakiem pt. ,.R· \Ynowa~a ~ spodarcza w
j ~
lizmie" oraz nie<la wno .. Konsumpcj' a wykorzystanie m źliwo.'ci
rodukcyjnych w go podarce ~ocjalistyczneJ".
Czy propODOW n
ref rmę /:,0 poducz lr tować
Dloina .iako pr7~dt" w~z)' lkim
po ób n wyjścl~
kryz-

f

•

Sej-

Rolniel'

S4dl.<:. ze file. W moim
przekonaniu
pow zcchne w
. poleczeń lwie oczekiw<lme r ~
formy gospodarczej jest 7.ar6wn wyrazem nadziei , 71' 0tworzy . na droe:~ ystemowi
gospodarnemu, który b~dlie
bardzie) sprawny i E'fektvwnv,
jak leż I nadziei że będ l iC' n'1
\ ardziej demok~atYC7nV
- Czy opublikow. n i tli d n~ o~ólnl)narl)~ I\'t"j d,. ,ku~'1 .. po~hl \'
I·,7l'"
-

Wymiana butli gazowych
nadal problemem
Czyt~lAucy

Dam sygn.Za-

czę,to

Iiz.ują. że termillV re:llil.a('ji
m6wień na wymill1ę but!'

rowvch nie

~

z

reguł\"

D~KOŃCZENJE

( dotrzy-

NA 8Tłł. ,

http://sbc.wbp.kielce.pl

n.

DOKONC7JENJE ZE STR. 1
Dyskusja nad pooelskian projektem usiawy () ' Sc1JlTl()rządzi
rolniC7.ym
miała
charakter
wstępny ,
było
to
oowiem
I pierw ze czytani
tego pr<>j ktu.
Skala zasirzeień i uwag do
J)rLedstawionego projektu usta wy była różna w poszczeg61Jłych wystąpieniach posłów.
Przeważały głosy, by na bazie przedłożonych założeń do.konać
odpowiednkh korekt.
Padły jednak równici st wierdzenia, że w obecnej wersji

projekt ten jest nie do przyjęcia, gdyż
nie spe łnia spolcczny~h oczeka wań i nadziei.
Wyrażono pogląd, że prawo
Tolników Ó() zrzeszania s.ię
powO.n.no
2JI1aleźć
usta wowe
w-egulowanie.
Przewod nicząca
obradom
w iceoma-rsza lek Sejmu - Halina Skibniewsk a poinformowa,ła, że Prezydium Sejmu postanowiło poddać projekt tej
ustawy konsultacji społecznej,
zwracając s.ię r6wnież do wojew607Jkich zespołów poselśk.kh
() przeprowad:z.en.ie w
najbliiszym okre.sie
spotkań
na ten temat.
Przyjęcie

u ławy
o. Pań two.wej
In pekcji Pracy

kolejnym punkcie porządk,u dZliennego Sejm
wy sluchał sprawozdania
Komisji Pracy i Spraw S<>ł:jalny~h
oraz Prac Ustawodawczych o przedstawionym
J)I"JJeZ Ra.dę Państwa
projekde ustawy o Pańslw()wej In spekc)i Pracy. W imienilU obu
IkQmis}j prQ}ekt przedstawi la
posłaJlika
Kazimiera
Plezia
(PZPR ). (Om6wienie zarnieszCUlmy na tr. 7).
W
d sk u ~ji rolbraJ<> ~ł06
trzech poslów.
Po.wo.łanie

Komjsji
Nadzwyczajnej

astępny teomat obrad dot)"Czył powołania Komi-

SJi

Nadrz.w~za.j nej.

WiceH.
kiboiewska
przypomniaUi, że z 1nicjatywą powo1arua Komisji Nadxwy.czajnej d() kontroli realiZólcji porozumień z Gdańska ,
Szczeoina li Ja. trz.ębia wy- ~tąpi.}y ,kluby i k<Joła po..~el
skie, a wniosku te P.rezydium
Sejmu skierow<l}() - w celu
przed.stawJt'nia propozycji 00
d() z.1Ikresu i form jej działa
nia - d() Komisji Ma.n.da,t<>wo-Regulamll1()we j. Konwent
Senior6w,
po
r07lpairzenJ'lI
prOP02.y~ji tej ostatniej, prze.dIrtalMiJ Izbie projekt uchwały
w tej sprawie (trf>Ść u<:hWCIly zarnil'SlZCzamy na stT. 1).
Odbyl0 się gkJ.s.owanie nad
projektem
przedstawionym
Izbie przez Konwent SeniofC~W. ZQ ·tal ()fi przyjt:ty, prz
41 glosach spr:z.eciwu i 27
wstrzymują cych Się od g10 u .
Tym samym Sejm powolal
Komi.sję
Nadzwyczajną
d-o
Il uHl,troli ren li za c}i POr02.U m l'l'ń
:z Gdań s ka,
zczeClna i Jastrzębia ora,z dok,()\l>ał wyboru jej skladu.
roarS'Lalek

Interpelacje
i zapytania posel skie
kOlejn ym PUn,klIC Mrządku obrad Izba wysłuchała
odpowiedl.
przed~tawi ('kJ.
Tl.ądu i cpntl alnyeh lflslvtut'): na kilk;lna·scie JntpT}'>f'laqi i ll{ me zapyt,lnia pO-'}ÓIĄ..
W zl·s~.lowc' IlIkrpe1f\('j.
- J){JI\vIPrlzla! wi"cmarsLiIl('k
Andrzej Werbla.n - gl upa 15
posłów dZltmmKarZ)·. \'.' v raiając zanicpokojeme przedluzaniem się prac nad projektem
u stawy Q cenzurze, Z\ raca su:;
z :z.a.pytan.icm - w jakim terminie rząd za·lTIJerza zgłosiĆ
ten pro}ekt do la.ski marszał
kowskiej. Jedll>OC?eŚnie poslo-
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zapytują, C7.y rząd nie
czekając na uchwalentie u·stawy - widzi mQżliwooć rea]i-

wie

zacjj w pra1ktyce ty~h posta nowień, CQ do których istnieje zgodn06ć między rząd-owym
a społecznym projektem u sta wy.
Odpowdadając na interpelację wicepremie.r
Miect.yslaw
F . R akowsk i stwierduł, że
pr-ojekt ustawy o cenzu-rze w
istooie rzeczy jest już got<>wy i w pr zyszły m tygodniu
przedstawi on go Prezydium
Rządu, a na tępnie RadLie
Ministrów. Po zatwJerdzeniu
przez Radę Ministrów - projekt wstanie przekazany w
ciągu 10 dnli do la,sJci
marszałkowskiej. Jest tQ pr<>jekt
opracowany wspólme przez
Min isterstwo Sprawiedli.wooci
ora,z Komitet Por-ozumiewawczy Stowar zyszeń Twórczych
i Nauk()wy ch i Krajową K<>misję PoroZlllmiewawcz.ą NSZZ
"S<>lidarność" .
Co się tyczy drugiej części
interpela-cji:
istnieją
takie
możliwo.ki i rząd bt:d7.1ie starać
się
urzeczywistni.ać te
możl i wości w praktyce.
Na pytanie pos. Karola Mał 
eu:iyńskiego (bez.p.; Okr. Wyb.
B ia ła
Podlaska) wkepremier
p<>twierdził, że komisje otrzymają

pełny

materi.ał doty czą

cy sprawy projetk1.u ustawy o
cenzurze.
Interpelacja pos. Zbigniewa
Bialeckiego (PZPR; Ok,r. Wyb.
Toruń) naw·ązywał.a
óo nie-d awnych obrad w Bonn kon!erencjj
minisirów kultlllry
krajów RFN, na ktÓl'ej ustalono,
że
w
podręcz.ni
k.a<:h sz.kolnych i wyda,wnictwach kartQgraIicznych Niemcy przedstawi.ane bt:dą w ~ra 
nicaiCh z 1937 r. za,ś gra.nica
między RFN i NRD
zmmaczona b<:dz.ie jaJkQ granica
"sz,c·zególne-go rodzaju". Posel
za'Pytad jak rozumieć przyję
te w Bonn ustalenia [ 00 <>zna czają one w ()becnej sytuacji !TliędzYil1a-rooowej dla
normalizacji stQSunków mię
dzy obu krajami.
Odpowiedzi
uo.zieliJ min.
spraw
zagrćlilJli,c-z.ny~h
Józef
Czy rek. Stwi.e.nlZlił on, :De inter,pelacja dotyczy fUJ\damentalnej dla naszeg() narodu i
państwa zasady
terytorialnej
intagralnośc:i a t.a:kże
za sad mczei przesłalTilci pokojowi!.g()
międzyna.rOOowego w spółzycia

i współpracy w Eu.ropie, jaką
jest uznanie i posza.nowanie
powojenn)/'t.'h reeliów tery1<>ri.a1n()-po1Jtyez.nych, politycznej ffi<'IlPY w p6łC2esnej EUT~
py.
Dec)"Zja konferencji rrurt.1strów kult'OO'y kraj6w RFN me
jest z.goona ani z literą, ani z
duchem ukJadu <> podstawa-ch
norunalizacji stQsunk6w JIUę
d7.y PRL a RFN. Układ ten
o:z.nacza bowiem U7Jlćllll4.e naszej granicy na Od.rze l Nysie
Łużyoklej za ostateczną
oraz
wiążące zobowiązanie jej po..
szanowan,iQ.
Rząd
PRL kategorycz.nie
prou:stuje przeciWko sprzelZdlcmu z pr<lwem mi<:dzyn.ar()<101,\ ym
o;t,na.(·z,'ln IlU
gramc
państwa polskIego na mapach
wydawanych w RFN. a także
ni€'~tosQ\ aniu wobec
mlejsowości polown"{ h
n.a terytorium PHL Lch un<:do\l.'y~h
JH\Z \V

Tylk-o l';11ł11<11€lrn swiad{Vllev)ldlowywani.a mlodLJcży
w RJo'N w duchu ek<;.pansjoJlll.mu i lud.l€·nia na<lt.leJa na
,powrót do granic z 1937 r ku
można "" 'tlumacz~ ć
rzeczywiste wtem] wladz oowwt wych RFN odpowlooZJaJuvch
z ramieJli:1 państwa za e-Oulka<;J<: młod 'cn ob w.at.eli RFN
gł{)o.';i pol~ki PlOtcst. Rzą.d
PRL zwra
uw agę, iż zasady ustak>ne przez stalą konferencję ministrów kultury j.a~() sprzeczne z i.stotą procesu
iIlQrrn.aii z.a.cji zaciążyć m~ą
Jlad sz~giem kwestia we
w-zajemny~h stosun.k.a.l:h :mit:lCi!l.y PRL 8 RFN, w tyan na
,f',()

le ze·
wspÓłpracy w dZliedzi.nie kultury i oświaty, n
dzi.ałaniu
w pólnej komisji d s. podr~z
nik ów szkolny~h.
Minister wyrazid głębokie
przekonanie, że prQt~st ten odp<>wiada poglądom i QOCzUciom naszeg() narodu i s.potka się z poparciem Sejmu.
Nasze stanowiskQ i działania
od"powiadają oowiem
zarówno naszym na.rodowym inieresom jak też wielkiej sprawie polwjowej stabilizacji stosunków w Europie.
Minister administrac.i'i, g~
spodarki terenowej i ochrony
środowi.ska Józef Kę pa odpowiedział na trzy kolejne interpelacje poselskTie.
PQs.
Witold
Zakrzewski
(bezp.; Okr. Wyb. K,ra.ków)
podkreślając szczególne stęże 
nie emis)i s:vkodliwych pyłÓW
~ gazów
w aglome.racji kra.ko wskiej
stwierdził, iż występująca degeneracja
ŚTQd<>
wiska nie spotkała się d() tej
,pory z należy.tyun przeciwd ziałaniem. Posel zapytał c:z.y
nie uznaje się za potrzebne
powołanie
komisji rząd<>wej,
która kierQwałaby opraJOOwaniem kompleksowego programu rewa IQr~'zacji ŚTodowaska
naturalnego
Krakowa ouaq;
kontrolowała jeg() rea1lizację.
Rząd
i wład:z.e Krallwwa
w:z.macniają powiedział minis\.e.r - dzialalnooć 'lImierzającą
d-o ograniezenda nega tywnych wpływ6w przemysłu
na środowisko naturaane w
tym
rejonje.
Odpowiadając na interpelację pos. Marii Kurzawińskiej
(PZPR; Okr. Wy<b. Warszawa
- Wola), która zwróciła uwagę n.a systematyczny
wzrost
:z.a.p lenia terenów orarz. gawweg-o zanieczyszczani.a powietuza
w
dz.ieln.iJcy ŻOliborz
przez Hutę "Warszawa" minIster stWierdził, że podjęto
dec yzję o realizacji w latach
1981-82 dalszy ch urząd:z.eń
do odpylania gazów w stalowni a 1,aIkże Q budowie w latach 1981-85 zaJkladu przer6bki zużli i uty1iza<:ji J)O.7.<>stałych
odpad6w.
Pooeł
stanisła.w
Gaerlig
(PZPR; O.k.r. WY'b. KaJjs,z)
st w.ierdzid w interpelacji, iż
wyborcy zgł aszają kryt)"Ozn.e
uwa.gi odnoonie przepis6w wynJJkających

.z.

Qoowiązuiących

ustaw w sprawie wywłaszcze
nia nieru~homośd.. podz.iQłu
grunt6w na działki budowlane w Qbsza.rze mi~t, pr:z.enoszel1lia wlasn<JŚCi nierucbomQś
ci r<>1nych i
zn-oszenia 1ch
wsp6łwłasJl()ŚCi
oraz dziedziC7.enia g()spodarstw rQmy'Ch.
Czy przewiduje się - zapytał
poseł :z.mianę

obow1lązujących

pnepisów odnOSU\<CYL-h się d()
tych kwe tli'!
M~nister
pOoinlolm-owaJ, iż
przygotowywany jest J)J'Ojekt
ustawy o go poda·ree terenanu nit>rolni{'zYffi1, trwają prace nad lKlwelizacją ustawy o
olhrolllc gruntów roJnych. w
opra{Qwaniu nowelJza yjnym
znaJduje się równ;f..vl u tawa
o uwła szn.eniah .
Ios. Barbara KO:t;ic~uko
wa (SD, Okr. Wyb. Warszaw
- Ot:hota) w swej interpelacji por ~lyła spraw(! w'uchomicm<l kraj<>wcj pNXlukcji w 0p<loJ{.'IU o z.'l,kupl()ll<l ucenI;J
stymuJatOJ ów
·erca.
Odpowiadający na mterpclację minister pnesmy 'łu maszyn()wegQ Henryk Gawroński
stwlerdZll 'Lo przemysł pr()dukujący ten sprzęt jest nicdoinwestowany i ma małą
wolność proo\)kcy)ną.

DeCYZJa lokalizacji produkcji stymulator6w serca w 7.3kł a dach .. Teoned" w Zabrzu jest
prawidłowa
i me wymaga
zmian - stwierdziJ minister.
Od~ź IIDirUsbe H. Ga-

Wf()ńskiegQ

nie

zadQvrol'iła J)(J-

słów.

Pos. ZbiC'niew Kledeeki (SD;
Okr. Wyb. Ka'lisz) zapytał ile
razem kosztowała
licencja,
sprowadzenie maszyn oraz jakie są koszty proouk~ji w naszych warunkach. By ć fD()że
·twierdz.i.ł pose-l lepiej byłoby
spr-owadzać stymulawy z H<>landii Pos. Józef Różań sk i
(SD; akr. WY'b. Nowy Sącz)
za,pytał min:i.stra czy zakup:i()na li.cencja n,ie jest jlltŻ przestar:z.ała. Głos za.brala także
pos. Lid ia Jaekie wicz-Kozan eeka (PZPR; ~,r. Wyb. Łódź
- BaJłuty) stwierdzają(:, że
polskich inżynierów stać na
samodzie1ne i dobre uruchomienie proouk~ii 15tym.ulator6w.
Min. H. GawrooSlci stwóerduł m.in., że :zakła d
w Zabrzu jest dobr:z.e prlzy.gotowany d() prooUkic)i stymulatQrów. Robi się tam zresztą r:z.eezy billTdziej skompJ.i.kowa'l1e
PQd względem technologicznym.
Zwrac-ając uwagę na s.ze.re,g
problemów związanych z postępowaniem
w sprawaICh
emerytaln()-uentowych Tolników pos. Zofia K alislI (ZSL;
Okr. Wyb. Zaanooć) w interpela~ji zapytała ja.k.ie przewiduje się środki organizacyjne w celu oszozędzenia czasu
ro1nólkom ()OOJZ usprawnienia
gos.pod.a.rki 21iemią przy przyznawaniu świadczeń emeryta1nych.
Z u,powa<in.i.enia prezesa Rady Ministrów na i.nter·peUicj ę
oopowiedz.ial mlJlister pracy,
płaIC i spraw socjalny~h Janusz Obodowski. W,prowad zenie przez ZUS kallt infQrrn.acyjnych miało ułatM>.ić rolnlkom podejJnuj~ym decy zje
Q przekaza.ni·u gospodarstwa
uzy.slka.{lie WQrmacji () możli 
wości i wi.elk-06ci
uzyskania
emerytury, a później przyspieszyć za.lart.w1a.nie
wszystkich formaJności.
KQni>ec.zność
zalła1 w.ia,ni a
spraw emerytaJ.nych w tu ze.: h
wydzi,ałach UI'2ęd1U Wojewódzlcie.g() - powiedziatl minister
wyni.ka 2. fa.kJtu, 2le specyfilki
problema,ty1k:i.
PQs. Jan Konieczny (PZPR,
Okr. Wyb. GliWIce) poruszy~
w swej .interpelacji kwest i ę
sta.tusu
prawneg()
bra.nźo
w)"Ch związk6w zawodowych
zarejestrowanych w oparciu o
u tawę z 1949 r. o związkach
zawodowych
W odpowiedzi min. Jerzy
Bafia pomformował, iż 27 Ijstopada 1980 r. w odpow iedniej uchwale Sąd Najwyższy
przyjąl ,
że przy
spełniemu
odp<>wiednich wartmków przepisy uchwały Rady Pań stwa
z dnia 13 września 1980 r .
mają zastosowanie
d-o branżowych
związków
zawodowych zareje trowanych dotycbczas w trybIe ustawy z
1 lipca
1949
r.
Należy slwierd.z.ić,
powiedział minister,
że branż()we
zwiąLJd
zaw<>dowe będące
da wniej członkami zrzeszenta
zWlą;t,ków zawodowych w Polce i zarejestrowane w trybie
u stawy z l lipca 1949 r. Z\ iąl.
ki zachowują nadal osobowość prawną
mimQ dokonam zmian w st.atutach i WY. tąpienia z tego zwiq.zk"u.
ZWlqLki mają też możl' \'OŚĆ
dokonam reje-st.racji w Sq.dl.le WOjewódzkim w War. 7.ilwi jeżeli zr zygnują z dotychczasowej reje ' tracji.
W interpelacji
ojew6dzkieg() Zespolu Pooelskiego w
Tonmiu do prezesa Rady Mini tr6w wniesiOllo o wy' ś
nienie kryteriów
rozdziału
towa,rów cootraJ.nie dzielonych na p()5z.c:z.eg6~ wojew6tlz1>wa ...

http://sbc.wbp.kielce.pl

odpowiedzi
i
dam Kow alik .
konsekwencji
nych dostaw
czne bylo
l'ralnego ich
becnie tym tn-bem
wadzanych jest 'Okola 70
wszystlkic h d ostaw rYl1koll
W

wewnętrznego

Charakteryzując
tuację

obecną

r yn ko wą

K o wa lik stwiercI12JiI, że
bec wyżs~ych doc hodów
ności, przy
niżs zych
wach I.QwaiJ'ów trudl1o'ci
kwartale· .br. mogą ulec
głębieni u .
działania,

Rząd

aby w I
maksymalnie
dukcję towarów ry
Odpowiadając na
pytanie
pos. Ja
(PZPR, Okr. Wvb. El
mster Adam Kowal.
dził, iż nie ma
szkód dla opubl
prasie dan~h dotycząc
ó'lIi::l łu
poszczególnych
wódz~w w rozd ziale
grup a sor tymen tów
Pos. J an K l~CO'nrO"'k
Okr. Wyb.
swej interpelacji
do zasadniczych
chwały
Rady Mi
czerwca 1980 r.
rozwoju przemy słu
go stwierdza, że brak
cia
odpowiedn ich
spowoduje ogra.niczen:e
dukcji siarki z uw c.~i na
czerpywa.nie s.ię zł<..u; w
pa,lni .. Grzybów", pc>p'
się wa,runk6w wy
Kopa,l ni .. Jeziorko"
widywa'l1 Y óeficyt
spalania.
W związku
poseł zapytuje, ja
i kiedy zamierza lA'
wie podjąć r ząd, t-y
kryt"cznej sytuacji
m śie siark()wym. W
dzielenia odpowied L:
terpelacje z "n,nu:"71.u<
dy MiQ1ist'r6w glo~
mirnster przemysłU
nego ob. Kazimierz
Odpow iadając
na
lację, minister stw,
w tępi e,
że dot~·rt.r
rozw6j górnictwa s;HK
woliJ na zaj~ie pPfZ
miej ca w świato\' r:
ct' pksporterów teg c
Na<Łomia li
be-cne-go sian'u IllWf "
nie gwarantuje
u·"
w najbliższych W··( n
nych
c~)"Ch.

7>001 n ości

Dlatego
zmiany struktur
programie ~nwest) { ~ "
na jbli i. saze laII.a 1>'" [.
jące
rolę
siarki
myśle kraj.()w)"lTl i \I
cie.Po.el Ryszard!ll ~
(PZPR: Okr. Wyb. '
pocJ:k rE ~la jąe. l.e /.'1' l
ska lerit.,muje si~ (
mi na m iarę §willt,.,
azil , h prawidł o\\.('
sów ro~no1)nllW:ll ::1
daro'vania i \" k
po,~iada nych z {>i
mineralnv~'h
t ilU
wiple w;łtoliwo ~ci
pytał
iakie kro"
u
podjąć r1a<l v c!u
cpnia p.estii
za k fr<
l'('olf\<Ti czn ch pO_lUl<:
1(\~ ÓW i'
r
re' r
oraz zwiększt>nia f''''''
ro-zpoznawania , 4-' (1'0"
wania
vkr>f7.V n'·
n' 7.a~NI
kOP;l! I l
nvrh.
(
od-po"Jjedzi prt t
są

lr:łlne.rro Urzędu

G~

roowa~. że ~:zcz

~

f"

Zd7.i ław Dembo w I J t,
rok·u CentralnY
ologii
przeo· t ll ~vi ~ń
prooozycje rozwln zcych na celu ~
pro emJ teroW:lH1:J

•

Ol.>odowski slwierd7.ił. iż od
l slyczmd br. me
t.r4 amy
rent uzupełniaj ' cych z tytułu
p wY.lek rent le;q 'yeh i
nie będziemy 'los wać tych

się jednak ootał
krytyk<t. p Lul t
u któw refcreu-

oprac wyw niu
rzy j 'ć n
tu-

p()~r ceń.

l.Alaniami gp.<>logiwłaściwego rozJW na poszczególIj.\ j)ń i poszukiwań.
Jo.el Różański (SD.
b. !'i.)wy Sącz) stwierJUr. w pierwszyc h
h :lr. pewne
falkty
pi.lWdiAle obawy co 00
[łalluCji planu budowl~pitdl(jego. Poseł przyprly ktad
bud()wy
! w ;-.!owym Targu 0vewie oceniając zanIeSIenia
przedsię
.,Buoopol" z NowedQ Krakowa zwrarl.ądu o podjęcie niell.iałań
za po I>iega;Ła waolu dalszych
zja w is k w 00szpi.taLnym.
odpowiedzi miwnictwa i przemHenałów
budowlalm,. 8rzos&ek sŁwier
min, że resort nadał
or~f~rencji budownic'dlnemu. Dla jego
Ul [)ewnia
się peł,ne
materiałów cent raly'h;

zwiększy

się

maszyn
WIelką

wagę

dQ budowy

pczydużego

:-Sowym Targu. Mirdził. że zapewni
,) 1 mowa było wykoni~ jakie są przewiplanie terenowym
N

StWI

iedzi ministra uIQ się kilkli posII os. Henryk RafalOkr. Wyb. Łódź-Ba
z'pytal jakie ą roożli
ldlllblenia zaległości w
lWie szpitaUlYm. jaw latach ubiegJanus.
Prokopiak
r. Wyb. Radom) za~lę czy w zyst.kie
kraj u będą otoczolrosk ą jak szpital
Ta rgu. Pos. Barba·_",r"u·"·wa (SD; Okr.
st.awa-Ochota) pod_
zność zwróce~'ej u wagi na
reI 0I1lcter niz:ację szpitaBrl()~tek stwierdził
SWlidomość. że nie d~
"1~ll jednego roku odl

?l ~5 lośCl budowmcŁwa
.,~.)
Będzie to roożli

J ilwaleniu planu 50(
którym Wielką

j" y Nlązywać

się

bę

inw~y
~ .łul. hy zdrowła.

) :m)hlemów

/J.n

Fajęeki (SD. Okr.

~':Jl I~I'\W,:,- - Praga Pld.)
iii .d~.e Je t stanowisko

JsWla ty i wychowa"[iwle realizacji d,z.ieJaki będ2ie ys• Ol(: ' II l wa powszech.ne)( J~, ',ie przejściowym,
li ulłodzież
ró:r.nych
II" J<.:d?;ie uczyła się
: l .ystemach?
lr>i'Nll'dli wic-emini.sler
I . ""Y<:h.owania Jeny
I

l:'

h"w • k'l

przypomniał

JI~ejm u z 1973 rok~
i PI led pol kim
y '_
., hWlalowym zad nie
hrlle llia
redniego
/, ~Ili a.
Jako
kre
~ IO-latki prLy jęto
11} ~Il,

i4c w obecnej trudJI g(} pOdarczej z
,ł ruktu.ralnej, reali',I': będzie ref()rmę
"ą w obecnie
ffit~ 'Yslemie
'wiato'lJ
prdCe nad a..1 .lrog ramów
,e głos zabrał
po.
.... ,kazując na bardzo
l , formatno-prawne_
~.l widzenia kolizję
I
"l. wprowadzeniem
'Wiaty zarządzenia
" Ir:trznymi ministra
l>uz uprzedniego jej
• <i Sejmowi, tak jak

n.

zooowiąza ł

do tego minist.l'a
Sejm w 1975 r .
Spra wa wpr()wadzenia reformy - ~twierdził wicemi.n.
WOjciechowski - była wielokromie dysk uw wa.na. Były
także
podnoszone głooy. iż:
powinniśmy

prtedstawić

tę

sprawę

jako projekt ustawy,
jednak poja wiające się ci ągle
klopoty i t.rudności były
jak sądzę przyczy ną .
źe
nie doszło do p.rŁedstawieon ia
pmjektu ustawy.
W sprawie podwójnych podręczruk6w głQ.S zabrała
pos.
Agnieszka SmoliCIl (ZSL. Okr.
Wyb. Ciecha.nów). W odpowiedzi
J.
Wojciec howski
stwierdził, że resort wycofał
się z edycji podwójnJCh podręczników ze względu na trudności z pa piecem i ba·zą poligraficzną·

Pos. Balina Auderska (bezp.
Okr. Wył).
W8Irsrzawa-WoLa)
poru.szył.a probLem możliwoś
c i powrotu dz.ieci z klas wyż
szych do sw()ich poprzednich
szkół w rodzinnych miejscowościach. Poleciliśmy kuratorom oświaty i wycho wania powiedział wicemi.nister aby ponownie przea.nali ZO'W81i
sieć sz.koLną.
Tam gdzie
~
po temu wartlt'lki trzeba uruchomić szkoły filiaLne.
Pos.
Witold
Zakrzewski
(bezp. Okr. Wyb. Krak w miasto) zapytał wicemi.nis-tra
czy nie dostrzega. że dotychczas stosowa<ly system wdrażania
reformy wprowadził
chaos i niepokój społeczny.
RefQCmę

r()iZpocu:ło

Z8ll"zą

dzenie ministerstwa ~zy
znał J . Wojc iechowski. CeJ..owość i ewemtu.aLne
kierunki
reform oświatowych określić
będzie
tllJ()i;na na pod9tawie
uznanych p.cz.ez; ·nas za niezbędne
długofaJ..owych
prac
prognostyc~ych i projektują
cych. Ich wyniki i płynące z
nich wnioski przed<itawimy ~
czywiśs,ie Sejmowi.
Po prrerwie prz~odnj(:two
()orad objął
wlcema.rs.załek
Sejmu Piotr Stelaó8ki. PrzedstawicieLe resortów odpowiadali na lic~e zapyta.n-ia poselskie.
Pos.
Elibieła
ułk w k
(PZPR. 0kJr. Wyb. Kędz.ierzyn
- Koźle) zapytała, czy i kiedy zamll!orza ~ę zlikwidować
strefy k()munikacyj!le w miastach I ujednolicić taryfy za
przejazd środkami k()mu.nuacji ma owej. W odpowiedzi
minister administracji gospodarki terenowej i ochrOllY
środowiska
Józef Kępa
~wlardził. iż rreczywikie
w
zaleiności 00 terminu
wprowadzenia do miast komunikacji masowej (){lł ty z p.rzejarzdy są r6rżJne . Wyosokość ()płat
jest ooŁa>na,WlUCla przez
i1dministrację
teren()wą
i
przez IlIlą może być z.mi ntana.
Pos. Zbigniew Kledec:ki (SD,
Okr. Wyb. Kal:i.sz) Lapylał, czy
i kiedy - w związku z dwukrotnym nadaniem prrez polką telewizję reportazu z rebr ni wiejlIkiego we w . Z Wocle. w gmin.ie Kooeń (woj.
bialskopodlaskie) - będ wyciągnięte koosekwencje
peronaliO.e w t.o.sunku do naczelnik, preze a G
i kierowniczki restaUlfacji. W odpow ied7; i min. KEMJa stwi rdz!! min .• te wojewoda bialkopodiaski decyzj
z dni
16 lutego br. odwol.a! naczelnika gminy Kodeń z z jmowanego stanowiska. Restaurację we w . zlikwidow no.
a
w pomieszczeniach tych utworzono sklep spOŻywczy .
Pos.
Edward S.,.maó ki
(PZPR, Okr, Wyb. Włocła
wek:) skierował pytanie do
trzech resortów: Budownictwa t Prremysłu Materialów
Budowlanych; Przemysłu Chemicznego Oifaz Energetyki I
Energii Atomowej w spr wie

termi.nu zak ń zenia budowy
kompleksu PCW w Wlocła wku.
Z kolei pos. Józef Mucha
(ZSL. Okr. Wyb. 'Ieradz) Ldpytał ministra przemy łu chemieroego, jakle G ztałama zamierza podjąć resort dla zreali.wwalClia planu dostaw nawozów rni.naralnych pod l:biory 1981 r.
Odpow iadając
na pytanie
pos. zymań kiego min. przemysłu chenlicznego Ka.iruien
Klęk poinformował, że zakłó

cenia w reahzacji kompleksu
PCW we Włocławku są wynikiem trudności WykOll wczych oraz póinień w do tawach z W. Bry tan Li. poojęt.o
decyzje
sukcesywnym
zwiększaniu na budowie
potencjaru wyk()!lawczego.
W odpowiedzi na pytanie
pos. Muchy, minister Klęk
wyjaooił. że plan dosl.aw nawoww mineralnych dla rolnictwa został opracow3!lly w
należyte wykorzy o.pa,rciu
ta<lie posiadanych mocy i
()pŁy ma Itne
zaopatrzenie zakładów
chemicznych w
urow e i części zamienne.
Pos. MieC::lysław Dere ki
(ZSL, Okr. Wyb. karżysko)
bwierdzają,
IZ
na tereme
kraju istnieje zakaz wydawania pozwoleń na korzystanie 7; tzw. drugiej tacyfy
przez roLników kierował pytanie 00 ministra energetyki
i energii at nowej o ewentualność unian w tym zakre ie.
Około 414 tys. r Lnik w stwierdził w odpowi dzi min.
Zbigniew Bartoliiewies
jest
uprawnionych do korzy tania
1 tl1W. drugi.ej taryfy. Możli
wo ć lOZ&!" Z go korzy tan.iQ w
rolnictwie z tańszej ene-rgii
nocnej je-st obecnie graniczna. Decyzje o przydziale d,ruiej la·ryfy powi.n.ny podejmować władze teren we
d0brze zorienlowa·ne w potn;cbach rolników. Nie zmienia
to fa ktu. li energia ta
jest
bardzo tania i k zluje 30 d.
Jest to pr blem. tóry wymaga rozwi z.am,a
charaktecze
komplek owym.
Uzupel:niar c swoje pytanie
po . Darejski
twieldz.ił,
iz
nies-tosowanle w "z.erszym Zdkre le dru!;;lej taryfy dla rolników wykorzy tujących parniki jest
zCl.ędnością pol: rną. Min ' ter zgadzając
ię
1.:
tą opim
podkreślił. iż głóN
ną przesz.kodą w upowsl.echnianiu stosowani drugiej taryfy są braki liczników.
Pos.
StOUlhław
Bl/or nik
(PZPR. Okr. Wyb. Krak ' w mt.asto) zwr 'i ł Się ! pytan~
do mrnistr
pra~y.
płac
i
praw socja ych
stan prac
nad wprowadzelllem zwięk
szonych platnyc h urlopow diet
matek wych()wujący ' h małe
dz.ieci. Po~ ł Ry zard
N<lj.ner ki (PZPR, Okr. Wyb .
Walb z.ych) zapyt I dld.Czeg
nadal pot.r.
lę Z r
t uzupełniającYl:h,
wypła(' nych
przez zakłady pracy kw t~
podwyzek
rentowych
powzechllle
Ilit! realtl W<ł
nych w nd.'>1:ym kr .Iju. N ' tyrtl
t~ ZllaCU\a
rup} 1łI
hd<'l
pracy rue 'Y~kuje rllC
przeprowadw.nych
podwyz.k ch.
dpowlad' ją' na
poła B ranlk
- min.
nu. Obod w ki 'lwier Gil, 'Że
prqgotowane T jekly zWI.:kzeni
urlop w wych wawczych z ,taly ()publikowane w
prasie ()raz pn;e~tane d
za~ntue owanych
rup p lec/.nych oraz do konsul~ Cli lA?
związkami zawodowymi. Prz Widuje Się pla lny u.rlop je n()rocwy, przy czym wyskość zasilku uzaleroiona
hy
była od wy 'okości d chodów
na członka rodziny.
W odpowiedzi na pytani
posła
Na}s7.11erskie~o
J.

ZabIerając

gl
w tej
loprawie
". Witold Zakrzewki (bel.p. Okr. Wyb. Kr k w
mia o) twi rdul. iż k k ' rg i Wni "ków or z
Pra y i SpTaw
cjaLn ch
wystąpiły
o mIAli ter lwa t
dezyderat m. aby wydać d
daLkowy ()k: lnik pr wiaj y.
że
()!llawi.a.n zasad
<kie
wlaśdwie stosow
t reme całego kraju.
Pos. Zenon Cbud,.
Okr. W yb. Bydgoizcz) zwr ił
się
z pyt mem do rninistr
zdrowi
i opieki
polecroej
dotyczącym kwestii zwalczania w naszym kr ju zwyrodnieniowy h c hor b kręgo,;!u
pa i u~ania ic h wszystkich za
chorobę zawodow .
Pos. tdani Bru~da (PZPR
Okr. Wyb. Kraków - miasto) twe i!a się z zapytan4em
na temat celowości rzeka zania Sl kOM dwóch tom grafó w komputerowych, podclJa
gdy Krak w nie Ol jeszcz
t~o nowoczesnego Ulcządlzenia
diagnostycroeg .
Mi.ni tec Tadeu s
ehow ki wyjaśmł, że d
sortu zdr wia wp!ynęł
wniosk w o \Ml.n ni r żnycł!
chorób 7.<1. choroby zawodowe.
Prace w tym zakre ie zak ń
ClO ne będą w I p !roczu tK.
Mówiąc
rozwoju leci tomografów
komputerowych,
mi.n.. T. zelaehowski stwi rdził, że do l 85 e ku ma
yć
w k-raju 12 tomografów, czyll
jedno
rządzenie na
kolo 3
mm ludAości. C'ltet"y jut pr c ują.
Istniej realn
możli
wości zakllipiooia w br.
tomogra fu la Krakowa. na co
są już zgromadzone ni zbęd
ne rodkli dewiz w .
Występując
w
imieniu
wych wyoorc w z okrę,::u w
Rybni.ku pos. Jó er
e
in
(Z L) zll4lytał w Jakim tadium znajduje się pr w
b.
reze
Komitelu ds. Radia i
Telewizji Macieja
u:zepa ńskiego.
takle dlaclego
t.ej pr wie ni i.nlormuje ię
pinii publicroej.
Odpowiedzi udz-ielił r<>kur to.r ge-nera.lny PRL Lucj~
C7ubiński.

Poinformował,

p

'łf , IJ

i1

u-

podjęl

u.ch.wdłę

mll3luę Ul

esjl

'"
Soj-

na.'lępnie

rpel'

jach,

że

od wrze nia 1980 r. tr a i'l1ensywne śledztwQ w
rwie
M. 'zez pańskieJ',
i innych
s6b z był go kll'rownictw
Radioko(nttetu.
Jest
t.o
śledztwo niezwykle skQmplilcow n.e i wil'low1\t\cQwe.
PQs. Zdzi ł w
F ~i!"lman
(PZPR
Okr. Wyb. KrQ'nQ)
zapytał czy
f7ewidyw nOł j ~t
n()weli7.'1cja u<;ta ., o [>Qd tkach d spadkf>w i damwim
W odp()wiedzi minister finanst>w Mari n Kn;ak <;twierdził, że
cnie
f rmowl)ne
podst wow
założeni l ,
klórp. będą zgodne z intenc jami pola i uwaj!;lml
trzymyw' nynu od hywat/' Ii
Z proponowane zmi<lrlY in'l
ON ki runku
hn;7eni ' pod .• tk/)w. D,\7V <;ip, ahv nlłwet
v,ok~ kwotę d JCowi/n y zWf'Inić
PQdatku
P,>, lIPf1ryk
r-..I!okl (Z. L,
0kr. Wyh ł.ódź · Bd/utyl 7.lłyla! C' y
y,t .. rn rekrut li: iI
n'
urlelni!" hędllp.
p<,!n i l!
k TI'" vtucv jn~
lih dę
nvch 7 ns k'i7.hlCf'nia rl1!'1(hi!"i:v z rM..n ych 'redowi 'k
~I
nie I"{lnol"ic7f'~0 i c h! rJ' k ip.~,
OWI'
'.11' ' tv('fn
wsk llUją nowiem, fe <;1. 'nse

tp

dk\ł

wy-

UlZnafi

ielll.

Ukonstytuowanie
ę
Sejm wej Komisji
N' dzwy zajnej
Ilrz {'Sejmu

się.

W d[>Owiedzi minist("r nauki. 7kolniMw.ł W\'h/l'f!'l t
J ' nu. '& Gf,r ki
t ,c hniki
,twierd7.i1, 1:1' isl,)l1111' w (,Ią
. 11
,tl tnkh lO lat 7.il11l cl.ył
ię ,-p:ldek utl 'd:l lu m!llrl1.il'j,y
P'Khodll'nia
ro,hotni('zl'go i
c hI pskif'go w'rM pf7viętych
ludia. W rehl zapohieg tym r.iawiskom . to~wa
n
m .in. yt.~t.em t7.w. punklów f')Tf'ferf'n('v}nvch. Svskm

http://sbc.wbp.kielce.pl
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clr.azek drt'wniany. t)czk, !l
miasto w z..';pole- mi .. hk m 0_
klehoma ('ii" (.1n"gl·am od:
MARO:";:'>') 10 gre~kie fctrit'.
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- I jedm>, i dtrugi . Bo przykaIdOWi>: są w dokumencie
propozycje (w dwóch w arian tach), aby Sejm zatwierdzał
plany go_podarcze (co zre ztą
dotychczas czynił), ale nie ma
zupełni e propozycji, kto i jak
winien plany gospodarki bucują
lepszą
gospodarność,
dować.
Czy tak jak dotyc hp rzede wszystkim na poziomie
cz a mają być ()ne' przypadprzedsiębiorstw.
kowym wynikiem przetargów
- Jakie są, pani zda.niem,
między Komisją
Planowania,
główne
punkty "orientacyjbroniącą r acji
bilan owych i
ne" ",. tyln "kierunku"?
resortami
gospodarczymi
- Wym ienię po kolei. Prze(mniej wprawdzie
liczny m i),
de w zys.tkim zwraca uwagę
.. le broniącymi racji rozw ojopostulat uczynienia z przedwych pos:u:ze.gólalych dzia łów
si~biorstwa podstawowej jedgospodarkI? Czy w
końcu
nostki gospodarczej, faktyC2pl' edsiębiorstwa mają dzi a łać
nie liczącej ponoszone nakla" pod nadzorem" admi nóslracji
dy i uzyskiwane efekty, or iencen tralnej i lok alnej, czy pod
~ującej si ę w
woich d zia ł a 
nad?-orem o rganów samorzą
n iach na o 3iąganie doc hodu
d owyc h? C zy można mieć w y (bą d ź zysk u). Za równi e obie'obrażeni e o roli aparatu p ar cujące na leży u znać sta nowistyjnego i związków zawodOko , że organy państwowe powych w gospodarce na podwinny kierować przedsię biQr
stawie sformułowania, że " dla
. twami przede wszystkim za
dobrego funkcjonowania
sa pomocą instrumentów ek()nom?Tządu pożądana
jest jego
mi cznych, środkó w informaclsła współpraca z oraanizacy jnych i przepisów prawa,
Jest wreszcie w projekcie po-) cją partyjną, związkami zawo do,wy mi . i organizaCjami spostu lat rÓwnoprawności w,s Zystlecznyml
działającymi
w
kich sektorów gospo d ar k i z
przed ięb io-rs-twie"
pu nktu widzenia polityki fiC:tJ' te ni('j~,'ności równa.nsowej,
zaopatrzenia
w
nież Ilumacz laby pani róż
środki produkcji itd.
nicami
stanQwi k
wśród
- Czy proponowan y synłonków komi sj i do
pra.w
tern gospodarczy
obiecuje
reformy?
8 Poł eez('ń~ twu go podarowa- Niestety sądzę, ;Le nie.
nie d e mokratycz ne?
Staranna lektura dokum en tu i
W lej sprawie mam podyskusje z kolegami ekonoważn e
wątpliwości.
Nieco
mistami utwierdzają mnie w
złośliwie patrząc
na projekt
przekonaniu, że kom i ja nie
zauważa się,
że jest W
nim
C?Clllła szczegółowo zajmowa ć
mnóstwo sformu ło wań typu:
Slę
prOjektowaniem układu
na leży
"popierać",
,.dążyć",
władzy w gospoda rce, jllko że
,.rozwijać", "chronić". A wi~c
uklad len. b~dąc częścią ukła
sformu łO\~'ań la k ba rdzo cią
du władzy w p ń iwie, leży w
żących na większości oficjalkom?et~ncjael'_
dec. 'zyjnych
nych dokumentów z Izw. mipartII kIerującej krajem. Uwa minionego okresu E. Gierka.
żam. jednak że należalo do 0Ale p070stawlll~' z1omwo~ci.
?owiązków specjalis! ów znaZalożenia
reform~' gospodarJących
prawidłowość
gOSDOC'zej projeklu ią dz:ałan:e \v
daro\\'an:a formułowanie spoprz:-' slł~'m syst~mie gospodarłeczno - ins.lytucjonalnych uczym wielu rÓŻnych in tduC'ji
warunkowań
racjonalnego i
'amorządowy('h
na p07iomie
demokratycz.nego
gO-Spodaroprzedsiębiorstwa i projektują
wall:a: do taorczyłoby to zjazpe~\'n
prze~unir.cia \\' ukladOWI pa.rtii pod iaw do za dZle upr;,wnień do podejmoproj('~,to\\',mia ukladu właorzy
wania decyzji na poziomie
VI' panstwle
godzącego
ideę
c,enlrum
kierowania gospoprzewodniej roli partii z wv0a.rk~. Zwla zla o. ta Inio wymaganiami racjonalne)!o i
m1elllona war<twa założeń za ~okratycznego gospodaro\vawiera 'Jaj \'ięcei niC'wladom\'{' h.
111 ,
- Naiwiccf'j niewiadomH'h
Ale enigmatyczno ć formuCzy ha rdzo skrom ne prołowanych w projekcie reformy
poz}'<,.j('?
po tulatów
dotyczacych
up:.awnień organów administra CJI gospodarczej i organów
przedstawicielskich społeczeń
stwa do rozstrzygania problemów g.ospodarczych można uza~a.dnJać również tym, że konll Ja reprezentuje, w znacznej wej cz~ś~i, dotY Chczasowy
aPa.r~t adm!l1lstracji państwo
weJ. I part 'jnej: uilikano
w
proJe~~le
radykalnych propoZyCJI, które godziłyby \\' dot vchcla.ow
status i P()zycję
tego aparatu.
-: Czy w świetle lego co
pani doce nt ~ yiej powiedziała, pnl"cho~ząe. przy tym ,

problemów
przyszłego
ystemu
czego, obok obr athu,, ~ u
lecznych efektów , l '
reformy, także probk!ll
i zysków, jakie z t)lulu
my staną ię udziałem
tu w la d zy w Polsce.
no przewidzieć, że d
reformy musi zm'
nienia a pa ratu
trudno by loby z gór.l·
dzieć , że wła d za musi
slabsza . Mieliśmy
ci socjalistycznej
zamie rze ń

nie p owlOdly.
niep()Ikonail.ny
stro>ny wladzy,
nie PQdjęła rzetel!'lC~r
c hunku swoich str at: L'_
w zwiqzku z proj' h\o" :'
zmianami s y ste-mu ~n,n'
czego. Ale przetip ; h·
nie powtarza się d'J" I
t a k samo.
- [)Liękuję za
Rozm aw' ł MIRO~L 4.\\
(J: ....

de-

ka

r 47

na tryb warunkow , naJeży
oceniać Sza.nse
dokonani~

zmiany y tl"OlU go podarczego w Polsce jako znikoml"?
, - Sądzę, że nie. Alę ądzę
rownocześn:e, że na lis tę problemó",:. do pilnej i 17eczowej
dyskuslI 11.,JeŻv wni a': obok

Zbiory Straussa
Rozwiązanir

krzyiÓ'\\.ki nr 32

. POZIOMO: kodogram uo·olog.
rclw, wi~ż. t w l! óg. RJf-;lO-

rjCj

Kup6n nr 47

z a .w

DOKONCZENIE ZE STR. l
ref rm y ospodarcz('j" obiecują reali zację tych nadziei?
- Projekt przyszlego systemu
gospoda rczego za \\'lera propozycj e wielu rozwiązań, któreceniaj<\c genera lnie - obie-

. :10.

,ECHO D)t;'I"'''

•

PIONOWO: KI' lf<zwil'a , gl()!o,'Z.
rr. l K lągw,l,
okrt;!,
"Gia, tfn,

. Ci<"kawym zbiorem d,· r('ln _
)e konserwatywny polityk bawarsk}, .. ~r~ewodniczący
Unii
~hrzeSC.1JaD Ko--Społecznej (C 'U)
I pnm!~r B .. ""arii, Franz Jo rf
~rauS5. Ujawnił on T,a zebramu mkd)'ch redak rów w
M na~h!llm. że w ciagu blisko
-I~tnl(,)
dzi,·łnJnoici polit\'CzneJ zebr .. ł 25 ty. swyd, k~ry

http://sbc.wbp.kielce.pl
d"wj~,

k~t,.JI.

DOKOtiłCZENIE ZE

fo rmocji ogólnych. Tek nC
kłod wodom<>. ŻE kcb t l I
sny clęśc i ~j od mężelyl"
ci mo<zen io senne
piero od 3-5 rollu
miorę stonenio
sę
rzeń

'ę

także

od stonu

zmn '~jS2o

ziormJ in te-Iektuo~ nego
tysłyczne są w tym wl9.. ęCl
bo-rdziej .. p roóvktyw ne -

s i ę coś bez przerWY W
rJlO ludzi, którzy by n,e

(zeń sennych, są Iylko

rzy ich nie

zopam i ętu , q

nocyoglądomy od 4 de t

z wieczora - król Sle
nem- dłuższe. W \
ją <tone do dwóch godl
- A zapa"wętujem'
wszystkiego tok molo,
_ Istotnie, monen c
latują z pom ięd bord:~
iednokże ludzie ObdC'1
nościq somoobse- "Q(
wyobroźniq lotw:ej
i zopam i ętują s~ $r ~
n:eż znoczenie i spC'c"

dzen'o, jeśli nostElpJjP
(budzik), obudzOf1Y d
m ęto 5 "e sny.
- Czym się róźn'o
SIIJ

wą oczywiście,

le od lcoJ()f'owych~

,

ea
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W ]"elnklm SI'
wi~ku Iiterae"im ob k Klubu Litera,'h,cgo
i Kore&pondcncyjnego
Klubu
Młodych Pisarzy ożyw i on., dzia łalność przejawia Klub LitE'flwki ZNP. którego orc·zes m od
kiJku lat jest literat
'aDlsla"
Ny , z j, 'ystematyez'1ie organi ZO\V3ne

... potkania

\\., . :-sztatowe

przyno z' oczf').;jwane plony )
tl'k w
na i blli.sZ\"Jl1
num no
,.Glosu Naucz,\"('lelskie):(o" uk"że
si wkładkn kielecka (już czwarl,,) świad"zaca o f~k"ie. że śro
dOW 1 ~ko litE'r3Ckie Kielecczyzny
coca Z l~,;ęściej jelit obecne na lama('h pism ol(ólnopol<kich, Nalami n,,;t1'3
maj
pr7ygo;owy wany
jest almanach poetycko-prozators .i pL .,Bazar 3",
który będzie przegladem tekstów na):(rodzol1y ch na konkursach z lat 1978 i 1980, II jE'dnocześnie pierwszą
tego r odzaju
pUbli'k<>-:-ją klubu.
Do udanych inicjaty w Klubu
ZNP w ostatnim czasie należy
zaliczyć seminarium poświęcone
twórczości
Czes)awa
Miłosza
:z.organizowane 1 bm. w ' wietlicy Ośrodka Usług Pedagog icznych i Socjalnych w Kielcach.
W referacie "Zanim _tał przypomniany" dr TGmasz Jodełka
-Burzecki - kierownik redakcji
klasyki PIW - omówił inicjatywy wydawnictwa w okresie Pol9ki Ludowej zmierzające do' pu blikaCji utworów laureata Nagrody Nobra, szeroko nawiazu-

Lodowiec Tien-szanu
dostawcą marmuru
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Wirl.. u nków w Kirt';sJoi .. j
RR ma wn~tn.a ndobion~
r 'żno k lorowymi
pl łami
ma.rmurowvmi. Ma.rmur ł~n poClb dzi z.,. 'j~dn~o z lodoWClÓW
Til'"n- zanu o nazwie EngielH
k. Po &iga.ntycznycb lodowyeb j~zyka.cb lodow("a Z uwaA q(' w dół marmurowI' bryły,
?f,brane przt"L lodowi« na 0romn cb wysoko' ciac>b. a d le specjaliści rozbijają fe rył
i
a wielkich ei(i:uówkach
hpu .. kra,z'· do.starnają do zakładów kamieniar kich.
Płyt
z tego marmuru ą nirzwykl~
tr", . e. Dzit:ki pracy I do,\'(~a
kdmieniarze uzy~kują lutaj 1'0
miffi"t" poha.J 200 metrów ~m
dennyoh t~l:'o Clfllnego sur 'IĄo("a.
myśh

i moaenio, rozterki i

me-

pokoje.

We wszystkICh s.no<:h
boOOteromi jesteśmy
my somi. Noweł je~li we śnie z
kimś T102mow;omy, zgodzomy 5 ę
lub zopne<:lomy, to w gruncie
rzec2y nie jesł to d;oIog, Ieu
lowooloM"CIny monolog.
Rozmowo 2 sobą o sob' . k~temy
t....Ql'Comi 5-wych 5-nów, Kh eży
SElro·ll1'i. Kffi<lnysłomi, wreszcie
głównymi

prosen-

okłoroml

i wldzomi ZJOW~o jedyne w s'NOtm rod20JU

-

Uważa

się,

że

dwie tne·

cie snow to Mdzema n'Ef>IlYjemnI", niekiedy stra zne. Co
pan o tym sądził

- Sen lo n e Iylko odpoczynek,
to równ eż przetwonon1e odberonych w c;qgu dnio wroi~ń ł
wbrew pozorom
n:"przyjemne,
czosem nowel prue<oaojqce ~ny

ue
jąć

d

k.lrnpanli al/tym l zow50, A dr St<lm !uw

-:,Jtj lat
Z rjl

wykła<low~a
IU.IE<;~l'J WSP - w referaci
"Poe-

l.Ja l
ta w koncfc-p{ji Milo'za" przypomnial, że pod tawo\Y
funkcją
poezji, w Ujl;('lU
,I'łosza, jest docieran 'e do prawdy o człowiE'ku, natornia t
daoiern pody - dema.k wanie
kłam twa,
elninaflum towarzyszyła bogata
wy.tawa fotogramów laureata P<ldcza. o(1)i rania Nagrody Nobla, a jego
poezje recytował B daJ) Gumowski.

Z teki Alfreda
Hilchcocka
)]

B zw tydn

Wsz)T~ikim

poczynaniom Klubu Litera ki go ZNP patronuje
O'rodek U_ług Pedagogiclllych
i SocjalnYl'h - filia ki l ka.
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przez nas filmów.

domi~

bal wny dra,m.at
produkcji
ame-rykańskiej. ekranizacja ~ts JI ru R Mna
Cooka. Bohat rką
jest l karka. odkrywająca w n
w()(:zesnym gzpi! lu w Bo5toni
ni~leg lne praktYki związa,n
z
przeSl2cz parni organów
lud!Zkich. Sensacyjna akcja lą<'!Zy "
tu z eIem ntarni filmu grozy,
Real\5tyc:z.nv
obraz i.ycia w
"zpitalu przemi.enia sJ~ w ,urrealistyczną
wiz.ję
In tytutu
Jetferwna - prz.echo Dlni org'anów do prz <uzepów w ciałach funk c 'onując ch tylko biologi cz.nie. Reży<erowal Michael
Crichton, w rolach g)ównvch Genevie\'e
BDj~ld .
Mim ....1
Dougl . Richard ';dmark
inni (. Rom<nt:' a").
"CUDZE
PIENIĄDZE"
b rwn\' dram;)! p y 'j,OI0j!J('U1Y
plOO k<,jl fran~uskiE'J z.r dll2.0"'cny na pod law;!' po ....'ie' i
Na.ncv
farkham.
Bohntl'"" .. m
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p. ZŁ"2
'peKu 7
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PrzE'jmu :ą(" obr .. z śWla!a w'fl:
kich int re.'ów. b€"Zwz,!!lędn
I
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nOSl pneg<>, Podom 2000 ....ny, ole
prowdz;wy pnyk/od. Komuś, k.og<> cIelco wi2y10 u dentysty: .sn,
s ę, że 10 cnw lę ko mo SCląC
ITKJ g/owę Budzi s ' ę je!>2cze pnerożony, ole n ychm'ost odczu\NO
ulgę Po tym, co przeżył we sne,
de-ntysto to Iro5ozko.
• Joli i jest stosunell
do
hw. snów prCH"oclychł
- No cóż Oto loJet h storyczny: lomonosowo .... przyśnIło s·ę,
le I morf jeg<> oic e<
rzeczyW ś
cle wkrótce
otrzymoł 00 toicq
w ooomoSć. Ale n e mo w Iym
nIC nodp"LyrodzooEgo. No61 n'e·
pokój o bl 'źn' ch, noSIe t -ożne
mysi" które w dzeń stOf"omv s
od
eb e odegnoć, n(]Y( edzoJq
~ 'Ii n<Ky
Są jed'l~ I ol< e
"p'<Y"OCze" sny, do których my,
I k0'2e pnyk/odomy
elką woOl', dotyczy to snów, klóre slonoWIO symptomy cho'oby. W ciągu
dnlo cz/owei< nie odczuwa j~2Cle zoonych dolegli~05c;, o już
we ~tl'e ~Ioś go dusi, je<li cos
me w porządku jesl z jegc ~rto·
niq, albo śni mu się, że kom·e·
nieje mu nogo, je~li grozI 'TIU
poroien e ~ońClyn itp D·ognozo·
won; nc poos.towie mOHeń <ennych jest stare jc*
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,.Sk łka'" - , I t-edetn nocy w J8pooo" ang. kol. l. II, g ł· .
"Szl<.at'tIIlny plrat" USI\ , p .. n.
kol. l. \.5, g . 1'1 i 19
•• Robotnik" - .• K()I'Ck'· - wl{)lf» k i , kol. l. 18, g . - 'O. 17 ..10 i l'ł 10.
Galeria BW
.. Piwnice" - nl~

-

czyr....uł .
MUZ EA - n'e<!"yn.nc .
Al"TBIU DYZUaNB : nt' ~I ,
ul. Buc·oka l7/J~,
rH'
29-003. ul
Slenk.ewlc,,, 15
p RADNIE DVZURNE: dl) d'.le d I dorostych. , ul. POC.e.;J:K~ l' .
(Przychodnia Rejonowa n. 2) w
godz 18--2t, w Oledz,el<; - 11--12
Stomatolog.c,-D.II, ul Poc.e~7.'k:i l'
IW (.()I(!>:. 18--n, w sobol~ ,. l
godz 1$ do god.>< " w pon i.ed '-I .le'k
T E L li: F O N V:
Pog low.e R.łlunKCl'\... e 009. PLo
golowle M.lIcyjne 997, P~r)lo\Y
W S W 410-25, Slr"t.
Po>..... na 9" I
pomoc
drogowa
981 , Po~otow ,'
En"'fgclyc,..ne
Kielc -M.r••• lO
K.elce-Teren 992. P~olow.<, w I
nOkal'kll.;<acyjoe
~08-11
Poe,. l
we lnl. o uslugach
li
HOI" 1
.ce ntraln y " 420- 44, InfO>flllacla ko
l ej owa 1130, Pogolowle hy<lrauhcf,no -e n eq~elyc,.ne
dŹWigowe
KSM
""led te XXV-Iecla PRL. tel 420 , It
osiedle Sady - 499-59,
"-'Ile B
c..,.,.eok - 456-73, Po~(}towle wo<l-

K I N A
"C7.arny krsacr"

_ wt""kl , pan . leol. l. 15, ~ . Hi:łO.
"OjCI(>C ch.rzes!ny Il" USA,
kol l Uj, g. l'1.3(1.
.. M etalowiec" nłec~yo.ne
"Z wiąw:kC)w iec" niee~yn.ne .
APTEK
DYZURN: m '
- 948,
ul.
p lec ,-na 7.
pO 'l' .H i: 'r AK ÓWEK:
Dworzoc G lówny PKP - 'ro5, 08i"dl
M.l.ca H - 44

Starachowice

:

t...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J

K.INA
,.ROltOtnik. u· - .. upeq'lOlwÓ""
Jap. kol b .o., g 16 ... Nle~męt..n ..
koblel~" USA, I. Ul , g 17 i I .
u' t ... t, ,.Bo-bby D
cfłCki"
US , k<>l.. l. l . g . 17 l HI
l" rEK'" DYZURl\łI\ : (lo, 29 ·0'16,
t ';d.ca 1.
ul
t'OS'!' "Ii! TAKS W8K : l61<!1on
5:1-1
~3-tIO .

o

c

KIN
"H.utnik U •• KrÓJewlcz i ~Wllł7.
da WIt'elJ()1 ru." - CSRS , kol b.o.,
g 15:$19 ••M ,~l .. z. )d~rownlcy ucieIw" - USI\, lcol. l. 15, g 1'1 .30'
\9.30.
.,Przodownik.!' - •• Pł:1-4 st.ywa dwul~I;U<.a"
USA, kol. l. ~. g. Ul

-

.. 7or<Ga" -

zVt"l.ne.

fi

P'I'EIi::A OV
RN: nr 3il-O'1l.
u l ':lla. IcunOWSKa In.
l"
'rOJE 'r 'KSÓWr;K lelefon S:I'l-9Z
U W
G 1\:
Za
ewentualne
zmiany w programie kin redakCJłt nie łJit-ł'~e odpowie.lz i~tno . ci.

'ooota II--HI. leI. 5111- 13. Pogotowi.e ga:rowe c'-ynoe callt d I>ę
" - h, Pogotowłe nJpldVl' ltfządzcil
g .. , ... ~ych c:r.ynne w godT.. 1-1'1,
tel. 436-72, Pogotow.e lekl,ycf.no- wo.cloc .~ owe
MZBM czynn
w
godz. 111--23, leI. :>00-65, In[o. m,,cJa ~tutby zdrOWia
c"ynna w
god7. . 7-!O,
lei 481-80, Ośrodek
Inl<>r""""jl
Ustu~
WUSP,
leI.
457- 41.
POS'I'OJE T KSOW EK:
CZIIJ'n6w - ul P,ekoszowsk
51~-tl,
Dwor-.ec PKP 444-33, ul. Stow aclc:;ego 47t-70, SzydtóweAc ul. Toporow,*,~o - 437-11. Ta'ksb,...I<.\ bagażowe .... AoNnU
C"erW(\l1ej 489-811,
ul. PH~k.O
"",,,wska 511>-11\.

m

NUMER 41

STRONA 6

,;.,!,~::.,,,~:~~~~;~

":

22 .48 .. Zapra8zamy do ru:ts .Szpillei·" P..lJ~'UA:r({
16.30 Ję1: . ang. dl.a zaaw. I. 104
m.oo Studi.. Bis : Wojc,ech. W IS>:n ieW9l<L - P!og.... wspomnien ie o wybitł\ylU
reotysocze
dokumentaltŚcie

19.00 P rogram lokalny
11:MI 02aenlllłk TV
Wiec.óc Kenijsl.c:i w TP
ao, lti "K ni.a wzdluż i w sr.ecz"
film dok.
ZO 3'5 Gość
Wlec7JOo('U"
2045 "Era Nyayo" - fi1-m ook,
?lO IQ Gość
wie<!'W<u"
2U)(ł .. Bank" uelo.nycb
pdslwilik"
- f .un dok .

WOJEWODZKI URZĄD POCZTY
W KIELCACH, pl. Niepodległości 2
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRA
na wyko.nanie wystroju wnętrz w Urzędzle
-Telekomunikacyjnym przy ul. Armii
wilon nr 10.
Dok umenta<:j a projektowo-kos~tor ySIJwa
wglądu w sekcji. remontp'Wo-budowlanej ,
Przetarg odbęd7.ie się dnia 23 marca 1981 r. o
w pokoj u sekcji.
Of~rty należy składać do 22
Zastrzega się prawo z-lnian
wyboru oferenta.
OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORST WO

2\,15 Go.-ić .,WieCzoru"

2l2i .. Jan Paweł U w KEmli" r"P. film.
%1. 441 Gość
Wle<!OO.U"
at.45 " pangi' z polskiej f!to"ylcl" rep
H.08 "Mi_to w ......'tcu .. - rep. o
Nalfobi
%2. 16 Gość
WIIeczaru"
2% za " W ś~e<!le
dlOl1ciocłł
~wierząl" film cłok .
22. li .. Gin ce ....l a.-l.. - f~. ft hm
ZZ 4~ JęY. . niem . Icw's podst. I. Sł

Jutro
PROGR M.
S.ot l S.3t TTR
':1i6 Jęz . pol. kl. II !Je .: Z . K"a91ński "N,ebo9l<:a
komedia" eE . !
n 08 Wych . piast. kl . 1'1[: Z Sz.
KObylińRlc>.m sp<l'bkan.le 7
13.:18 TTR, RTS S 7" jęz . poło s. I V :
SI. WyspiańRlc. " W e6ele"
. 'ceny symool icl<fie
14.08 TTR, RTSS m"lemat. R.
IV: L~'::ó~~M ~~ieGię\.n,e
Dwójka dla drugiej smillBY
- Premier, dnia
"S'~kiełk:o i
ko" magoaz.
popu h ro.onaoukowy
tUli Lek a f Z rad:lJi : Bóle lu ę~
tupa
111 15 "lnl~Rtud'lo"

11 .40 W lol' e4< Mek>mana

Komunikaty

ROZPOWSZECHNIANIA FILMOW
W KIELCACH, ul. Staszica 5, tel.

PRZETARG
na remont budynku kina "Odeon" w Radomiu
W za·k res rem<mtu wchodzą następujące
l) remo.nt dachu z jednokrotnytJl kryciem
2) przemurowanie ścian ogniomurów z
wykonaniem tynk' w,
3) remont starej elewacji, ze skuciem tynków,
nanie nowych i malowanie farbą emulsyj
4) uzupełnie<nie lastr'ica na cokołach,
5) remont das~ków i obróbki blacharskie,
6) malowanie części pomiesz<:zeń kinowych,
7) remont podłogi w kabinie i inne.
Dokumentacja do wglądu w dz.iale inwestycji
Termi:n wykonania III kwartał 1981 r ,
Oferty w zaptie<:zętowanych koperta<:h nalezy
w dziale inwestycji OPRF Kielce, Pakosz 68,
miIl'ie 14 cku. od daty ukazania się przetargu w
Oferty mogą składać przedsiębiorstwa
9pÓłd:ziekze i osoby prywatne.
Zastrzega &ię prawo wyboru oferenta .

"Solidarności"
~

K~ledze

i

Klelclł.clJ. o,cU)ylo
kJi.h&OOL.Ó.e"lęc.iu

rgaomzo.w o,,, ró:w.yctl foClu
potllOCy I>ra-wnej dIoa z.a,r
du Regt<>nU l cdonków IIJa,..ej orgaru.zacjoi., w tym poradnictwu I 0.1>4:0uy Interesów lud'L.l.
r'JICy l)f",~
ter""""wynu k:om,sj.am\ odw<Wawczym, l rOlLjemc-"yml tlłd becnym
. e ze9pÓ1 pr-• .l''' !lIwje do ueorgam-w-w nl
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jego wystąpienia:

'la wy je t:
'.ie wśród rolIli d\'\ddua nych ]>OCzu .
i t.rwałości
gospodaa' k.i ;

za pewni.enie
samOf'Ządowi
lI'ealnych m()'żliwości w,pły
wu na kształtowa'ł1oie polity ki rolnej i poli tyki społecznej państwa w stosu,niku do wsi, a tym samym
zapewnienie wpływu ' na
,ks2Jt.a.łt<Jwaroe Slię prawlidk>wy h relacji międ:z.y goopodarką narodową
a rQlni-

społecznej

rolniJka;
korzy.stniej-

racy
wysląllie.ia

lI,slanki I. Plezi)

jest kwest.ią o o.g romn ej
doniosłoOOi społecznej.
- W prze<:!łozooym projek-
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Pracy

Pańs.t wawej
na~eży
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:<~l.ln ych.
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~~" awowanie nad przestrzeganiem
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: r og Ólnokrajowych
<"z,c zecina i Jastv I] zawartych w
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B. Sir ika)

reprezent<Jwa.n.ia i OIbrony
interesów zawodowych
i
społecznych rolników oraz
przez własną działaIno . ć
organizatorską i gospodarezą organ,iz.a,cji samorządu
'l'olniczego na rzecz rolnictwa indywidualnego;

u tawy o S<lmorol nk-zym, opraz inicjatywy p<>sji Roln.j,ctwa i
Sp0ly wczego przedBoleslaw SiruŻE-k.

z

•

cie lloSi<lwy mówi się o ultworzeniu Państwowej Inspekcji
Pracy a nie przej~iu inspekcji pracy przez państwo.
Projekt ustawy wprowadrza
s.pójny, jednolity s)'Stem oorganizacyjny Pańs.twowej l!nt;.pekcj<i Pracy.
- Projekt przeWIidoje, że
przy
głównym
inspektorze
pracy działać będzie Rada ochrony Pracy, jako organ doradc.z.o-<JIPiniodawczy powoły
wany przez
Radę
Państwa
spo..{;r6d przed9tawicieJ.i naczelnych i centralnyoch organów
admin,i.stracji
państwowej,
zwiąoz.ków
zawodowych, Nacze.lnej Rady SpółdzielJczej 0raz SlP€cjali i6w zzakreSlu
prawa pracy. Rangę i aII.lII.mytet
Państwowej
I.nspekcjj Pracy projekt ustawy gwarantuje
pooprzeoz podpoorządkowanie tego organu Rad2Jie Państwa przy
jednoczesnym nadzorze prezesa NIK.
- Bardow ważnym ur~clo
wanJem, mając)"lTl zna.czerllie
przy złościowe,
jest
danie
Państwowej Inspekcj.i
Pracy
prawa SJ)rzeciwu co do OO'Uchamiania nowo budowanych
i przebudowywan:y'Ch zakJladów pracy, jeżeli dopIJ, u:zenie
do ruchu - ze w~lęd'U na
njezachowanie wymagań bezpieoeU'ńSltwa i higieny pracy m ogłoo y spowodować bez.~
średnie zagrożenie życia lub
zdrOWia pracowników.
Wai,ne jest również prawne
zagwa rantow anje udziału Pań
stwawej lnsPf"kcji Pracy w
pracach komisji rządowyoch,
poWOływanych
do
baoonia
prz czyn wypadków na pods-iawie przepi sów
SZCZE'{fóln)"{'h,
(PAP)

ctwem, m1ędzy całym społecz hstwem a wsią.
U tawa ta St.·l.JIOWIĆ będzi
kładowy I ment u iawooawstwa związanego ze stwa,naniem niezbędnych warunków
do ww żania reformy o9pOda.rczej i powinna Slpełniać
i 'wtną rolę w 9kroceniu okresu rozwiąz wan.ia prOblemu
żywnościowego kraju .
Ustawa stanowić ma waż
ny a.kt prawny konstytuują
cy nowy status kla y chłop
skiej , zarówno w sferze stosunków wewnątrz t j klasy ,
jak i w sferze stosunJków
zewnę.tr2Jnych.

Główne funkcje samorządu
rolniczego są następujące:
- reprezentowanie i obrona
za wodowych i spoleoeznych
:interesów rolników indywidualnych w pIaszczyżnie
ekonomicznej, SoOCjalnej
kulturalno-<>świat<Jwej;

-

-

prowadzenie właSll1e j d'Liałalno.śCli
or,ga ni z.a,c y jnej i
gospoda.rczej na rzecz rol.ni,ków indywidualnych
społecz,ności wiej.skich;
sprawowanie kontro),j 91)0}ec2JJ1ej nad dzia,lalnoś<:ią
organów, przedsiębiors.tw i
organ.irz.a.cji obsługi rolnictwa;
współd2JiaIanie w realizacji
.sWOoich celów i zadań z organami admi.·n.i stra.cji pań
stwowej z wiejSkim samorządem telI'ytorialnym, tzn.
i1'a-dami narodowymi oraz

tn.rgowYI·h, (ho iaż tam
f'ny
l13sion ą znillzni wYŻSL, ' JJ1Ż
w handlu Ul,pole.·:.:niollym,
mlNnemn,Hn dług<rIt'i111 u:i.ytkown ik ogródka
dz.ia
Wtg
na radom:kJfn Wat· nit;, p . Józf'f K . - są braki n
. łks('h
klepów petjalist (wyt'h i.rodków Q('hron r()!;lin, zwłasz('z
drrew owO<'Owych. Rozglądałf"m
lę lUZ za .t mjoedzjan~m". "ow d ofO/lf'm " wzgl dn ie "sadopJo-jak do tej po./' bf'Z
więknego powOO7€>IJja. N dzi ja
w do~ta wa('h z importu, zapo-iedziany('h Zl et<2JIą OfH' Jalni
prZf"Z MinI:; I' 'twa Rolnictwu ...
-

N J H,k.

powitdział

Jedn ' rad-omia.nl
na~j
arni I
chlrnicZfi j o,:hrony
z". dz.iałkami, kt6r
tały rozdzielone
i przyman
im w uz tkowaniE, a wej. ć n
ni ni można . Mamy tu na
myśli now
t n'IlY wytyczont
w pOOraoomskiej WSI Willc ntów . "NI ew ypał" to WIelki , budząc
ni tylko zdziwit'ni "

lem , z

TC'rC'n t - 60 he-ktar6w :lli mi z Iragmf'ntami las6w
prz ły form al ni w użytkowa
nie
Woj( wódzkj~o
ZarU)du
Prarowni<'zy('h Ogrod6w Dział
kaw ch Wytv!'WI'lo JO~2 działk i
dla ludzi z 30 znkład6 w pr;ll'y
i im.t ·lu cj,. fXXljęlo jl'dn ()("7H:ni d(,,<,yzj ' o Ilrządzeniu tam
parku kultu.ry i rf'krpJH'ji, plarów ZilbaW dla dzieci itp . tf'rpnów
ypO<'z_ nkQwy<,h. " Miastlr
projt' t n przygotował naw ·t 00pf'wi nip kon(' pcj z;,go~poda
l'OWnnia

"WinPNltowa". by

jn2-

samorząd.em spółdzielcwści

wiejskliej i innymi orgaI!l1izacjami i
prZJedsiębi
.stwanni.
Wskauuje to, że samorząd
roln.iczy bę.dtz..iJe zespalał w
swo)ej działalności za,równo t
funkCje, które są właściw
orga.nizacji za woodow ej, :ie:k
również furxkc)e wł.a6clwe samoorządowi,

Projektowana ustawa, opodstawy
prawne
zakładania i działaruioa kółek
rolniczych i rolniczy{;h uz sueń
bra.nżowych
oraz ich
zVllliąZlków, a także upraw . nia tych or.g.am.zacii, nie wyłącza mOlŻliwOlŚCi orga.n'lIZOwania się ral.n.i1ków w innych
organizacjach , na
podstawie
dotychcz.ag,owyoeb przepisów, a
wi~c prawa
o
towa.rz.yszeniac h i innych ustaw.
Biorąc pod uwagę znaC'rel1i
społecz,ne
projekt<Jwanej ustawy dotyczą c ej bezpośred
nio blisko 3 mln rodzin chlo,pskich ora pośrednio dotyczącej
mganów
administracji
państwoowej ,
orgarmZćH:ji
i
przedsiE;biorstw gosp()darki uspoI znion j, poseł wniósł o
poddanie
projek tu
ustawy
szerokiej koosuHacjl po ełki ej i społ€'Cznf'j,
(PAP)
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w nOOll< 'u
pa ów klin.owvch i lihrików tuSko{.oroC OWl/ h.
( )

«1/-

. T e .11 e I 'o i1

"in·f.e i.-we nĆ yjn-y
DOKOlQCZ NIE

Dl/'I'",ktaor " PTamu" w Kk~rach
inż.

.ki, go kot.traktu J>1'Z(-tWdu'4"g U111~1Iłk~ w tIJm 'l'()ku do Buł
garii 50 ""a.lnic o JlOjl"m'fl ŚCi 8

2

;tado-

woleni. m mf01'mu}€1, że obecIł'i'
170-osobowa zaloua za),;ta
JP.t
m{)'ruaźem
50-kilo/lramoUJ''''h
pra!1.i(: dla BlIłg/U'lI, Do koi, a
mu· .qCq IIl': u2i( fjo(o'ca ( 1'M't 01l'a • el' łI 60 mn z"n 11"" 1111-

z

TR. l

mywiln PI ~ Zakład
ka< Jol B17.p>[/~ ""od Wf·J.

i

l.flt'l,o nal>1.1·oju i
,l.{Cll
spo\kanie
'l rak ter robocze)
fltj pl'obl<.mom
ów żyuowyth

• •••
• • • I••••••
•:: soboto
niedziela no dalekopisowej
•••••••••••••••• •• ••• •• ••• •

7J{'m
• ~aI.jU

I '],J ti~
'v ii€"r zd

"""'k onała'
<ac U'llku dla po"Wicil']ek pki pięk, ~ praca
widoczna
Tn kr()ku,
'I>olkania przodujące
• <'norowane zostały
Za zasługi dla waI .... łl(\Jl) k ie-go" j ,.C>F1,,,,.1.k<A'O WS1". (€Ikr.)

Bon ki nloin'IC·-tOC 'I r{iW z.a~
gr<l n H."1.J1y,·h Hall< -Ole fi h G( 1iał
w rrieóziel~ do
na
dwudniowe
:z p
tawici loami
l>6ki~o
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w

Porażki

radomian
przy zielonym stole
Nie po

i dl '

ulr~ymanie

t.ię

ze

ię waklz ilym
w I lidze t~i

sistttlll stoI wym BRONI Ra.d m
w pu~rw zyo mOO1'!ach rew ni '
wej rundy rozgrywek.
ła do
mi ' nie doznali bowiem we wła
snej hali porażek z zajmującym
~zóst
lok~tę .'w labeli
Górnikiem Czerwiooka 'larówn w 0bo tę ja k i w ' nied'l!ielę 7: 11.
W pt el'w z~ m spotkan,u druŻ)f<lla Broni mogła poku sić sil: o
z wydę two.
Niestety, zawiódł
' Woźniak , w)' grywa jąc tylko jedn ą pad i
podobnie zresztą j k
w me<:2IU rewa·nżowym. Natomi ~t w nle<izielę nle podoz.iankl:
~prawil Gr'Ler;"C)roz!,k
zw.vcięża
ją
Pieeh:unka,
P unklv d'la Bl'oni zdobyli,
Zwierzyk 3-2, Pietrzy\cowski
!!......{). Woźhiak 1-1, Kośmider
O- l , Gl"zegol"czyi< 0-1 o raz parv Zwi erzyk - Wożniak 1-1 i
Pietrzykows.l<-i - Kośmider 0-1;
dla G&rn ika - Piechaoezek 4- 3.
Oś Ił zło
3-2. Grabowski 2
Stelmach 1-2 oraz para Piec ha czek - Stelmach 1......{).
Teni iści slC)J.owi Broni nad .. l
njmują w b.beli siódmą pozycję z dorobkiem 5 pkl., wyprzedzaJąe jedynie
MCKS Czel dź.

z
'Or'llll1ll11

l k ... rwm BRONI
R .. oom nłe
!bł-&
się
ćwierćłfu .. 1 w~j ósemki PU ch:'"'u I' Iski: M~~a'l.w ..

Ma

P ;;nii

bowie
wcz raj po do~rywł'e na
l'OGONa.\ Szczecin 1:2 (1:1, 8: l). Obie bumIt i dla
por'towe ' w 70 obył Slelmasi k w 33 i \010 minuoie; .1.
lJilski w 69 min. Sędzi \iii IndMej Wa-ca wioł I
Wy, Widww
ty i~y.

a
ją

puszcz

ekst

sak óm:!ł! się r 1Ct"!wki W ekstnkla ie iatk t'ek,
M istn stw Pol ki pODownie wywalc'i ył zesp ' I 1"1 mienia
Sosnowiec. tyłuł wicemistu w ki przypadł w ud7.illle
Wiśle Kr ków, a brąz wy medal zd byli Czarni SłUIł~k. Eks,
lrakla~ę opu ŁO'ł!ają dwie drużyny - Starka T fnobnel:' i RADO 'łKA Radom. Niesiety, radomi nk m, debiu tującym w I li,
du, n ' e udał. ję poz&Słaii w I:'r nie najlt.·))szyeb ~ SI",lów w
kraju. lime ambihJe~. rin iS"DD , htk ~ll"1<i Rad mki d nC)w
sezonu pon woie w!sl~pować
ą
II lid~".
it'jmy n .. dzi~ję,
że tyłk
pnez jetlen rek.

W

O'L r~j

(J~)

Cft,tatnie tn:y don i ŁU'L"nie;u w Gdaitooku. gdz ie rad<J,miank i wa l() u<r towan< sil: p.rze<l spad'k :e m .• ta ly pod znaktern dramat.vczny ch bojów i pl-Lyn i ooły k tll,
za It 3Ku jąc .vch f.Ozsbrzygn ięć,
W piąlek Rad mka przegrał ba·rd z ważny RteC'l z ł, KS Lud i
1:3, ale w 80bot~ sprawiła duż . niesp tnian kt: l>wyeit:iając p zaCiętej, pięcio etowej w lce Sp ' jnit: C ihil k 3:2. V\' tym samym OOtU
łódzk" Start uległ nleoczek iwan;.e
tarn-obrzesk:ej Siarce !:
i
wszy9bko miało sil: r-o.z!;~rz ygn ~ć w niedzielI:, w pojedynku ra omianek ze Startem (łódz ki ze~ llÓł znal zl s ię w krytycznej SVbuacji i był z grożo ny spadl:i em) Si bkark i R adomki walczyły bardzo ambi ie z byl\'m wielokr tnym m isbrzem Polsk i, ale mtyn
łodz i anek WtZ'ięłJ
ór~. Zwycięł:ył
t rl 3:1, ratując ' ę przed de~rad3cj .
W pozostały ch spotk
o tu·rn le.l'U ILz.v$kano() wy.n 'ki: ,pójnia Gda ń" l.; - S t rt Lód;' 3 :2, KS Bi Isk - ~iank
.:!
ŁKS Łód "l Bl<': BielE>ko
- BI'
BIllIoko() :2. LKS
Lód" ~iarkl, 3 :2
oto kGll<"il'w t<lb(·lo rOrLf;,rywetlc ksbf8.kla.;,y :
czyły

Tylko jeden punkt
akadem·czek ·
oz Jedn~ru tylko puuktem wr '
city • Cbe)ma LubelSkiego teut,
.Hki .lol " e
ZS Kidce,
lón
zfnierzyły ~ię t:. Dl w D1ecw.acb G
n,i~trw~two

ką. SobC)tl\i
ren,i'~Jn :;:5,

li;i

JI

Cbełmian

s

men zakC)óczYI
w

niedue!ę

się
kłelc..an

ki ulegh' mie j,cowej dlut ynie ł : C.
Byl lO pierw.,,:>. poraika kielc" nek "
bieżąc\'ch
rozgrywkac,
kt6re jedu k uie str ciły pierw,
.zej pozy cj i
ubeli. Punkty dl
ZS Kiell'e zdob~'ly: Trojan 3-!,
Bomb 1-~ ora~ Tr jan i Bom a
w deblu w ~obotnim , potkaniu.
Ntewiele jed n~k brakowała. 8
k le lczankl
nie
wyjechałyby do
Chełma LlIbel~kieg.o. bowiem '11IHówlony

saJll()chód

JłIN.\.ł,

l.

2.

dnicz"k nie przyjechał l
w
tej sytuacji akademiezlci Udały 91<:
na spoU;an l'l
pr:rwatn~lm
sanl Ochod em. ale w mniejszym hc'ebnie składz ie. e7 KaczmlOfikiej I

Spójnia Gdań.
6. BKS Biel• •
7. I:.KS I:._tli
8. Stnt ł.' li
9. RADOMKA
11. Siarka Tarnobt"q,es

upie

( PI

~

~zarnl
pr~dost

W

m
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!~7

7!~

20-1

6S--43

3ł

U-U

3e

14-111

6i--54
58-5!t

Ul-l!
14-14

!S
21

1~15

21

28
!8
28

U-l!>
U-l
2-211

1>7-47
54-57
1>S-:;9
59----'2
a..-62

23---U

•

WIC

kliej kelejce 5pC)tkań
n li~j sialkar e
CZARNYCH Radom stoczyli we właan"j sali dw interesujące
pojedynki " AZ8
C~sloobowa,
który
tydzień
woześniej zapewnił
już
sobie
awans d ekstl·akl:uy. W sobolę wygrali akademicy 3:1 (10:15,
11>:7),
n tom i I
15:5, 15:11,
wozoraj lepsi okazali się r domianie, ,wycię:iając drużynę
A'ooŚei 3:0
(la:12, 15:13, 15:6).
Oba m ecze dooŁa.rc-zyły emocji, a wczorajszy I>tał na świet
nym poz.iomie. Był to najlepszy występ Czarnych w tym
seronie, którzy zasłużenie wygrali z na jlepszym zespołem
grupy, demonstrując wid{)wiskową siatkówkę.
W drużynie
goopoda·rzy n a wyróżnienie ushlżyli : Rycblieki,
Janikowski,
Pisarek i Zalewski.
W pozostałych
spotka.niach
tej grupy
padły
n1st€;puj " re
wyniki : GKS Jasbrzębte - Stal
Mielec 3:0 i 3 :1. Karp a ty KrOo.~
no Chełm ie<: W a łbrz 'oc h 1:3
i 3 :1, Górnik Siemiano'V,c('
Stal Racil:ół'z 1:3 i 3 :(1. B~T>;
Blelslort St,1 St . l«)w~ Wnl.t
8 :0 i 3 '0.
(JG,

3e
3e

W ostabndm ttbrnieJu fiu tu HA", rozeg.canym w lU( ku, &latkat' ki Płomienia pokoo ły Wisk: i Koleja rza po 3 :1 oraz Cza.mych
3 :2. Wisł wygrała z Oz rnymi i Kwe-ja rzero po 3,0, a Czarni
zw\'X'iężyb. Kole-~~,"a 3:2.
Mililtl"'Zostwo Polski w s.iatk~ mę1ie'łl.l'IIR INobył poo.wnie H5pól Gw Tdii Wrocław.
(paw)

..
~

wi c

a.

DrU 2yn AZ za1<()Jlczy rozgrywki :lt l 23 bm, po3edynkami w
Ki l ~ch ' naj~rożniejszymt ryw alk~mi w
~ r up;e z tenisl~tkartlt
stołowym i MLKS Lon\ta (w poprzednieJ k lejce s~tkań łowty
nia nk i wYl\ rały u siebie z Ch c ł
mianleą 6:4 i 6:4, . Kielczankl. tll ją
nad swymt rywalkami dwa
punkt)' przewa!'.i. Wy!<tarczy wi<:e,
by w o~latnich meczaeh oon '",.,ty
jl'dno zw '~i<:5twO lub uZyJ;katv
dwo rl'misy a
wtedy
GO roni
ce w

..

FI

Slrzemlńskiej.

nll~j ,

Płomień S !Ml
Wisł
Kr kow

..

3, Cz.. ni Słupsk
4. K 11'):'
K t wice

na prLew 7

7.HW

ptę-r\v<oz~

ogryWce

I•

er m
TABEL

1. AZS Csęsi.
:t. CZARNI
3. Stal MieletJ
<I. BBTS B ielak.
5. Cbełmiec!
6. Giralk
7. Karpaty
8. J!l8trzębie
!I. Sial Racibón:
10. I l St. W la

28U-lS
21-13
19-15
18-16
18-16
1~19

l!-22
12-22
4>-28

Zwycięsl

zespoló

I

o
ęczy

Koszyka.rki i ko "&yk ne Tt:C:ly Kieice zakońo"lyli rozgrywki w klasie mi~dzywojewód:l
kiej na c:lwaortycb
miej each,
W ootat.niej kOlejce spotkań k()b ieca dtrużyna Tęczy wygrała
w Kielcach z Górnikiem Wieliczka 83:43 (36:21). Punkt\, dl"
'aelcza!lf'k zd()byly : Słv
!O,
HGtkowska 15. Bąk \I Wob: ł k
II). R y ba 8 , Mo&o . WÓ )I", k po
li, DZid{) 'sk" 4. J Ikubo\V~ka 3,
"' Htom ia <;.t o..zvknrz~ 'l'i;{' y
frOkO.tl '1L: w \.odrvC'how; l' CI.J.tł'"s< owy
~ 'kld
l :14
(4C1 :31J.
PULlAty dla k , .. ln:an
zd(}Qvlt:
Gl:t1'~WAk 27, Teki"l 34 No!dgl"()d~'f'wi("z 1~. K ~\. a Hl. RI.<'g 12. Zatoulk' 2,

SPECI LNIE
l, 11, 16. 18. 43
TOTO LOTEK
I : 11, 15. lO, 31, 39, 43 (34)

II: 7, 11, 13. 1 20. '1:1
Kooe. band. 3067
yjątk.owo

dramatYt'ane i
pojedynki st nyły
w Lodzi koszykarki STARU Star cb4twice II miejscow
TĘCZ • Obie drużyny są saf:r ione deA'rad clą a n ligi, nie
włęil dziwneA'o, że staraeh wiezanki i łodzianki walczyły ()
k aź d
piłkę, 4t k ~dy punkt. W
sebotę zwycięstw
odnio ła Tę
cz 76:61 (41:39), uayskując nieznaczną przewa!;"ę
dopiere po
przerwie. W nil'dzielę lep ze 0k zały się koszykarki Staru,
ilwYł'ięiając
' łodzi:\nki
67:6i
(35:35). Punkty dla starachowiczanek zdobyły: Mikolajewska
24-22, Oremus 13-10, Grudzień
11-23. Natkańska ~, Linke
~,Wróbel
2--0, Korkowska
1-3, Garb 30CZ &--4, Pastuszka
0-3, Szczodrak 0-2.
Wczorajszy mecz. a zwłaszcza
;egO kOl'Cowa f"za bvlll bardz.o
dr:>matyczna , Po wvrówn:tnvm
"rzf'biegu gry '" T>ierwszej poI wit' snotk nh. ~ nr~et'wie
.,I.':·achQwi'·z(\ k i uZ~'" k,,!I' zd '_
"."\'d '.A"a tt
!lrl~wai~. Ob~;łl llJ~h.
l~I·<YW :. d"U'nle w 23 m inu<~ i" 45:3:'
\ I\ilst'·onle zw;~ks.z: j.ttc j;:t w '!.7
miuu c,.> d<> 15 punkt6w (~~ 39)

W

zacięte

Łoozi.łnk, 7.3(·Zęłv w W("ZUS k,'Vć,
.'lł!r~ywnłe
i przewaga n asz.-j

l n~u g u t aCJa pilkar.kiej W IO&nv w \' wolała w Radomiu duze
' Zatnle·re50wanit'. Stęskmeni f utbolu kibicI' oglądali ciek~ wy pojed v nek zwła51lCza w pierwi;zej
jego części. Obie drużyny grały
składnie , nie brak bylo emoc jonującv{'h momt'ntów pod bramk ami. Mżą cy deszcz i rozmokłe
boi,ko nie sprawiły p i ł ' arwm
w l ęk~zef:o kłopotu, ale tylko do
przerwy. W dt'u g iej części po jedynku wa~·u.nk i do gry z.decydowanie sil: jednak pogol'sz~'ły, c o()
wpłyn<:lo na zwolnienie tempa
a 'cji
R a<iomian.';e ffi{)gli ten mecz
rozstrzygnąć na !;wo.i~
'orzy~c,
ale zabrakło im
skuteczności
pod bramką rywala
Por towc y
oze S"!:czecina ke-pie I rozłQż .\'li si-

,Si'

'

mka"

Budowlanych
nadal trzeci
Piłk.arki ręcsne Bud
ielce broniły ~rzecią

winych
p iI .fcję
. w labeli n
Ii!;"i dliriel c
się
puwUami we wł snej hali ae
Zgodą
Bielsz8wice.
Sobotni
mem
wy~rała
Zs-oda 24:19
(11:11), w niedzielę kieloz nki
p&kC)nały drużynę
OSOt 22:21
(9:11). Były tó zac il:te, wyrównane pojedynki dwu rówao' rzędnych zespołów. We wczo()rajszym spotkaniu "siooE'mka"
Budowlanych zagrała szybc iej
i skuteczn iej n i ż w sobotę, w y grywając zasłużenie.
W zwy c i ęsk i m meczu w drużyn i e k ie,
leck le] wyróu. i ły SIl: BOżen
Kaniewsk:l i
nn
Lan!;ocr.
Najw ięcej bramek dla
Bud-o w lanych zd-obyły : Langlner 7....u.
KowalS<ka -1-5. Kamewska 1-7,
Z węglińska 2-2.
W pozostałyc h meczach
tej
g.rupy
uzyskano na9tępujące
wyniki: AZS I atowliee - S<lś- .
nica Gl , wice 21 :i2 i' 20:l5. K r' kU6 Kraków - Srombierk i Bvtom 15:20 i 18:20, JK
Jarosław ZS KI' k ' w
30:18 i
30 :24.
W tabeli
r W:ld:ai AZS
t wice 37 pkt. przed S~Ś ie~ ~
pkt, Budowlanymi Kil'lce 5
pkl orali Z~od
i IKS .Jarł lir po !! pkt.
Kolejne mecze (14 i 15 bm.)
kielczanki g~' ć będą z AZS w
Kt·a'k()wie.
(a )

wygrał

Siar

II-ligowy."
[)O"Z .\'<" je w ~t '
Gospodarze w "t
s potkaniu wys tą[)tli w
Mali~ew k i KusN; .
Kljdan. Wesela"CzapHeki. M3łk wski
Ocbooek) - Osowsk i.
dasz "itski ( d ~ii ntin.
9ki):

ię

zmniejszać,

zwy cięstwo.

I wtedy się zaczęło •.. A wł ' ciwie kilka minut wcu ' niej, !;"dy
ekrl'Larht zawodów skory!;"owal " o nik widniejacy na t abli c,v na konystniejs%y o jeden
punkt dl... łodzi:mek. Protl'5Ly
tr""er" i kie ownika 8t .. ru, kie'ro "Ile do sedziiiw. Ole przyn ...sly rczu!l;olu. Gdy ml'Cz d .. bi~ł końca, n.. tahli c}' w\dtuat

*

*

W
I>~Z
piłkarSkich
finału
g-ę

aw
"ueb:nu 1'.1
lO

usł uguje

Opole
ad
... I~ w
ot':iZ porażka iidrn
łódzkiegWiduI'"
rywalem LK' 1:2.
Gly naslępui'lce w ·
G<iai""k 'ZOfil!)"[
0:2, oSlal Stalow ~
gla War.l:aW3 OJ.
law - Ark l. Gd .l'
nia Bviom Z)g
brl~h
3 .0, R~sO;
2:0,

W
ki

ćwiN ć f-i tklle

~nalazło

~połów

e-

Się

r "

y.,

'stra k l a~v (~

L egia. Slą s k , LK" ,
raz trzy dr użyu\" II
goń Swzecin. Re,O •
B ytom). SzKoda. u w
n4e zabrakło p, '
RadolJl, ktÓI'Zy
my - jesienią
w yeliminowali
z
ri .valizac ji wtelo«(<JI
strza Polsk i, d ruzy·t1(
Ch nów.
W czoraj odb y ł śt~
den zaległy mE'<:~ () .
I Ligi , w kt.ór,Vftl I
przegr l n.a W1 3~ 1
BaUykie-m Gdyo tJ
Dz ięki

.z

ycię<:t\V

wil'n~wał

na . poz"
ra z do()ro kit'(11 ~
d1li łódzki Wid'lrtf )
hrzI'"Cta jest Lf'I(13 ,
!k mbierki po 18 ()I<ł

e

ale jeszcze na 4 minuty przed
zakoń czeniem pojedynku wynosiła 5 punktów (65 :60) . Gdy do
końcowego
gwizdka
Jiędt:iów
brakowa 10 półtorej minuty, drużyna gospOdarzy objęla prowadzenie 66:65. ale dwa celne rzuty ooobiste, wykonywane przez
Beatę Szczodrak, przyniosly starachowiczankom jednopunktowe
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metku

drugą

arek o

o
za<"zęła

~trz3.łami
~;ip o? w nt ł
z w ~"cię,t lAto .
Zespół B ron i., ml(hO
mógł si~
podoba L
odpadł z puchałO"'"
cji. ale z d ruż.voa
śWiad c roną
m ajaJ
spiocje (Pogo ń za ,

jeden

~ ię
drużyny

ty, W dogry ...... ' ~ [)l
tywę. w ykaz.ują.,
sze przygoto()w ~n,e
do 5e~ nu od
nadto m iel, w ,wej
skutecznego strzelca siak. ktocv dwom!

Ledzl

•

