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ce z a.iej wnioski dla ctzjalaln.o6ci parli-i..
Omówiono przebieg i wyniki oficjalnej wizyty przy;aini delegacji partyjno--pań
stwo ...."ej CSRS pod pczewod.nktwem sekretarza generaln.ego KC KPCz, prezydenta CSRS Gusłlwa
Busaka w d.niach 30.11.-1.12. br.
ZatwierqzollO ha;rmonogram
realiz.a.cj.i zadań wyl!1iJkają
cyc,h z refe.raw B i,u.r a Politycznego, uchwały XIV plenu.m KC oraz przemówienia
kolkowego I s.ek.retarza KG
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Pierwna firma pelonijna w wojewód7Awie kieleckim powstała dwa mie iące przed wejściem w tycie usta.wy o układa
nia pnedsiębiorstw
polonijoo-za~r.n.i_Jłych.
FIL"'t len jest
ehyb
najleps:lym pr'llykladem
na o!:romoe
zainteresowanie
moiliwościll hv~nenia małych i większych zakła.dów, które upewnić by miały dostat~k nie1ttÓtt'yeh usłu~ l t owarów.
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Tą j)()lon.i1ną
jaskóiką
było
Przeds.iębiorst.wo
Polonijono-Za-

!raruc;me .. Plus" w O!;.trDwcU
:sw ietokrz.ysk.im. zał-oŻOI1e przez
Fr~ę .. Annę
PrzyS:ecki.
Powstało 17 kwietni.a 1982 rOk·u, by d-ootarczać n.a rynek DZ,doby choinkowe. Zatrudnia 63
ooob:r. I ponoć pro<l6peoruje cał
kr.e-m nieźle. W c11\.1!'U min.:lOnvch
10 m:ie6ięcy dost arczylo n.a ryneok kJr.a.jOWY wVoX'o!lów za
28
mln złotych. R1n!>OCzy.na produkcję eksportową do Ka.nady.
St.anów Zjednoczonych. lł~
W Kielcach marny zaś PPZ
.Dwu ut:worzone 1 lutego 1983
roku przez Omara Hammada z
KU1Weit;u
Zakład prod.u.kcv}nv
zna}d<uJje się na m pietrze. DT
..Katarzvna". Zatrudnione 9 0sób 1>Zyje kDnfekcje me.ską i
damsk.ą 7. zatk.upionvch za granica ma te<riałów WieksZość wvrobów
iest sprzed3Jwa.n.a na
sto: ku wYl!ost>OC!arowalOym na
II piętrze. Plan sprzedaży tego roku
wV'nooił 1(1 mln
zł.
Widać firma ieszC'Ze na dobre
s.ię nie rozkreciła dJot.ychc7as
:r;realizowano gO d<)picro w po..
łowie. Efekty przv'n.ieść PO""'llna mliana lo!ta.!.u.. Obecny iest
z.bvt mały
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Interwencje pnyjmujemJ
w ~oclz. 9- 11
Zabawa w chowanego
W bloku przy wł.. Wawrz ... ń
skiej !la w Kieo!cacb woda na':Vet n.!e kapie l: kranów T aPrl:
~t
codz.i-en'l'lie .
In-tet'wencie
zdają s'e n.a nic.
Pracownik ds.
Łechni=nvch
ĄD:vt, Tadeu.sa Pereuk, DOinformował n2li. że blok ten lasilany jest z sieci mie';~~ie-j
W'Odoc'ą-gÓW i adm.inu.ł;.racja nic
w t~j spra.wie lok.a;t.ororn nie
moŻe 1>:lm6c.
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STR. 3

nie będzie
.. zllaczai.. n,lad,.
S IlUlÓW Zjednoczonycb, ale w 0,óle ui"zym st ra$'!!nym im nie
!:rozi.
W raue
ataku nuklearne!;.
poaiom
pr udukcji
rolojej w
k raju będzie W) starczający. by
zaspokoić
potrzeby
łudnojei.
która atak teD przeżyje. Gdvby laki e oicszc'llęście
na
nas
sJJadlo, żywnoŚ<"
nle
będ~e
plfWażnym
problemcm PIszą z optymizmem .. utorzy raportu, i!:norując znane fakt,.
naukowe i wyniki badań.
Pewien kongrc~men demokraLa ze sLanu lowa po zapoz,.aniu się
z raportem
oświad
cz~ l, że jesL w sLrząśnięl): Jak
bowiem można uprawiac zboŻa na opadach radioakt,V'wn\'eh.
a w o;róle klo będzie
plony
'IIbieral'!
T .\·S pi,ze dalej. że mię
dz ynarodowa konfl'rencja UC'lOnych
poświęcuna
tematowi
.. wiat
po wojnie jądrowej",
która ~bradowała niedawno w
Wasz) ngtonie
wykazała,;'c
Ił
żadnych
zbiorach w żadnym
z rejonów świata, a ni , tylko
W
SA, nie może Pyć nawet
mow\'o Na konferencji ~twier
dzono, że nawet użycie tylko
co:ęści
zgromadzond w świecie
broni nuklearnej ~powoduje katastrofalne zmiany w klimac;e,
doprowadzi do całkowite~o znisZC'llenia war tw" O'llonu, która
chroni Ziemię przl'd promil·ni ...
DOKO:lrCZEl'HE N ,\
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laukow~

jądrowej

Cztery firmy lUZ pra• Filie na specjalnych prawach?
przeróbki złomu w rękach Szweda
(PAP)

•

•

MOSKWA
PAP. O .n awiaŚl\e
kores pondencji z Nowe~o
Jorku opracowany przez ff'il,rałnll
a~encję
d. k iecowania
krajem w
sytuaejaell k rvzysowyeh na
zlect'nie Ił'ałe~o
Doma raport o wojnił' j:"lrow ej a~eneja TASS zwraea uwa~ę. iż r:llld
USt\.
tara .ię
przekonać
Amerykanów ,
że
wojna nuklearna
nie tylko

KC PZPR oceoi<ło $~cję
społeocz~-po1i;tyczną w k.raju
oraz .!ormu.1owało wynikają

lÓł

1e9

Amerykański raport
Bi:UK"O

łi

(akly

Cena 5 d

zwiekm.,V'ć

lI3trudn,ierui.e do 20

0-

sób
Pra.w<lz.i,wym
jest

ewen.enlen~

d-ziałal.nOlŚĆ

PPZ "Aka.n".
ma.ju br. za}Qźył
w
Ka.n3.d Vjczvk. Zada-

k tóre w
Kielcach
niem miaŁo być wyt.warz.a!IlOie
!tala.n.~ i ełemen.tów z
JnaII' mu.ru: oara.pe<tów. 'komi"nlków.
Dooielnicz.ek. a ta.kże św·adcz.e
nie uslu~ kam ien i.3Jr5.k.ich. oroiektO'warue i uną.d'l<anie ~ro
d6w. Na za-ktad wvdzierżaw io
no C7 as()'Wo tx>tllileSzczen,ioa
od
OOKONCZENIEt l\A STR. !

Egzotyczne
- hodowane w domu
Maria ~liek.iewjcz z Warszaw)'
hoduje eg-zotyczne ptaki - przede wszystkim papug-I
m..in.
piękne ama.Gonki z Ameryki PoJudnlowej, kl6re zaliczają się do
największych
na tym konlynenele. Suanowią oue niezwykle nadki gatunek hodowany w niewoli,
sa dlugowiec'1:ne żyją około 100 lat.
Ptaki te bardzo pnywiązują się
do c:zlowieka - wybierają jednego domownika i dochowują mu
wieruości przez ule ż,"~if".
Na zdjęciu: laria l\1ickiewkz z
papu/:aml amazonkami.
C .,. ndr7'ej Kybe"l!yft ki

USA - powiedział wczoraj
mi1\. Urban
podczas konferencji prasowej mają poczucie fiaska swej polityki
sankcji i restrykcji. Spowodowały one, co prawda, bardzo
głębokie trudności
gospodarcze w Polsce, jednakże cele
polityczne USA nie zostały osiągnięte.
Przeciwnie zam i ast zyskać dzięki tej polityce wpływ na bieg wydarzeń w naszym kraju, Stany
Zjednoczone tracą go i jak to
powied::ia! Wojciech Jarm:elski - same się z Polski ewakuują ·

DOKOJllCZEVIE NA STR. !

Orian lzowany trairyc~Jłt.e w
tych dniach w Krakowie konkurs szopł'k jest juz cztel'd'll1estym pierwszym .,wydaniem" lej
popularnej
imprezy. W
tym
roko z!:romadzil 00 rekordOWI!
liubę, bo at 103 eksponaty.
Na zdjęciu: Maeiej Mo zew
z eórką prezentują swoje szopki.
CAF-Haeiej Soch...

Ankieta Zakładu
Badania Cen
Otrzymane przez Urząd Cen
od chwili ogłoszenia .. Założeń
podwyżek cen
żywności" listy
oraz telefony wskazują na znaczną różnorodnośĆ'. a nawet rozbieżność opinii. Skłania 10 do
podjęcia
badai. w form:e anOOKONC'ZF.NIE N \

TR. t

• W. Warszawie
kolejne plenarne
Zarządu

STR. T

odbędzie

Głównego

się

posiedzenlo
Zwią7.ku

Socjalistycznej
Młodz . eży Polskiej. Przedyskutowane zostanll
problemy doskonalenia dzi ałal
ności
ideowo-wychowawczej w
instancjach
i ogniwach
tej
wiełośrodowiskowej
i liczącej
ok. 2 mln członków organizacji.
• We Wrocławiu. w jedynym
w Polsce Muz.eum Poczt,. 1
Telekomunikacji. otwarŁa wsianie wystawa prezentująca najstarsze projekty polskich znaczków pocztowych ze zbiorów
muzeum Na wystawie przedsławi one będą
projekty
znaczk6w
pocztowych z okresu
lat
1915-1938 Ekspozycji
towarzyszy
starannie wydan .,.
katalog oraz d~town k ok oli("7 f' n~ .... iov... v

Nowa nadzieja w walce z rakiem?
SZTOKUOL:M PAP. wiat owej
ollkolo~.
prof.
BjlJoCrn
Nonderstroem ze unitala .. Karoliń~ka" w Sztokholmie zaslo·
,>owal OOWII metodę łeezenia.
raka płue przy pomoe'y odd~ia
Iywania _ tkankę nowotworowlI J)rlłdem stałym. Idea pol('~a
sławy

w największym .krócie, na dodatkow) m pobudzeniu i wzmocnieniu nalurał ' vch mechani:amów obronn ych ·o rganizmu.
t;'IIyskane przez prof. Nondertroema rezultaly uznane _tały w kolach lekarski,," za nadspodziewanie .000 vtvwne i rokujące duił' nadzide na posf~p ...
walce z chorobami nowotworowymi. W
pierwszej
!:rupie
26 półcjentów. któl"\'C'h poddano
kuracji nowlI metodą. l ! zosl-alo eałkow;cie wvleC'zon veh. Prof.
Nondentreem
podkreśla
J)rz,.
tym. ił' bvłv to w~zy~tko _by
w
~awan~owa"ym
stadium
choroby. ~kaz""e
na
rychill
śmierć. J)oniewai: iade1t z tradycyjnych SpO'iOOOW ICOO!ł'nia nj~
pOilkutkował. W
trakeił' zabiegów lub bezpośrf'dni. po ich
zakoóezenia je I znacwnie wię
k za liczba pacjt'ntów. którvch
stan zdrowia bedzie moina d~
f initvwnie ocf'nić dopiero po
pewnym cza~e.
Sam ubie!: jesL s~osuokowo
prostv, pole!:a na wprowadzeniu
pod zniecz.,It"niem miej~co
wym eienkieh elektrod w
tkankę nowotworu j w jego są
"it'dztwo ('za~ traktowa,!ia tkanki prąd~m stałym ulei,. od

http://sbc.wbp.kielce.pl

wielkości

nowol woru. nie pnejednak
kilku ~odun.
Pr zebie~ zabie(:'u kontrolow .... y
jest na monitorze aparatu rent/:enowskie!:o.
kracza

Najstarsza mieszkanka
Egiptu
KAIR PAP. Najstal's7.a mieszkanka Egiptu w esniucz:.,.
z
prowtncj i l mailia.
Nafi"a
Nigm ed-Din, obchodziła
niedawno 135 urodziny Wciąż c:e5Zy s!e dobrym zdrowiem i regularnie
odwiedza s\Vo:ch svnów. zamieszku iącvch
w r6;nych zakątkach kraju. Ma !I!'
wn.uków i prawnuków.
Sekret swej długo\\'iec7..noo~i
tłumaczy proot ym sp0500em ż v_
cia. wczesnym wstawa-uiem. chodzen iem spać .. 1. kurami" i dif,t.ą
mleczno-warzywną.
N:ezwykla
jubilatka zachowuje "adal św'e
tną pamięć potrafi odtwDI'I1;VĆ
s7czególv wvd"rzeń z końca ubiegłego w:~ku.

bco]{rajolVcy Emlfestują
a Kiele~czyźnie
cU1ą

~e

Jm'OdI\lIk~

i mam. n Tolnk.1Ych,
oc bron y rośl:in.
pN.e'twaruw;e .su.rowców w'lór.n yeh. odIpad<llWJlC h JI;p.
Sz.a.n6e iDIa ua.yiika.nie 2e&wdeń
majlł w~ tyi;ko bi~i &<1_~

~

emi:Arodukc:fin,ej w Góm.ie. TJ'lWa łeh aclIa.Ptae)a dla ~,z.eb fUlnlkcjo,n,o..

1Pamaa

Spó

.zakładu

kami€'lll'8ll'61k,ieł!o

l

litOlB~'~o. Obeon'e U1trud..
p,ieoi tam loudozie ~iedczą tyl_
ko usłulllli 7.wiąa.ane 7. UIl'UIdtuniem ~trOOów. Mcena
narwet

sam-6Wli~

~!7A)tycz.ne
ro6liIDY.
rJ.ok08~Wuje

1Irtilft odJpow'ied'llio

t

S1sad'2.i specjalista boblJnj4k.

ea,w~
~ ~

!L kolei

s.am.oodrz,iea.n.ą

PPZ ..Inle-rwaa«" w

Sall'llCy«,Jli~i1!. s.1:.amOW'iflCv SlPÓł
k~ 1)(lolsko-RF'N~wską.
Pnedmiodem dzialal.ności jest
pr.octułlc:i08 WytrOOOw z drl'Utu. d"._.Da Wart świadc7A!'Yl'ie uMu~ remon1ow<rbudowłaonych

~timaCjlł

.

-

~~

ze s.-pe-

konse-l'Iwacia Ulibyt..

.i est

maieńl!<4\I. lI"J"08-

eu.je w nn-e-j 115 osób ...
Pon.adto na te.ren.ie woje<wÓidlZ._
tw. ,islinrej,ą także dwie f ilie:
f~y holendeorsk.ej "Maade-x"
DnY ut. FolSforyrŁowei w Kieo1-

eadl o

br.runlŻy

remontow~bu

oraz dlUJiskiej .,DUJI-

dQW1lamej

Dz.iał-oozycach.
k:tóra
zobowlirą'za.ła
się
prOOIlI!kować

pd"

w

włóczke. kołdory.
oooby -prowadzące

w

koce.
tę

O

J)let'lWsa.,ą

J)E'ł.n,i wvwill.lz,u j ą saę IZ

z,a,lriadujący
,Cł6wlnóe dola

Niewje.\e

d.rugą

umów,

wod'llkl.J}ą

K.r a k cYWa (1)

w ięc

leoo7.yti.n.ie

iAe

dl7Ja.ła.na

fiA-m

Kie-.

polon.ilj;nych .

J~ J)O\Tów.namy się choćby 2WanlIb8lWą. ~'7.ie jest ieh 1175, •

lUZ

wni<lśki są

je;;.zcze roz.pa try_

wame. trzeba llI"1YwaĆ. że Jida.ie to" u nas oocdw wolno.

'l'rudllW jed,na,k u<l"UC'harnoiać f~T
my bea. UlBtrunowien-ja,. be". UIW-

%f(1ręd!n.i e-nia pot.rzeb
j(wa.ranc j i
J)(JJINłwy
zaopa t1'\7.e'llIia
ryno'ku
'W a.rtyklUłV oa,pralWde J)03'7.u~~

w_o Jak 'POimformowano l\oafi
w Wycbie.le l't":zemvsłu Urw:au Wojewóch.kie@ w K.ireIlcarch,
w ~ Ui'LY$ka.n:ia :zeoz,wde-nia na
lJIbw.orze.nje l!IPÓłki
l)O!.CJaJ.jnej
zglasz.a się ooro.w wjele 06Ó<b.
Cói 2. tel(o., skoro prODOJlowa,n y
lll'ae:7, n4e prof.it p rooulkc-ji nie
odIDowOOda re~ iO()lllaiJlylffi J)OIlIr>zebom. M.ożIn.a by lllP. uVworrLYĆ
beJ; ].i.k u
z.alkladów s:r.y jac yc h
drogie darns.krie ~€1iouchy". tylko
po co! Lepiej będ~e. ;.ośli
'tV
~lWionvch lokaJach wowracł'zJić SI;' będąJie b aM'Lie1 u,ż"te-

lepblfer:y
:a.nctowall:

,

.

W rad4lm6kiej NOT odbyło
ai~ wC2.oraj
pos: edzenie mię
d1ywojewódz.k:ej
kom ' _ji dla
społecznego
makroregionalnego
obszaru pl anowa'ni.a
nt. konsekwe~ji p r ognozy demografiCUlej do 1995 r.
Obradom
•

przewodniczył z.astępca przew~
dniczącegłl Komisjj Planowan ia

przy

Radzie

Zajeb.... sIU.

M inislrów
Udział

Jówf

wz.ięli

przedstwiciele
województw:
l!Wec2.JH'go, radomsk'; ego, OlStrołęclde«o, ciechanow kjeg() i siedl_Joiego. Ze strony g06pOdarzy województ wa radomskiego
ucz.e tn iczy1i
&I:dan Pras I sekretarz KW PZPR i płk
bU. AI.jay WojriuhowlIkiwojewoda radomski.
(w.Jwar)

Propon ujemy

aaa

• Wssysey, kten.y korsYllta~
•
lIiIDJlasłyellDyeb
propoayeji
lIieletliq:o WOSiR, będlł mo«li
przyjM na lolejne aajt:cia ,.aerobieu", ktere odbęc111 się w śro
clę • «ocIa. UI.ot w sali lIimualIłyesaej LO im. S. :teromweIlO (ul. 8ci~ienne/:o).
"N.wieju82!e" bt:da mo~1i sapisae się
na IIrudniowe zajęeia.
Oe)

m

NUMER 239

STRONA 2

pa6IZ.,

9rodIk.ów

era.niC2.Ń,

kttÓor1l.y

~w~
N~. ni.e2. m.tere&\.lÓą

M aiLradtcY'}ne oferty.

dawalO ~ ~
e'l
Pl'opoz.yc}ą
Ka·na,dy pyk..

lDtó.ry chce się l)Od~ć wcj(alllli~
7D\Va.rua w ~t.cowcu Sw. UlJkla.Mi r~eneruiącej(o mpartOtw'-''1.e
ll\I1urnieonie do s.arnochoc!ów --'ę
iarowych. Obywateł poiISk.~ego

J)OChod~a
umiesz.k.ały
w
UllPr<lIJ)OTIOW al
u.ruc~

Alust.rii

m,ienae llI"ooullrejti ~ll.eń

me--

cha.nicz;oych w
St por'kow~e.
Jedinalk JlI'<lII)()1yciil wysulWa.iąc.ą
się <!la pierw=v pla.n jest pm,edst8Jw~ona prZe'1 SllWeda ze Sztokh«anu. ktĆlrv :z..am:ierza }X'Zejąć
z.aJklad -pr:z.e.rób'kt UOffi'U w O&trowC'U Sw. Na z,aJkończec.ie ionwe6lycji br&ku)e 800 mlc z)o..
tych. Zil(odmie ~ decyu,..i4l Rady
Mion.istrow ~ 16 wn.eśni:a. br.
'PO'W'in.n.a
być
k()llJ1:yonuowana.
SJ)nlIWą

Uł,i;n.t~e&OW.a2

ai.ę

wJ5lP()flllnia.ny &wed. deokl.a.nuÓ'IC
z.a.końc:te'llie
bu.d!Owy: Ull'ucbomien!ie i prowad'U'nie 181.'ltladU.
ot.ra.vmał
De to zgodę ~
si<ębiorsbw41
Prz.eorobu
Mel~ vr K.a.towicech. Jut U6talono j~o .n.aalW-ę, A ta<1ci:e_

zromu

d6JlJ.a

prod'llikcyjn.e.

-rn.e<t.al"

"'pIl'lBVe&-

l>rrze.raJb ia ć będue roc~

n.ie dla huty im. M . Nowotk.i
t:y1l. ten ti<lG'DU, sporo i_
ma ~l()IWać.
Na efekty dIlli.a.lallllioa fjnn l»lCllDii.;nych bell"Ó!Zlie1
ltonk.. et'Oe,
będ.z:iem... JJlIU iełi jed'lla.k }ew.Me l:roch4:
'J)OC'2d<ać.
Miewy
n.aodzie~. że UI.rÓ'Wno dla
..Polonue6w. jak i dlla nas.. będlzrle
to interes OIPlacau.ny.
600

,.Na wi«ilię
atuczyć

ryb powinno wypnyoajmniej łaltie
upewnienia daSll haJtdlowcy
ftCEeg61nie vadyeyjner;o karpia.
_
jednak w tym, je ryto mor;lotoy być więcej" - piue cIzisiej zy
"SZTANDAR
IIILGDYCH" . W kraju isU>iej" Odpowiednie wuunki aaiural_ do illtensywnej hodowli, a w dOKU minionydl lat ... jeJ roswój wydano miliardy z1otyeh. Nie przemieniają się jednak one .. nadmiar ryb. A wszystkiemu winna
jest u.ystośt nasz."dl rzek. zanieu.yszczenia dotknęły więkSZoŚĆ
rzek, w tym Wieprz, Tyśmie
nicę i Kz'2Dę, a tam :znajdują Bię
największe
stawy
bodowiane.
Wieprz staje się iciekiem. Czę8tO wodę do stawów hodowlanym
tneba odfiltrowywać, lI'1dź IIrać
a innych zbiorników. Duio szkód
wyrządza
również kampania
enkrownicza, wtedy zrzuty trujących
odpadów do rzek q Ue:telfóhue
wielkie. S" już stawy l r;óspeurstwa rybaekJe, r;clzie nie ma
Jui ryb ani Dawet oblkielfo płae
twa. "O tym się powszedlDie
wie, to

się

widU, dyUutu,Je. TyJ.-

ko_. poprawy nie
kłoduje aut_o

-

widać"

kOD-

,.sZTANDAR III.ODY(;II" prsynOlli sallże iDteresu,JlICJ' repońał

• Ilrodowis.u ped&lfocieznym w
malej wiejskiej ..kole. Stosunki
w niej panuj"ee .. pnyk.adem
sasad Ifry .._ _"dl .. iwiecle dorosłyell mówi" ueudewie.
O działalności izb skarbowyeh
pisze ,.RZECZPOSPOLITA". .,NiekłÓrzy
proclueena. tak paiistwowi, jak i apółdz.lelezy, pokonujll
UUdności
w prosty I, niestety,
wypróbowany u DaS sposób: manipuluj"" wynikami ekonomionymi, zamiast rzetelnie "tarać się
• iell poPl'awę. To _aanie Jatwiej - tyle je łaJńe postępowa
nie ma dziś krótllie Dot:l l Diewielllie szanse na to, b" uszło
ODO uwalfi hto ska.rbowych".
fIoc$

• Debrze pl"a.cuje zało~a
JUeleckich Zakładów M.eblarskich. W eią&u II miesięcy br.
wartość
wyprodukowanych
mebli przekroczyła 771 mln sł.
Do sklepów meblowych trafiło 1.5 tYli. kompletów _lIment.wych "łysiea"
5 ty.. ocillem 111' uły1lD kraju ....cajlUiawów
wypoesynkowyda DizewaDYch _tanie .k. SOI
"kat~yDa". Wydajnośi: pra- .boziw i si_wYk, w kteryrcll
ey wzrOllIa w poriwaa.nia ,. ueze.slnieayć będzie 3t tyli.
uh. rokiem • 17 pree.
młodyeh miesUańców wsi.
• ZwillUk MJod1ieiy Wiejskiej, lieaąey ponad ćwiere
• 6 bm.. oelby.. się peslemiliona ałonków, prllyCOto- benie Irajowece Komiteta
woje się obeeme do akeji Dsieeka, .ziałA.Reer;. jako a,.koleDiow. - 1l'ypoezy.n kowej lIenda PRON. Ohrady poświę
pa. "Zima-Ił". ~ej eelem jest CODe były ~enie akatków, ja_moiliwienie Ulae:l:nej Hezl'e kie moze przYDieść w odniemł.oilyeh
mleszkańeów
wsi, sienia
Dajmlodsuco pokoprzede wazystkim mlodym rol- lenia podwyżka eeD ływności
Dillom i praeowaillem nsp.- oraa wypraeowaniu ała.owis
leesDionetl:o _ktora roblietw., ka dolyesąf!etl:o pneeiwdz.iała
.trakcyJneco sim.wetl:. wypo- ma po/:ora1eniu iywienia dzJę
eay.ku. Jak Gę )ll"łłewid.Je, ei w Jej wyaiku.

.ra.
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deficyt nauczycielski

I

Brakuje nam nauczycie1li.. Uczelnie wyższe będą bztaluc
Włęcej
młodZIleży;
nie
sprostają jednak potrzebom w
zakresie przygotowania nauczycieli dla
klas
najmłodszych
szkoły
poc'lstawowej i wychowania przed&Z.kolnego.
te] sytuacji resort oW
5wiaty i wychowania zamierza
wuąć to :tadanie lC1ęśc iowo na
własne
barki. l5tmeją już 0becnie 6-letnie studia wyChowania przed&zkolnego
dJa
kandydatów po klasie ósmej.
Ta fonna kształcenIa dobrze
:zdaje egzam.in. Z koniec:tności
C'2.ęstokroć
absolwenci tych
szkół :tat.nIdniani są w warakteru
nauC7.ycieli w klasach
najmł0d.S2.ych.

oświaty zam.ie-.
W~tlr1ystując te dOliwiad-

Obecnie resort
~y,nac
Tządu

wy;a.łni01U!

\&ol

nocie

polskiego do Tzqd" Sto.. ów Z;ednocz01tych. W dokumencie tym stwieTdza się,
że sankcje
bezwarunkowo i
całkowicie powinny byt zuie-

DOKO~CZENłJi:

J.

ZE STR. 1

Sq oznaki mówił
dalej
Uroo7ł że USA s:zuka;q

$PO$OblL wywikłania się ;z fJ&lityki sCl1I.kcji, która okazała
się dla nich 71ieskuteczna, ale
cncq przy
tym
zachować

twaTZ. Symptomem tego bllZa
niejasna PTopoz~cja ewentucllnego zniesienia dTug01z~d71l1ch restTykcji, dotyczqC1lch
m.in. polowu ryb na wodach
USA.
Nasze

;as7l0,

stanowisko
szczegółowo

An

j

zostalo
J1Tecy-

"0-

zuje

również potrzebę współ

pracy sprawców sankcji przy

usuwaniu
szkód wyrzqdzonych Polsce przez politykę
re trykc;i. W te; chwili obserWujemy jakieś zamieszanie
w obozie naszych przeciumikÓw wy1l.ika;qce z łego, że uwikłali sifi w politllkfi trud"ą do obronienia, 7tielogicznq,
nies kuteczną ,
traktowa1'łą
przez Polakóto jako nieprz1ł

jaznq.

ieła Zakładu

DOKORCZENIB ZE STIl. 1
kiety, tym bardziej że treśC
wielu listów dotyczy takie s:z.e.rszei tematydl:i.
Sondaż przeIP!"Owadzi
Zakład
B adania Cen, który jak,() ogóln~
pol ka plaeówka naukowa, podjął &ię opraoow ania i pilotowania n i niej9Zej ankiety konsultacyjnej.
Anllieta jest anonimowa. Nie
Daleiy wi-:c jej poclpisywae ani
potławae a_,. adres1l. Pned
pnyslllPieniem do wypełDiania
aDkiety prosimy • :lap_nanie
się s keścill ulą. kwestionariusaa. W ankieeie sf.rmulowalimy kil1la pytań, prosimy o
odpowiedzi Da "'ftystkie pytaoia Jab Da Diektóre • Jlich.
Sz.czególową

siane. Jest
to podstawoWlI
warunek umożliwiajqcy
p&prawę sto.mnkÓw międz~
3zymi krajami. N oto precy-

charaktery s tykę

proponowanyeh
wuiantbw
:tmian cen i sposobów wyrównaD Qpub}j,kowano w prasie.
Dla puypomn.ienia poda.jemy
najwainiejsze ~zegóły.
WARIANT I, na1ywany umownie " kosrztowym", odpowiada wzrostowi k08Z'łów }IJ"ClClukcji ł'Olnej, prutw6rstwa i obrotu iYWDOŚCią. Skutlll:i 1ina~
we wyD08Zą 120 m1d zł. Kwoł4
w:rńlwBaA. w« JIIOpocycJi lk%ę-

na -

c:ze,ni,a;- jak

tei d a wone d<lbre,
z działalnością lieeów pedagQ€icZJlych wprowadzić
6-letni system kształ
renia JUłUczycieli nauczania poCUltkowego, a
więc
dla klas
od I do 111. Kandydaci do
tych szkół byli.by przyjmowa:uj po klasie ósmej.

1wiązane

Szkoła taka
na;i.ł.aby m.iaIWI
studium nauczycielskiegCl. MO'głaby ona prowadz.ić JoS7.tałce
nie w dwóch k ierunkach: n.auuan';a początkowego i wyrcbowania
przed_uolnego. Ta sama szkoła , w cyklu dwuleWrn (a w i~ przyjmując kand,ydatów z
maturą)
mogłaby
ksrlalci ~
nauczycieli mu'Zyki,
plastJ7k'i, pracy techn iki i
kultury
fizycznej .
Stud, um
mogłoby pr{)Wadz.ić także wyd.ziały dla nauczycieli już pracującYCh, a nie
maiących JlfIJeżyłego przygotowania.

Badania Cen •

du Cen, wy~ Jla 38,5 mld
:trotycll.
W podwariaDcie I A skala
podwyżek cen więk.szoilci _tykulów
pows1echnie SJ)ClIi:ywanych bylalby umiarlu>wana i
mieści łaby
się
w
granicac'1
1~15 proc. W więk zym stopniu :laś wnoslyby ceny ma.s1a
i ~yż.szych gatuJlrków mięsa i
wędli n oraz przet.worów eboiowych.
W potł1l'aI'ianeie I B :zawartro
pn)pozyeję wyiszetc> na w I .A
W7.l'~tu · ren Uus1czów.
WARIANT D naltwany 200SW
uJDOwnie ..rynltowo-socjal.nym".
Skutki finansowe są wyższe niż
w wari ancie I - WyDClSUj b0wiem 164 mld zł. Wyi.sz.e Słł
r6wniei kwoty w)'l'6wna6116,3 mld zł. Ma on dwie techy:
próbuje ... więks1ym stopniu
:lbljiyć rceny, lrZ..CUgó1nie artykuMw o WyŻS1ym staIWJardzie
dcl J)Ozi()mu r6wnowagi popytu
z pocłótŻą (stąd JlroJlO'Z.~ja wyż..
sze,o wzrastu ce.n ty~h artyJUJ-

nym poziomie (sera twarogowe_ o
Co, mlllrga.ryny, oleju rzepakowego, mięsa w-oJowego z kością.
ieberek). UJJlOŻ1iwia takie wyis:ze wyrownanie skutków podwy2lk.i cen dla uboższej ezęści
społeczeOOtw a.
P. "'YJWłDi~nio prosimy •
.leieoie ankiety w formie liatu,
a adresem na wier:zehu. Tak
złolony
prosimy .pąe I"b
skleić i w .raucie
oil. akraynki
)tOat.wej clo 1% crlltlnia 1!S3 r.
Pr.simy aie aaklejać UI_ka

mi

)IOCd.w~o! Opłatę uiśei Zakład

BadaD

Cen.

Ankietę

_ina
I'i.nieś wł.aye do l.perly, tło)te ."atll._ tp'.posyeje
i _ _ uieaia aa .t1clsieJDyeh
lanlladl. "wnieś w tym prsypadk.
JIł'1INYłka
•
..pisem
.,Auiela" aa k.,.erde Jes$ w.laa .d apłaty.
Zakład Badania Cen :&: r.6ry
dz.ię1ruje Państwu z.a nadesłaną
ankietę j wyrai:enie swej OJ>inii
O wynikacb tej ankiety po ~

w więlLs1ym stopniu ochronę
J1ajniiej sytuowany<,h IJ'UJl lud-

podsumowA'Diu
powiadomimy
Pa:6siwa za JlC)ŚredBictwem śr0d
ków masowego pneka.zu. WyJli.llj przelr.aiemy także do U-

-śti.

rzędu

ł6w).

Rów~eśnie

między

wiająe ~eny

uW7.J:lędnia

iDD)IIDi

J)OZiOSta-

uerecu artykuUw
podstawowych Da mo smłetlio-

"

Ma powstać 6-1etnie
studium nauczycielskie

Cen.

FORMULARZ ANKIETY ZAMIESZCZAMY NA STR. ~

http://sbc.wbp.kielce.pl

Założeniem

zachowanie
b.w.
dTOż.ności.
Chodzi mianowicie o zespolenie
sludium
nauczycielskiego ze
studiami
wyższymi
Absolwenci '~letnjego eyklu k.ształ
~en.ia
mieliby
następnie moiliwość
1dooyda stopnia magisterskie-go na 7.aOttllych studóa~h w
ue.:zeł.ni'ach wyżs7.yeh.

la
p
W

C2

k.
s1

Do

s~

Twórey ludowi ZKiel~yDY
laureatami Dagród

sI!

pl

W
Krakowie rozstrzygnięto
konkurs pn. NSwię\.a Rodfllina i
s10pka w rzeibie ludowej", zorganizowany (po raz pierws!LY)
przez Sp61d%ielnię Pracy Wytwórców Rękodz.ieła Ludowego
i Artystycznego
.,Milenium".
Na konkurs, w którym uczestniczyło 22 twórców
ludowych
z Polski południowej, nadesła
no 49 prac. Są wśród nich m.in.
szopki
rzeźbiarzy
amalorów
nmieszkałych na Kielecczyźnie,
bardzo wysoko ocenione przez
jury. Ich twórcy - milo nam
donieŚĆ znaleźli się w gronie
osób nagrodzonych i wyróżnio
nych. Zdobywcą I nagrody został Henryk Cichoekl z Oslrowea, Ul - Zbir;niew Labuda It
Kiele. Wyróżnienia otrz)'mali:
Bronisław Dajopa
kielczalUn oraz Ilon_bn'y Now~k mieszkaniec Swierczowa, nestor
rzeibiauy ludowych :z nasz.ego
regionu. Icb prace prezentowane były w galerii sztuki ludowej ,,Milenium", wzbudzając 0gromne zainteresowanie zwiedzających .
Jak poinformowano nas
w
Sp6łdziel.ni Pracy
Wytwórców
Rękodzieła
Ludowego i Artystycznego w Krakowie, podobne konkursy będą organizowane
rokrocznie.
Laureatom gratulujemy.

Loteria
Od l bm. we WS2.ystkich ki0skach .,Ruehu" 'tV wojewÓdztwie
kieleckim
prowadzona
jest
sprzedaż lcI66w loterii Pols kieCzerwonego Krzyi.a. Dochód
li niej pneznaczOlly będzie
w
całości na necz pocłopiecznych
PCK.
Za te pieniądze kupuje
się odziei, bieli:lnę, pościel i zaopatruje w nią ludzi chOrych.

•

niepełnospraWDych,

ł

'0

z.najduj,ą

cych si~ w
trudnej sytuacji
materialnej. Rokrocznie 1
tej
formy pomocy dorainej udzielanej przez Zarząd Wojewódzki
PCK korzystają tysiące. Cl6Ób.
Loteria od lat spotyka się z
zainteresowaniem spoleC2.eDstwa
Kupując los za 20 :z) wspieramy w ten sposób tych, ktbrzy
potrzebują
pomocy, zwłaszcz.a
teraz - zimą. Uczestniczący w
loterii mają s:za:nsę
wygrania
wielu cennych
puedmiotbw.
m.in. samochodów
o&obowych
,,fiat 12t1p". pralek. lod6wek.
sprzętu sportowego, fołogralicz
Dego, (ospodarstwa domowego.
(pl)
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PoznaJemy prawo drogowe CM

Ruch pieszych
Zasadnicze zmiany w zasadach ruchu pieszych dotyczą
przekraczania jezdni i wiążą się
z nową definicją przejścia dla
pieszych.
Przejście
dla pieszych wyłącznie miejsce oznaczone

)fa

zdjęciach:

podcsas

p.tkan w oniewos.. owie.

"

Jryb

GnieWOSlowie

Hasło rzuciła Rada W Ojewódzk a PRON
wojewoda radomski " poszecłf u. c iosem" i n atychm iast z_pro tJ.wal zor, anizow a n:ie w s pólnego spo t kania ze s połeczeństwem &,dńeś w
tecenie. Tu naro dziła się "Trybuna Oby w atel ka" .
ypadło na Gniewoszów.
Najp:erw była kontrola kąmpleksowa. Trwala Icilka dni, a lIicwej ekipie kontrolującej
z Urzędu
Wojewódzkiego
przewodniczył wojewoda. Wnioski pokontrolne omówiono na posiedzeniu WKO. Postanowio 110 jednak zapoznae z nimi
społeczeństwo
gn iewoszowskie, wysłuchać jego uwag i
problemów.
W przepełnionej sali konferencyj.nej
Unędu Gminy

~abryka

w fabryce
P onad 581 roznego rodzaj u obrabiarek zespołowych i
:.:adaniowycb oraz urządzeń
specj alnych
wyprodukował,
a pon'lld 320 zmodernizował
w okresie 2O-1ecia swego istnienia Zakład Budowy Maszyn i Un~dzeń Specjalnych FSC w StarachoV\-icach.
Pięćsetnym dziełem . zakładu
była wytaczarka do zgrub-

nego

wytaczania

zebrało się ok. 200 osób. Jedni z cieka.wości, ion.ni li: int~
resem, jeszcze inni dla zabicia ~s'U sło~m
frekwencja dopisała. Na
ponad
trzygodz.kfinym
spotkaniu
mies~ańcy gminy wysłucha 
li wniosków i oceny
pracy
urzędu z niedawIllO przepr<r
wadzonej kontroli. Mówili o
zaopatrzeniu w obuwie
r<r
bocze, c-iepłą bieliznę, materiały budowlane, ciągniki
i
maszyny rolnicZJe.
Przedstawiali proolemy
braku tele fonów i działania już zainstalowanych, budowy
dróg,

złego

na dla potrzeb modernizowanej linii obróbki kadłuba
żeliwnego
silnika wysokoprężnego 359 M.
W dniu wczorajszym 160-osobowa zało!!:a tej wielce
zasłużonej dla "FSC placówki spotkała się z okazji jubileuszu na uroczystości ...
ZDK. Podczas imprezy bę
dącej integralną częścia obchodów 35-lecia produkcji
samochodów
,,star", kilkudziesięciu pracowników działu TU (taki
symbol nosi
zakład w schemacie
organizacyjnym fabryki)
otrzymało
odznaki
"Zasłużony
dla FSC" i dyplomy.
(lip.)

Nowa technologia
rodem z Pionek

eza

w

cz·
go.

(Dl)

ośrodka

Na

~kaontie

jechałem

uczuciamipowied1)iał m.in.
wi<:ewojevroda. - Odjeżdżając stwierdzam, :be takie wizyty, be~ 
pośrednie rozmowy władz
z
obywatelami,
wyjaśnianie
rzeczy moUiwych i n iemoż
liwych do zrobienia w gmi nach czy województwie,
to
jest to, czego każdy mieszkaniec gminy, choćby
najbliżej Radomia położonej, ocrekuje od kierujących
regionem. To więcej n-itl decyzje i zarządzenia., choćby były najlepsze.
apowie<hłane są dalsze
"Trybuny"
w innych
oorodkach
admin ' tracyjnych województwa. Dobry
pomysł. Spotkania tak ie potrzebne są obu stronom.
(wojwar)

Z

Galeria u drzewiarzy
Otwarcie sapowiadauej pCZH
nu wystawy prae malarskich
skarży_kiego twórcy ANTONIEGO Z. PI WNIKA w .. &lerii Domu Kultury
,.Drzewiarz"
w
Starachowieaeh nast~pi dzii, o
god"&. 13.
\'Vystawa _
~e csynna do
!2 bm.
(lip.)

Znaki zakazu -

Zespół pracowników Ośrodk
Badawczo-Ro:nvojowq.
TwonyW SkiropMobnych Poromerycznycb w Pion bch, pod kierOwnictwem m gr Lecha Fraako .. kiego, opracował technołe
~ produlteji wkładów
filtrae~nych do ea:ys~ restwor,!w i ~azów. Produkcję wkła
dow rezpoezęt. w
Wydziale
!"r auji Doświ:adnalne;
ORod •
W o t tnim okresie Zakłady
'l'wersyw SztReznych .. Pronjt··
taltońcsyty
pomyślnie
próhy
1IVdroieniowe jednqo a ty 'w
tych wltbdiw w produkcji....1corf IDO, asłępa,Rc
dotychCZas intportowane wkłady fra oeu kiej firmy "Cuno".
T.rwaA rów . ż próby wdrożenlawe z stesowania wkbdów
filtracy jnych w innych okła
dach, mJn. w Zakładach Azoto~ycb oraz w Instytucie Gazo"'nieiwa.
(m-I')

Terminy odbioru kartek na

W tym przypadku jury byjedncJ'lltyśtmt: żadnych nagród, żadnych miejsc, żadnyclt
wyróżnień. Chociaż nie: wyróżnienia byly, bo ktoś przeło

cież

_

musi

zaprezentować

ehm.inacjacn

~

wojewódz-

kich.
Impreza, o której mowa, nazywa się Mtodzie~owy Przeglqcl Piosenki PotskicJ, a patronuje je; ZSMP. Odbywaw
się w KIelcacIt.
W dniu koncertu
tlajLepszych, a WIęC po ehmi1t(Jcjach
- otrzymałam telefon Q.l Tn(lmy młodego człowieka, Wlfstępujqcego po raz pierw %y
przed tak poważnym oremitLm i 'ID tak
poważnym
miejscu (filharmonia kielecka).
Pomijając
zczegóty tej ro%-

mowy (dziecko ze zdenerw<r
wania nie jadłO obiadu, ani
kol.acii, a noc popr.:edzaJqca
Wlfstęp była n~ przespana) usłyszałam, że to skandal, abll
przez godzinę i piętno kie mil\ut organizatOTzw nie mogU
znaleźć perkusji

Beztalencia?
Pomysł
dzieży (bo
"ie sluży

rozśpiewania mlotern. ceLowi gtówimpreza
masowa)
jest chwaLebnl/. ALe co :z te00 wyszlo!' Oto zjawiajq i~
na scenie młodzi gnIewni,
którym
się nie podoba,
może 'lławet wzięhby się do
poprawy tego fwiata, ale im
się nie chce
tymczasem

me

jazdom.
Na przyslanku z

wyse(}ką

czącą się przejŚCiem

dla pieszych

łą

przechodzen:e jest obowiązkowe
wyłącznie po tym przejściu W
razie przechodzenia przez jezdnię osoby upośledzonej. uiywającej specjalnego oznaczenia lut»
osoby o widocznej niesprawnoś
ci ruchowej k !eruiacv powinien
zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej pr7ejśc'a.
(opr . d.w)

Margaryna jest, ale..•
Na staracbowickim rynku wyo tatnio spore niedostatki w zaopatrzeniu w reglamentowane tłuszcze roślinne. W 0statnich dn iach listopada nawet największe
sklepy
nie
miały tych artykułów. N:ektóny klienci nie zdążyli wykukupić swego przydz:ału.
Jakie są tego przyczyny?
- pytamy w miejscowym Wydziale Handlu UM.
stąpiły

styczeń

Wydział Handlu i UsI .... Urzędu
liejskiego w Kielcach inlormuje, że
odbiór kart zaopatrzenia na styczeń 1984 r. przez poszczególne zaklady
pracy odbywać się będzie według załotonycb numerów akt w następu
jących dniacb:
, grudnia br. od numeru 1 do 50
1% grudnia br. od numeru $l do 100
13 grudnia br. od uumeru 101 do 15.
Ił grudnia br. od numeru 151 do !Ol
15 grudnia br. od numeru ZOl do 250
l' grudnia br. od numeru 251 do 3M
15 grudnia br. od numeru 301 do ISO
ZO grudnia br. od numeru 351 do łOI .
!1 grudnia br. od numeru 4!11 do
22 grudnia br. od numeru Ul do _
n gTWInia br. od numeru 501 do . .
Wydział Handlu prosi o odbieranie kart zaopatrzenia w ww. terminach. Nadmienia jednocześnie, że pny pobieraniu kart na styczcCl
l!IIł r. zakłady pracy maj" obowiązek rozliczania się s pobranyeh kart.
grudniowych, a także pnedkładać do wgllłdu listy pracowników i ich
rodzio, na podstawie których sporządzonc ,"ostały zapotr:rebowallia.
Emeryci. renciści. rolnicy indywidualni oraz OSOby niepracuj"ce 04bieraj" karty zaopatrzenia na styczeń 15lt r . . . swoich rejonaCh administracyjnych W dniach roboczycb od 15 grudnia br.

tym skrzyzowaniu
Pieszy
znajdujący
się
na
przejściu ma bezwz!tlędne 'pierwszeństwo przed pojazdami. Pttza przejściami
pierwswństw o
ma kierujący pojazdem. Pieszy
idący po iezdni ma
obowiązek
ustępowania nadjeżdżającym po-

"ZakM ruchu pieszych" oraz "Koniec zakaŃ,....
Repr. Al. P iekarski

otworów

pod wałek rozrządu wyokona-

nia
6w.
ycll
ek.

wyposażenia

zdrowia oraz braku lekarzy.
O dpowiedrzJi
wicewojewody
Wawrzyńca Pietruszki i
towarzyszących mu dyrektorów
poszczególnych instytucji były konkretne. Mówiono
co
mQma jeszcze
zrobić,
by
mieszkańcom lepiej sńę fy},o.
a czego n ie można, bo na re
nas nie stać.
W icewojewoda
przy-znał
gmin:e dodatkowo 1000 sri.
e ternitu, dwa ciąg;nik.i
dla
rolników i
kombajn ziemniaczany.

-

z mieszanymi

to

informacyjnym znakiem p ionowym lub tzw. zebra na jezdn.i.
Na obszarze zabudowanym teren
oznacZ<lny
specjalnymi
tablicami z czarnymI nazwami
m iejsc owości na białym tle na drogach o dwóch iezdniach
lub po którycb kursują tramwaje po torowisku wyodrębnio
nym z jezdni pieszy może przekraczać jezdnię tylko na przejściach. Na pozostałych drogach
ma obow iązek korzystania
z
przejścia wtedy, gdy jest od n'ego
nie dalej nii 100 m. Chyba że
w mniejszej odległośc i znajduje

się skrzyżowanie bez wyznaczonego przejścia. Może w6wczas
przechodz:ć
przez jezdnię na

DOKOŃCZENIE

Naromiast

w

Przed&iębiorSlllwie

ZE

STR.

1

WojeowÓ<i.2lkim
Wodociegów

Kanadizacji
dowied7ieł,Śl'nv
że budynek ten na.l<!iv do
KSM i w 1JWiaZ-ku z tym ks-t
n.a pewno oodtaczonv do h}"dro!Jornli i że Żoadn vch . tarlwen.eji nd.e bVltoo

i

$U~.

Ciemno-_
...jef,:t

w

.n.a ut.

Jęd~lc·i."j

ClI1ęci.n.ach.

W oddziale OOwietle-n.ia dfro..
Energ .~c ·'nc.'
Kielce pomformowa.n.o na.;.. że
sprawa ZIO&la·n.i.e- zab wiIoo.a w
n.a.jbl~wch (i,n.iJoCh.
.I!!()W~O ReiolllU

(1c)

ich szpan to niechlujny trój
i Włosy konU?cznie na cukrze,
10 palarni
buteLkł po wi"ie
"pro 11m" i pety g zone butem. nawet .laiki po ,,kompocie", jak zauwa.:lIł j d
z
pow ±nyc"
obywateli te(10
miasta.
Za to p rOdukcje artystyczne "mniej niż zero". W tym
mieJSCU trzeba chyba zapytać : czy tę mlodziez
mamy
takq malo zdotnq i mato kulturaL1Iq, czy może trzeba by
realizację pomyslu rozśpiewa
nia cokolwiek zwerllfikować~
Odnosiło się bowiem
unażenia, ze :z wyjątkiem pracy
koncepc jne;
dZła! cze
ttie
przepracowa '~ł~ zbytnio OTganizt.tjqc icon.itu,rll.

http://sbc.wbp.kielce.pl

~k)

- Trudnosci wystąpiły z; po.wodu niezrealizowania w ł.er
mmie przydz,ałów przewidZIanych roz.dz,elnikiem
Kielecki
Inspektorat Sprzedaży Margaryny po naszych interwencjach
spowodował d06tarczetl..e w
0statnich dniach listopada 3,5 t0ny margaryny oraz 0.5 tony
masła roślinnego To nieco zła 
godZIło sytuację, ale i tak
za.bra kło do pełnej realizacji rosdzielnika listopadowego 4 tOD.
tlu~zC7ÓW. Nadejdą one w grudniU i dlatego przediużyliśmy o
kilka dn, raLzację kart listo(}adowych na nowy m.esląc
In.spektorat twierdZi, że wytwórnie
margaryny nie mogą poradzii
sobie z paczkowaniem towaru.
Nie jest wykluczone, źe tłuszcze
roślinne dostarczane będ" w duiych bryłach. które w handlu
będ~ dzielone.
Czy te wy jaśn ienia mOf!:lł zadowolić klientów? Ra~ej
nie.
Wolelibyśmy, aby wS1:ełkie niebezpieC?:eństwa dystrybucji
zażegnywali w porę facbowcy odpowiedzialni za staa nasze .. o
rynka.
(Lip.)

Kronika kulturalna
TURNIEJ TAŃCA
"R \DOlf-83"
•
W Radomiu odbył się II
Ogólnopotki Turniej Tańca ~\)~
nad 120 osób wy~tąpiło na ).l"r-:
kiecie ubiegajac się o prymat
w tańcu dy kot<>okQwym i rock
and rollu.
W pierwszej kategorii najlepsza okazała się para radomska
Be ta W:arcb ł i Sławomir
Wyszyó ki z DDK Idaltn, nat omiast w konkurencji nx:lt
and rollA la'Ure tami r.ostała
par z Ohztvnll - Barbara Mazur ( Mir sław WojdC('kl.
WYST'WA
W MUZEUM OKRĘGOWY'M
salach Muzeum Okręgo
wego w Radomiu czynna jest
pośmiertna wystawa maI rsŁ ' a
księdza
Wł dy ,ław
Paciaka.
Miłośnicy sztuki moga ogl'}dae
dorobek artysty zaw rty w ekspanow nych cyklach: .. Madonny·., .. ~ ~pozycj e:, "K.wiały",
.. F n Zje. ,.ZydZl .

3

Polityka "trudnego

Zy~--

pieniądza"

idą w górę

i

.Ja k radzą sobie prudsit:biorslwa po blisko roku od sprecyzowania przez władze gospodarcze polityki "trudnego pieniądza"?
Czy wychodzą na swoje dzięki poprawie gospodarowania, obniżce
kosztów, wzroslowi wydajności pracy - czyli w sposób, jaki ży
czyłoby sobie "centrum"? Czy też raczej lawirują lak jak przed
rokiem, kiedy lo narodził się nowy zawód - "ulgowego"?
Tym, klórzy jeszcze n ie sły
ueli o tej profesji, wyjaśniam,
że ;,ulgowy" to taki pracownik,
który za jedyne zadanie ma wyszukiwanie i załatwianie dla
.swego przedsiębiorstwa naj róż
niejszych ulg od obci ążeń finanrowych I podatkow)'(!h, a także
preferen{!ji kredytowych, inwestycyjnych i zaopatrzeniowych.
A to Ul dostawy eksportowe lub
za wzrost produkcji. a to za
planowaną mOdernizację, a to
za podjęcie produkcji na rynek.
Prawdziwe
zatrzęsienie
ulg
przyznawanych przez różne re50rty, stwahanych na mocy najróżniejszy~
ustaw, uchwał i
rozporządzeń, ulg, ktbre miały
złagodzić (i rzeczywiście złago
dziły)
żywot
niegospodarny ch
przedsiębior5tw,
w ,.szponach"
wymuszającej
efektywność reformy, aż prosiło się o pojawienie się tego typu specjalistów.
I żyeie bardz.o szybko wypełni
ło tę próżnię.
.Jak przyznał

niedawno mini.ter dl. reformy, WLADYSLA W
BAKA, najlepsi "ulgowi" wyeiuaA dla swoich zakładów ponad 100 proc. zwolnień z wszelkie,. typu obciążeń i na dobrll
• prawę fiskus powinien im jesze:lle dopłacae do zysku.
Zarty chciałoby się od stawić
na bok, ale prawda jest taka,
te w systemie finansow ym obow i ązują cym w roku 1983 lo jesz~ze "ulgowi" byli górą, a nie
reguła
.. trudnego
pieniądza".
Według
ostatni ch szacunków,
zyski przedsiębior3tw wyniosą
do koń{!a roku ok. 1,4 biliona zł,
czyli okolo 150 mld zl więcej
niż
przewidywano w planie
rocznym. Natomiast te zwiększo
ne zyski w mniejszym niż planowano stopniu zas ilą budżet
pańsiwa. W dyspozycji przedsiębiorstw
pozostanie bowiem
okolo 700 mld złotych - o 30
proc. więcej n iż przed rokiem
i w założeniach planu. A tymczasem produk cja tych orzeds ię biorstw wzrośnie jedynie o
II proc ...

Wspaniały

tkacz

Simon_s Baranauskas jest je_
d ynym męic:&yzną, który wziął
udział w tradycyjnym konkursie
tkaezek w Litewskiej SRa I 2:0.tał jqo zwycięzcą.
Zrobione
przez nIego gobeliny, .brusy i
narzuty najbardziej podobały się
członkom jury I widzom. Baranauskas pracuje w wiejskiej
szkole, _ wieczorami tka dla
przyjemności Da starym
waraztacie, OdZiedziczonym p. babel.
CAPN)

Nowa metoda
leczenia jaskry
Hoskiewski o1talmolo« - MkadillSz Hesterow, znalazł JIlS7ezyn( powstawania niebezpieesnej cboroby oezu - jaSkry I ...
pracował metode I diagnostykę
Jej leczenia. Na ehorobe te cierpi co !Ctnv czlowiek na nanej
planecie. Operacje wykonane
2:!!:odnie z metodą Nesterowa w
80 proc przypadków powstrzymują rozwój jaskry. Badania,
przeprowadzone w ZSRR
potwierdzllne zostały takimi ~amy
m! badaniami. przepI;pwadzony.mI w lahoratoriach Wielkiej
Brytanii i Japonii.
(APN)
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Zada jmy sobie jednak pytanie, czy winę za ten stan rzeczy
naleiy zrzucać na przedsiębior
stwa, klóre przecież w swojej
zakładowej mikroskali
starają
się osiągnąć jak najkor:zystniejsze wyniki
dla przedsiębior
stwa, dla jego załogi. Czy w
,runcie rzeczy odpowiedzialność
sa sukcesy .. ulgowycb" nie spoezywa na systemie finansowo-podatkowym, który "stala takie a nie inne reguły ,ry na
styku przedsiębiorstwo - budżet
paMtwa?
Nie każdy dyrektor ma doŚĆ
determinacji, by być lepszym
obywatelem n iż szefem. Alternatyv.'a: interes finaIl6Ów pań
stwa czy interes budżetu domowego pracownika w ogóle przecież nie pow~nna się pojawiać.
A już na pewno nie w zdrowym systemie ekonomicznym.
O "trUdnym pie niądzu" mówi
już od dwóch lat. Opracowany ' na wiosnę prog.ram antyinflacyjny nobilitował go do
roli oficjalnego narzędzia walki
o uzdrowienie finansów naszej
gospodarki. Było już jednak
wtedy za póżno na i.stotniejsze
zmiany instrume n tów ekonomh~znych
wprowadzony~
na
rok 1983. Czy jednak dziś, u
schyłku foku, tuż przed ostatecznym sformułowaniem zasad
się

rozliczeń

przedsiębiorstwo

.. centrum" obowiązujących w
roku przyszły m, można mów ić
o schyłku epoki .. Ulgowych", o
zmierzchu "miękki ego" k.redytowan ia przedsiębiorstw?
Pytanie to bardzo ważne, bo
przecież polityka "trudnego pieniądza" lo nie sztuka dla sztuki, lecz jeden z najmoeniejszyeh
oręży walki z iUflacj". Każda
nowa złptówka pozostająca do
dyspozyćji przedsiębiorstw musi miee pokrycie we wzroście
produkcji, inaczej nie wydostaniemy się z inflacyjnej spirali
cen i płac, podkręcanej jeszcze
przez niezrównoważony budżet
państwa.

W referacie Biura Poli tyczne_
go na ostatnie, XIV plenum KC
czytamy: "Banki zaostrzYły kontrole ~ospodarności
przedsię
biorstw
państwowycb i spół
dzielni. Kilkudziesięciu przed_
siębiorstwom, które nie podjęły
zaleconych pr~z banki działań
na rzecz ożywienia icb gospoda-

Krzysio R&zpruwatz

(I)

rek, już odmówiono dalszeg o
kredytowania. Wstrzymanie dopły",u
kredytów
bankowych
stawia pod znakiem zapytania
dalsze samodzielne i51nienie tych
zakładów. Jednym słowem grozi
im bankructwo... Być moie w
tej sytuacji dla niejednego drogą do uzdrowienia finansów bę
dzie połąezenie się z innym, lepiej gospodarującym i lepiej
zarządzanym

przedsiębiorstwem.

Dalsze zaostrzenie przymusu ekonomicznego
może
IItworzye
duie
problemy
przeclsiębior
stwom niegospodarnym, mało
efektywnym. Innej jednak drogi nie ma".
Posłużyłem się tym ta·k dłu
gim cytatem, ponieważ uwazam
go Ul zapowie_ pełnej determ inacji autor6w 1)Olityki gospodarczej w reali z.owaniu programu "ł>rudne go pieniądza". Nie
może bow iem być o nim mowy
bez sankcji, ale za to z najróż
niejszymi przywilejami dla tych,
którzy nie są w stanie sprostać
jego wymaganiom. Nie bójmy
się za tern talkich słów i takich
zjawisk, jak upadłoŚĆ, przejmo...
wanie sła.bych przedsiębiorstw
przez silne, tworzenie koncernów produkcyjnych wchłaniają
cych nieefektywny ch kooperant6w: Cóż warte jest samofinansowanie wsparte potężnym kredytem bankowym?
Oezywiśeie nie wystarczy lIama determinacja Władzy politycznej i lospodarczej, jeśli nie
pójdzie za nią takie przekształ
cenie
Iystemu
finansowego,
przede wnystkim podatkowelo
oraz zasad kredytowania obeimujących m.in. stopę oprocentowania, czyli cenę kredytu,
które położy tamę działaniu
" ulgowyeh" i mnym działaniom
pozornym zastępujący m debrą,
wydajną pracę. Inaczej znowu
dobre wyniki w rozwoju produkcji przemysłowej nie ptjda
w parze a sytuacją finan.sową
kraju i każdego z nas.
Zapowiedziane już na rok
przyszły zmiany zasad opodatkowania (ostrzejsze niż dotyc hczas opodatkowa nie mały~ zysków, łagodn iejsze - WYSOkich),
zwięk s zenie stopy procentowej,
a więc podniesienie wymogów
efektywności

wo~

przedsię

biorstw, przy równoczesneL surowszej kontroli ruchów cen z
pewnością

wzmocnią

politykę

.. trudnego p i eniądza". Czy natomiast przesądzą o jej powodzeniu? Takich prognoz nie odważy
się
dzisiaj formułować
chyba n:kt. Tak wiele tkwi
je~cze w naszej gospodarce żró
deł niepewnoś ci.

PIOTR CEGIELSKI

Dlatego, pod groźbq poderinięcia gardła , prowadził storą
kobietę w ciemność pobl i skłego

cmentona. Staruszka bolo się
tostów poci Wors.zowq nie oIIropnte, ole nie straciło zim.
jest nawet miastea:kiem; to ne; krwi. Udała, źe się potyka,
jest kolejno stacjo Itolej. czym ~wało zwolnienie
ki eleł:tryanei, łqcJqcej stolicę uścUku silnej dłoni na jej usz
Pruszkowem,
2:yrardowem, tach. Akurot ulicq przechodził
Kutnem. Oczpiście w Piasto- sqsiod i pospieszył jej z pomowie, joli na koidym waruaw· cq. Zocząl s~ SlarpCIĆ z naskim przedmieściu są ulice, slIePr, domy mieAlGln.. $q ~
że knajpy.
7 listopOcIa br. • zmienchu,
do ....ocojqcej l zakupów Iiedemcbielięciolełniej kobiety pod.
.ecI _ opustoszołe; ulicy mIodr męiczpna. Niby • coi zapytał, leCI nim ttarumro l'do·

P

Film o Stefanie Żeromskim
war 97.awsk ie-j Wy'bwócni Fi.lmów Oook-umentamy'Ch ukończono niedawno kolejny ~m po6w i ę
eony pomię<:i Stefa·na Zen>lIltskiego - "USMIECH OGRODU".
W Oop(}wiada!J1 i'U
"Wilga" autor pisał: ..... pat rz yłem
w pół ćiemny, w
pół
różany,
mok Ty ogród ".
Ten fra,gmenlt ~dania 0000si.! się do og.rodlu pisa.rza okalającego jego dom w K{)(l9tancinie . Był to letni dom

Stefana ZerOtJllSlciego, O'fi.a'roI

"M6wic uchem"
Piosenkan szaleje na estradzie
w dłoni maliczny rekwizyt, czyli mikrofon_ Wielbieiele słyszą jednak, oprócz gJosu artysty, niepoiądan.e zakłó
cenia: oddech w-ykonawcy, trzaski itd. A niech przypadkiem
piosenkarz odwróci nieco głowę
od trzymanego w ręku " sitka".
słyszalność: spada niemal do zera. Szwedzcy uozeni spróbowali
wyeliminowae te niedoskonałoś
ei. Umieścili mianowi1:ie mikrofon w .•. małżowinie ucha wykoDawcy. Urządzenie jest eesywiście odpowiednio zminiaturyzowane i w niczym nie utrudnia
występu, znakom.i cie izoluje bowiem mikrofon od zakłóceń
zewnętrznych,
a sam diwięk
przenoszony jest przea kości
skroni. Kanał słuchowy działa
jak rezonator. dodaAc gł050wi
"głębi". Ale mikrofon w ręku
czy w uchu nie zwalnia od
przestrzegania pewnych reguł:
trzeba wiedziee, eo mówić, trzeba w iedziee, jak śpiewać. (058)
dzierżąc

scow, Rejonowy

Unqd Spraw

wany żonie A nnie na Nniemny 26 hp{!a 1920 rOIku. W
c iągu
<JoSta,t.nich pięc.w lat
życia pi,sarz.a vdwiedz.aai go
~u

często

drzi.ałacze

gpołecz.ru,

arktorzy, Li,teraci - m .in. Bolesla w L i'manowski, Mir i a.m,
Stefan Jarac.z, Antoni Slon :msud, Julian Tuwim, KaziJmerz Wierz.yńskl, Jan Lechooń.
Prz.yje---'~a1.i tu równIeż po śmierci ŻeromskiegO'.
FiJ.m
"Uśmiec h
ogrodtu",
to 0>p0 wie-ść o 00m'U pisaJrZa
w KOlloS>tam:m ie, o Z'.viąz.a
nych 1. rum wspomn.ien.iach .
Po ogroodzie i leotmiej retzyde~Ji
pi.sa.N.a , oprowadzają
panie Anna i Monika Zeromskie (żona i córka al1tora "Popioł6w"), EJ,źAneta Osterwia.nJta i profeso;r StanisJaw Loren<trl.
Opow iadają
oru o ootatnich latach ży
cia i ooałalnośd stefana
Zeromskiego.
W
pokojach
z.achoowały
się
m.m. • mebJe
z czasów pi.sar za , w:'sz.ące na
ścianach
p<}rt.rety, rys>u.nki,
fotografie rodzinne ...
"Uśm.i.ec h

ogrodu" zrealioc zony reżyser
filmów dokumentalnych, Ludwik PerskL W
.. Uśmiechu
ogrodu" fragroeon:t opqwiadanLa "Wi,Jga" ze zbioru .. Elegie"
Stefana
Ze r omskiego
cz.yta Aleksander
BardinL
Too ba.rwny film d'Ol.l{umectalny moŻilla będ<z ie już nie zował

d>l·~o

gowym

doś wia

wY'p<}życz.ać
w Okrę
Przedsiębiorsi'wie

Roz.po w.sz.ec hnia nia
. w Kielcach

Filmów
' (wt)

Młody w dość

Wewnętrznych
O napadzie
na
storusrkę i ranieniu noiem jej
pnypodkowy<h obrońców, powiadomiony został dopiero ,. ~ upływk godziny.
Ale .Cleś- iej

sób z<liqdoł papierosa, IOCZepiony odmówił, po pierwsze
dłotego, ze nie palił, pa dru~e
- poniewai poauł się ur .,.żony
sposobem nawiązania lnajomoś
no innej ulicy Piost-.o doszło ci. lecz kiedy, z lekcewaieni~11l
chciał Wyminqć
natręta, otrzydo tragedii.
Czterech mężczyzn po "spOł mał cfos noiem. Zdqiył tylko
koniu towonyslrim" w iednej l wenlOĆ na pomoc nodchochqkno.jp, postonoWl1o zmienit ło- cych kolegów I upadł.

Napad' na starus~kę

lala

oclpowiedzieł,

lCM.Iwaiyla

w ręku nieznajomego nóż. Sterroryzowana, dala lię prowadzić
w kierunku cmentona. Z poczqtku pomyślała, ie napadają
cemu chodzi o pieniqcbe. Nie
' miała ich duio, ole gotowa była oddać torebkę, byleby tylko
tostowił ją w spoltoju. Młode·
mu mężczyźnie nie chodziło jedr.oJr o pieniądze. On chciał ' o
prostu tę kobietę zgwałcić, "')()mimo że no pierwsq rzut oka
róinica wietu pnestępcy i 0rlGll wynosiła bJiKo pół wieku.

pa&tnilriem i

wtedy do

bójki kaI. Szli więc .ob;" gowonqc
wesoło i nie Iwrocajqc większej
uwagi na mijajqcych ich prz.echodniów. Jeden z tej czwórfri,
Irtóremu - widot - do kie/.iszko spieszyło się najbTCIziej,
rUszył' przodem.
Nieznajomym

przyłqczył
lię
jeszcze jeden
p.nechodzień. Kiedy
wydowoło
SIę,
nieznajomy męzczyzna
jest już obezwladniony i
nie
będz i e stowioć oporu, w jego
ręku znowu nagle pojawił się
nóż, którym no oślep zadał Itil-

te

ko ciosów. Obaj przytrzymujqcy
go
męiczyini
zostali
ranni.
Sprawca napadu zbiegI.
. W Piastowie o ' Imienchu
niewielu łudzi choch.i pa u6coch, więc ~ły incydent penostał prawie nie zauważony. Miej-

Tet'02 nostqpiło tiłk.a sekund
zaskoczenia. Z powodu ciemnoł.
ci, a tołrie obecności oJkohołu
w organizmach, nikt wkrściwie
nie wiedział, co się stolo. Zanim trzech kompanów zdoiylo
wymienić poglądy, podszedł do
mogło się wydawać, że
iclz~ nich ów młody nieznajomy i bez
słowo cfi!JTIq' najbliiej stojące
sam.
go w brzuch, drugiego trafił
P_nie dlotego,
w którymś w rękę, trzeciemu ostrzem po.
momencie zastąpiło mu drogę szarpa' ubranie, po czym rzudwóch męiczyln (młody i sta. cił się do ucieczki.
ryJ tokie jui wyrainie podpi. Cole zdarzenie lrwaIo nie
więcej niż chWIle. No ulicy potych.
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PROSZ~ "PEŁIIC, I'CIĄC, IIZUCle

l. doręcz ycie l pOcz-

na sz.czot k i i
Mazur, 11.
12. mo ż e by ć pie rprzy rzeczenie, 18. cór-

KONSULTACJA!
#

I. fo rm a 'koresponwa row n y obóz Koza~ , 3. dramat mu_
narko t yk z maku, 5.

~-K-I-E-T-A~

,

AD CENA I IY

'ąs; a d ka

ZAKŁAD BADA lA CEN
UL. S IE, HZYSKA 12
00 - 916 ARSZA A

HOSCł

KONSULTACJA!,
#

JHO A

AD SPOSOBA I
X Ve

• SIRZ'III POCZTOWEJ

wstępie

pol;1vyżek

do ankiety przypomnieli~my --v skróoie, ozym r6m:ł.ą się poszczególne trzy wariant7
~
cen, które zaproponował Urząd Cen. Prosimy teraz wybrać jeden spo~r6d tych wariantw,

są1tr.'laJ~c

SO "

taki oto sposób:

!a:dant :tA.

I

1>< I
I;

warial1t:rnr==]

ł

1____...

wariant I I ...

przesyłae

naleiy
redakeji "ED" wykartaeh poeztowyeh
iiedmiu tlnl .d tlaty
numeru. Poml4:dl&Y
odpowiedzi rozlos,,rodę książkową. Karty
będą

wy-

!latoaiaet c~by~oie pra 8ł1ęli Państwo vprowadzi~ do wzbranego
to proeJ.y "1~1n16 pmkt :II anJciety.
II

powxżej _rianht ctodatkowe ad.azą

"e'U "nied. Pa6.etvo, że jedne produkty mogłyby być tańsze, nU; podaao to w propoZJojach
Vr.c,dia C8Il, lecz " zamian za to itDle lllUaiałlb, by6 dro:tsze, to proat., wekaza6. eo W ato.UII.IaI.
40 W71łra,ego wariantu IlOSl.Oby b}'6 tańsze, a co droższe.

Obok ftltAZU AR'1"DtULOv po lewej i po prawej atronie zaajdu~ się kratki. oJe"U up. _kre&11cl.
~~ kratk~ X
le,;ej atronie Ico OZWIcza, że cena powiDna by6 niżaza dIl~ arq.k:.1au

I

lpo

V proJekcie Urzędu ctim./, to nalelty zakre~li~ r6V11ioż Jedną kratkt po pra_j .trOlde f ale
ocz,v1&ol. 3u:li FZ1 ~III art}'kule. Jeśli. zakreślie1.e dwio kratki po le-3, to r6.do~ povf.aa:q
'z oata6 aakretlone dvio kratki po prawej ltd. Nale~ ,,_ _ 6, aby Ido zakre'li~ prlMS po.,1k9

nl~

po pra-J .tronio.

przy 9a samym artykule kratki po lewoJ i

JIlo:te by6

IDROŻSZE I

I
I
I

I
I

rannych
z krwowiqcq rę

..

pOciętym

nożem

znowu sprawca nie

pn,padkoWJch
Zniknął "

:

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ciężko

ciem-

xn

(

ohleb zvyk1.y
pieczywo pszenne

,

lla\ki, kasze,

_karony

ryż,

I
ł

cuk.:l.er

)

aleko

I
I
I

sery tvarosowe i

I

)

ż61.te

I

mas10
tłuszoze zwierzęco

inne

I
I

popularne np.
lIIost,ek.. szponder
m:ięso

i

I

roślLaAe

żeberb,

boczek.

I
kl.as}' np. 1.0 t a , szyaka
I riepl"Zowa suro_
klasy np. • obab ,
bez
I
popularne np. Jd.elbaaa 2IV'10- JIut •
serdelowa , salceson, kaszanka
I
'redniej klasy np.
krakowaka , '14aka , toru:6aka
I
kla..,. np. .zyDka
t:otovana, beleron,
I
JIlięso ~redD.ł.eJ

pa

polęcbri.ca

aięso najwyższej

cł.elęcina

wołowa,

ko~ci

węcUiny

kiełbasa

węd1iu;y

węd1iu;y

uaJvyżsaeJ

polędvł.ea

I
I
I
I
I
I

I
I
I
ł

I
I
I
l

ClItJ ł aby ua.ik:nl\Ć w prZ}'suoś-ci pa1.tovnych 1. skokowych 2IlIian cen co kilka lał, al. 1r11o'b1

lepiej. aby Zllli.any

0$11 były

częstsze,

bie~co przystosowywać się budżetoa

lecz niewielkie, drobne. Pozwoliłoby to
rodzinnya 40 niewielkieso wzroetu koazt6w .trsyaan1a.

ProeiDry e ",rażSlie POClądu poprzez zakreślenie Jednej z kratek:

woltł

2'.lIIiany

niewielki(łt

lecz

częstsze

D, wolę

ZULi.an;y

vi~kS'zet

lecz r.z:acisse

D

IV Produkoja n:iektórych artylru1ów ma charakter sezonowy. Na przykład podaż ml.eka 1 jego przetworów Jest na riosnę i latem prawie dwa razy vl ększa niż jesieni.ą i. zimą. Również ceny skupu Gą
latem niższ,e niż zimą. Czy nie uależa10by zatem stosować na niekt6re przetwory Inp. śmietanę,
sery, mas101 nieco niższe cen;y detaliczne" sezonie letnim, a nieco wyższe w sezonie zimoY)'m.
Prosi~ zakre ś lić jedną kratkę:

JACEK ARTOWSKI

(DALSZY CIĄG
NA ODWROCIE)

rkOnczeifti@ jutro)
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YCIĄĆ, WRZUCIĆ DO SKRZYNKI POCZTOWEJ

PROSZ~ WYPEŁNIC,

Środa

7 grudnia
1983 r.

v Czy uwa1Aoie Państwo, ~e konsu1tacja poritma dot1czy6 tegos

centra
leJOwa,
c.o., (
~1&-33,

tel. 31

c,o.,
De

f

W

ośrodl

te1. .,
pOS'

Dziś

1. Jak wysokie mają. by6 .c.e1D3
Prosim,

2. jak, et 11. 1 kolllU ",równa6 wzrost koszt6"
utrzyll8!1ia wywol.anl' wzrostem oen

IL-______I

~

Eakre61l6

1. Cą

'fiL.

n-~-'tvo •. "prawidl.owo
uwaf:aoie ....tak

rozdzielono kWOty

pomędlq oble

te SZUP1

1uda.o'0ł.:

D' CJ

bO"'_

I

" JI01Il'u~oh propozaojaoh/.

_/

powi~kszy6t /_kre'U6

1IO:ma ;tYlkO

ó.o~. pobl.raj,01. _sUJd.

_I 01111 te~ ....r,~

i

roc1sbxne

~btoa

jedr:!ą :r:

~
~

tych kratek/

I

_-89.

oli.
1'53 r. -

David Ben GurilOn
\lStąpił ze stanowiska premiera Izraela.
1,.1 r_ Lotnidwo japoń
skie dokonało zdradzieckiego
ataku na amerykańską . bazę
mors"" w Pearl Barbar n.a
Hawajach. Zapoczątkowało te
ł-Ietnią
wojnę
ameryk ań ko-

"Bal

mowe
lIlandl
pan. I
..Prl

-

k.

1'.30

"Po

t6 w~

19.

,,ue

CSRS

,,0.

AP'
p\. '

Kons
-

IN!
cI

50bol

cia ,

TE

pogo
lowl,
Kom
Mili<

PO

GrDĆ

228-5

Zwh

-Japońską.

I

I

UT7 r. - Egipt wydał polecenie
zamknięcia
ośrodKów
kulturalnycb
ZSRR,
NRD,
CSRS i Węgier na znak protestu przeciwko krytykowaniu
przez te państw,
separatycznego układu z Izraelem.
1974 r. - Arcybiskup Makarios powrócił na Cypr po
$
miesiącacb pobytu na emicrą
cji w wynikU
prawicowego
zamacbu stanu na wyspie.
1971 r. Bezzałogowy
radzieclti statek kosmiczny przesłal
z planety Mars sygnały
radiowe i telewizyjne.
1970 r. - Podpisane układ.
podstawacb normalizacji stosunków między Polską a RFN.
r. - Syria wezwała do
ob łenia monarchii w lorda-

l'"

od-

011ej
2. "e'11 uieprawid10v0, to k.ł6rej grupie - " re_ch tej sa_J ui.ezri.2ks •
orlAe"
!7r&wnań _ nal.dal.obJ ...,ró1lD.allie powi~ksZJ6 /dru&a grupa otrzy_l.abJ .. . t . . ....te., saM
lto.a

gażO W

l\1ARlOM
SWlATOZA.ROM.

Da

;tur

ł

I"%ec

Julr.

trzech kra tek

bespo'ljre
. # . ........
........ -ró-"nie
skutk6"
wsrostu cen są. ogranietlone. Z teso wzt;1~ . .
wJ.......
.
-1k dla .......p naJsl.absZ}'oh . . t.rial.nie. l: tak np. " 1:I8Jniu"e~ ~ple 4eoheclow~
przesaaosone"J o
...- ,
h
1 tDJ.e
Ido '000 Ił lId..sl~czai.e na osobęl proponuje sl~ 1I'Z%'Os1: _silkov rodz~o przeo ę
o nO Ił lwarian:t '1.1 lub "70 ~ /wariant nL, • osobo. pobierający. elmer.,t1lr7 1 1"a1t., do
7000 • lI1esitcmU.e wzrost~. . .
i rent o '00 zł lwariant II lub 400 11 /warlant

A

~rodld.

tyCRnla
MAROlNOM
i AMBROZYM

Jed:all s t}reh

~I~~I
T.I

składamy

1813 r. Urodził się Pietro
Masc:agnl, kompOzytor włoski.

I

Kiełce

..'

będl

CSR

ka 1

dnb.

~

RO'JlIISaUe groP1 1 warstw1 spo.leczn.o-zavodowe maj, różne pogląd3' i zaxatrrwanta- Z,lałeco pra~
:U.by4., pozaa6 nie 1;Jlko wyra1loIllł " ankiecie opini~, lecz tak~e lIliejso~ :1 rol. 1'aDstva rocJzhq
v pGlskieJ spo1eczno~oi. Prosimy zatem zakreUi4S Odpowiedni, kratktł. kt6reJ obaralder)'8tyka
odpoviadal.ab1 osobie 1ub l"Odzinie. ankiet~ t" ",peŁniają~:

TEATR
Im. S. Zeromskiego - "Wej6cie
na Fudżi Jamę" - g. 18.
KI N

"RomanticaH
Filmowe 82 -

A

Konfcontacje
"Tootsie" - USA.

L 18. g . 15_30, 17-6 i ZOo

.,l\otoskwa" - ,.Ucieczka na A- ang. pan. koL l 15, g.
1 19. "Imperium kontratakuje" --; USA. pan. kol. l l2,
tenę"

13 .30

g. 16.

2. Zawód I

robotnik
wyk:waHfikowany

, . Miejsce
zamieazkania I

robotnik
Ilie wy-

~nier

ur.zędn:ik państwoW]',

- technik

pracownik admi.nistracji gospodarczej

kwal.ifik.

miasto powy1lej .500 tys.

mieszkańo6w

zalllieszkująca
w gospodarstwie
4. Liozba
os6b wspólnie

miasto
od 200-500
tys.mieazk

dOIllOW)'1Il IzakreŚl.ić/,
,.
y
tym dzieoi Da utrzyllll!Url.u
/vplsa6 cyfrą l.iezhę dzieci/ ~

5.

Jeśli zechceoie

miasto poni:tej

/dasto
od 50-200
tys.mieszk:.

.50 tys. lllieaz-

kańcó"

.

§~~§~
.5 ~~~~. a ' O
.

i 1ri.90ej

r6vnie~ o odpoviedi Da P1tanie dotyclIlIlce .ytaAoji -łer.la~ł.
Dl.atego prosilIł)' najpierw zastaD.owi6 si" 11e ",Mslllll PalSatwa
~redldOlld..si2eZlll.8 dochody ze vszyatldch iróde~ wyrażone w s.lotyoh, • wi,o u!ISJs1d.~ II ł7tu.lu vynagrodzeń stałych 1 21111iezm;ych. premii, deputatów, JUlgró.t U- 1 14-t_, • JIOdsia~
zysku. sasi.łk6" rodziDn}'ch, z nadgodziJl 1 4odatkoweJ praC7 w "olny. ozael., •
1. _ _

PaMtwo, to prosilllJ

rea..

ZOJtąw, etypea.c:U6", ali1&ea.t6v, s

podz:uljlllll ld.eazkaDia, II ogr6dka dzi.a.1koweCO, • po.ooJ re4zJ.D;r w kraju 1 . . granicę I S honorari6w, z prao, naklade_J, z auetek 04 1rItJ.ad6w OSllłOZ,4",&010WJ., l: sa_tlk6w s po.aoo)' apo1ecznej • • dIIr6v, • sapoJll6C • 1'tm.cbtasa eoojahlep,
• _rseaia kred7tÓlr MM 1 Da budovnietvo 1.nd:y1ridualD.e, Ił tytul.Q dopłat za poailld. " zak.lll_ok pr807 oras obQ.iże~ opIat w azłtolach i prced.szScol.ach. pt"Z]' WJjasdach Dla
wozy.
kol.01de. era:.: ~oh, tutaj nie wylllieDioa.,oh.

wea.,.,

Średlda.desi?c7ZUl kwot~ tak oblicz~ch doohodów w z.lotyoh, ~zyeJd._ną pz-z.1I _ZY8tJd.ela
oc~ODItów cespodarstwa dolllowego prosimy podzie1i6 pr.zez l.iczbę osób Iwymien10Q4 w lJ'QQlcoio Ił/.
/JIp. lz\cSQY doch6d aiesięozny wyui6a~ 22 • .500 zł; podzi.eloJq przes Ił osoby yY1Ws1. ,.62' 7ł/

doch6d na

osobę

y

rodzinie

- prolliIIl)' wpi~6 "krat~

11'

II

I

_ _~',--_ _ _ _ _~
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"StUdyjne" - .,Kazimierz Wielki" l I I I cz_ pol kol l 15, C.
15 i 18.
"skałka" "Bobb,. Deerfield"
USA,
pan. kol. L 15, g. U.
17.15 i 19.30_
"Robotnik" ,.Dzięki
Bog.a
już piątek" USA. kol. 1. 15, g.
17 i 19.
GALERIE
Galeria
BWA .,Piwnice",
aL
Leśna 7 "Współczesna Grafika Japońska" - czynna w godz.
12-17, niedziela 11-15.
Gałeria FOLogratiki ul. Rew.
Październikowej &a czynna W
godz. 9-17. Wystawa fotografiki
Marka Gerstmanna (Subprzestrze!".)
MUZEA
NARODOWE "PAŁAC" plac
Zamkowy - .. Wnętrza palacowe"
..Galeria malarstwa polskiego" _
czynne w godz. 9-18, wtorki nieczynne_
lIuzeum przy pl. Partyzantów
Wystawy stałe: przyrOdnicza
l
broń w zbiorach Muzeum Narodowego
w
Kielcacb. CZasowe:
..Najrenniejsze zakupy, dary
l
znaleziska
19~198S " ,
.. Wzory
sztulti ludowej", "Człowiek epoki lodowcowej"
czynne w
go<iz- 10:-17, wtorki IO-1a, poniedziałek I
środa rueczynne_
Muzeum Lat Szkolnycb S. Zeromskiego czynne w god%.
9-C;. Środy 12-18. wtorki - nieczynne.
Obll:corek:
IllUeum
Henry ....
Sienkiewicza - nieczYDDe_
APTEKl
DYZURNI!
ne 29-0&1
uL Buczka 37/39, nr !9-601 uL
Sienkiewicza 15..
Poradnie lIyżu.ruj ce: dla dzieci
I doroslycb
ul.
Pocieszka U
(przycbodnia Rejonowa) w gods.
17-%1. w niedzielę 1-14. S
matologiczna uL Pocl.eszka 11 .,
godz. lT-U. Od godz. 7 w niedziele do 7 do poniedzłaUru_ 'II
każda sobotę czynne są ..
godzinacb od • do 14 następujące
przychodnie rejonowe lr gabinetami ogólnymi dziecięcymi
zabiegowym
oru
Irtomałologicz1l)'ID.
Pn:ycbodn1a
Rejonowa
nr 2 - ul. Pocieszka li, nr J ul. Zelazna :M. nr I uL Po-mOClrka II I nr • - uL Lecha l.
Gabinety speejaUstyttne dermatologlc-zny - pM:y ul.. Buczka ł. laryngologiczny, ginekologiczny I Chirurgiczny - przy ul.
Wesołel 52_
TELEFONY:
Pogotowie Ratunko .....e
• Po~towie Milicyjne m. Pogotowie
WSW 4111-%5. Strat Pożarna 993,
Pomee drogowa 981, Pogotowie
!:Ielrtryczne KIelce Ilasto 991,
Teren 992 , Pogotowie
!'Cielec: wodnokanalizacyjne 508-1L PoczktWe Int. o usługach 911, Hotel
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Warto ";wied~ie'~, :
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. ' .
Centralny 525-11, Informacja koleJowa 1130, Pogotowie wod.-kan.,
C.O., dźwigowe, elektryczne
SM
$16-33,
Pogotowie
gazowe
tel. 31-20-91, Pogotowie wod.-kan.,
C.O., elektryczne RPGM czynne w godz. '1-23,
teL
31-16-47,
()Środek Informacji Usług WUSP
cel ł57-ł1.
POSTOJE TA&SOWEK: OwoJ'%ec PKP - 829-23. Taksówki bagażowe ul. Armii Czerwonej
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"Kon1ronta~e

-

mowe 82" - g. 11.30 1 28.
mandosi z. Nawarony'"
pan. kol. l. 15, g. 15.

:tu-

. "Ko-

ang.

-a-

,.pnyjaiD" - "Gangsteny szos"
- kanad. koL 1. 15, g.
J5.3t~
IUO i 19.30.
" POkolenie" - "Wojna
świat6w" - pol. koL 1. 18. g. 15, 17 I

a-

,,Hel" .. Spluwy 1 pestki" CSRS, l. II, g. 15.341, 17.30 i 19."
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"Na przyszłoś~
bęclzjemy sprytniejsi stary "
CSRS, kol. L 12, g. 15. " Kochanka buntownika" - buł. pan. kol.
<lub. l. 18, g. 17 j lP.
"MetaJowieen nieczynne.
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POSTOJE TAKSOWEJ[: Dworzec Główny PKP '105, osIedle

MIllca -

22-44,

film k.rym. NRD
. . . . ~a - t.echndka,

Irł.. lit
M6nt'llliemy dŻ'Rit(
113.30 TI1R - moech. roh., L 111
H .OO T'l'R - l!.odow}.a ww1-.

Lm

•

,

ni
Z

et

llioedłY' l1am

g.
12,

elg.

..... MÓ'Wilł

taa: ..pr(l.wd~

peł.IIk.a ac;ąHt~

ReQ.ryiireje

wl!Jbt,c

~

..

iarwaUly 1.ymc.z.asem a-Ga; ~
~ poilitytlU USA z,wanE!Ó n.i.e
od dDś potoiiyoklł Ikióa i
ma'!"cbewiki. Wy-eląda na 1.0, je JlO
d.wu lalach nie naj:lepsz.ych sKutkQw teó poH~yokń Re.aga.nowU dooradcz.ają, żeby kiQ już schował.
Xjoj o..'<caa.a~
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.&Iię

niesku<tec?Jn y a
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łlJe wobec talk: OC'Z.ywnstej
amerykańsk iej a~a!llO.iIi w mię...
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Ma-y1kcje
USA
pru.k<reŚliłv
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poodrpis
AmervMa na
w da lu mi-ęd07.y.ruIll'.odoowych llO.roznJ.mi.eruioach i
k-oruwemc)acł1.
Pn.YfPOIIllOiała 'Lo ciedaw'n o nota n,a6re1(0 r-ządlU do r~d u StanÓtW Zjedm()C.Wny ch .
PlrrLy,pOIJl,Iliit.ała
lilie
t yde
prezyden~owQ
USA a De,partamenWwi St.anu
lLe świoa<lowe-j
opionii Pll bliC2lIeÓ.. USA ch~ prz.eoież wcioąlŻ
llch<rl2liĆ 'Ul obtoDcę i rz.ec l.nilka
wol.nel!O ha.nd1'1l i II'ÓlWnopraw_
rulŚC i w s t<lll>u lDlkac h
goOS'POd08rC'Z.yoh. Sam prel7.ydEalt wie chyba 1a1klie-. że sa.nlkeji lIlJie da ' ę
-wiec7md.e u.mym,;}ć. P<llelk.a
to
IJIPQrV Mali. Wiei e poafuAMr ~
cbodnich chce robić % lIUImi iIntere6'V. Ich krY't VCy2lm rwolbec
-.nE!rfłlaJ\Q!cie-j ail'Ol(a<DlC'ji -rotnde.
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sprzHał nłiej
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samochodu .,DyN'", DT rej. KIG 039E, Nk
prod. 19"19, cena wywcławcu lM.700 zł;
2) samochodu ..nysa.. , nr rej. KIG 139~, rok
prod. 1.g7S, cena wywoławcu 105.600 2lł;

. . . . .,

r· ł

3ł

K I N A

przycz-epki dwuk.ólid. nr yej. KIW 326K. rok
prod. 1980, Cefta wywoławcza 50.009 zł..

,.IIumłk"

..Violette J Franfi. PK, kol. 1. 11, 1<:. 11.31

cois" -

I lS.30. ,,sled:ztwo wykazało" ZSRR, pan. kol. l. 12, I. 15.•.
,.zo...." - .,Epitaflum dla Barbary RadziwiJłÓwny" - pol. koL
I. 15. g, 16 I II.
APTEKA DY2U1lNA: .... 2t-I'71,
ul. Starokunowska 117.
POSTOJE TAKSOWE:&: pl. Wolnoścl
13'1-92,
ul. Sienkiewicza
5!S-'D.

Końskie
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-

IIN A

"Pecss" pan.
17.30 1 1'.31.

kanad.

"Walka o ogieAM kol. 1. 1&, g. !S.3D,

ki...

WAGA: Za eweB&UaJn. :unia-

odbędzie się

w dniu 21 grudnia 1933 ~ e
fiPÓklzi.e .
Pojazdy maina ogląda~ w każdym dBiu :rob~ym
w godz· 7-H, na placu spółdnelni.
Przystępujący do przetargu winni wpłacill wadium
w wysoirości 10 proc. c:eay wywoławczej do kasy spół
ddelni, najp6źniej w przeddzień p:metargu.
W przypadku niesprzedania pojazdów w I przetargu,
n przetarg odbędzie się o godz. 12, przy czym cenę
tych pojazdów obniży . ~ o 40 proc. ceny wywoław
C7.ej I przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie praw() odwołania lub umeważnienja przetargu b~ podania przyczyn.
350-k
Przetarg

gOOs_ 10 na

redakeja

SOCJALNYCH
BUDOWNICTW A W KIELCACH

OGłASZA H PRZETARG NłEOGRANICIONY

17.15 D:ńennlk
n .u PiosenJta
tygodnia ]7.15 Na rMnyCh inBtrumentaCh Cstereo) 17.'0 Felieton A.
Mal!llOwskiego n .40 Koncert muzyki organowej 11.25 Skrót dziennika i piosenka Da pożegnanie..
0 ......-

_ _ ~_
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,_
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"Oto Shadoki"

samochodu dostawczego marki "syrena R-20"',
wywoławcza 82.500 zł

nr rej. KIG 526Y, cena

.-
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Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 1983 r., o
god.a. 9, w bazie transportl:l przy ul Okrzei 54.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium
wysokości 10 proc. ceny wywoławczej, w
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...
film

chc.laola pa~ioo

ato;unków J/QIifPOdana.ych ~ USA
i ilLaWdym pa·Ńiltlwern o ucu:.Uw ych
wOOeoc .nQs "encjsc.b. W<lt>ec
~ Maju oo,i'l(Jd.y
_
Skut.kowaoł.a
~
k& i
_eAerwllń .
~'ryilu:je

Wlielokimi

_

Nlk~ ~.~ wyJ7.fldrdły poI_
~

Jl(Q;IpOC].aJ'CeI.

b"h

}oSkcra-

wym Da.ruMefl.lftll norm ~
dI:zlyvultodowyeh
i bez.p.rawoylll
l)OIISIUn.ięeiem

~irwł!o

USA

~.

~renie

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

..

wilł_

~ ~
• l'm.i.aor. Nasa wewnęIta'2cD y . 0poaaUętamy że sa.no\reje ~
jako wyn .. -popa.rcia 1 :z,ad.oowo...
len.iem
i
dem.onstll'QCyJj.ną
wd~i4
ps''7.yl.ię11i W'OIdrbo..
w;ie QPOa.yQji, R.oo;pływoal.i
Go

"';uwr..-:z.e

w~k

w

e-

~...

Caj.a. IiiPli'&W6

cIllliI;

kleto-

Os trowiec

W.

torylloQiR
~ i€!l.

nić

nleezynne.

APTEIA

peaJe1iła

.waty, "e USA i Zachód me .-ilłl..,ęły woa1e lIPe.b:i~w_ydl ~
liIl,-ych 2'y ów. Polska 11M vpęb si<t p..t e1l_CWlY'DI d)'łl
Wem. Nasze pań.two s ~ J'.8Rll i )[.rajów ~JWy_ydl
robi w · ystko ce leży w j
in4ereeie i cłtoć PAł' ...rydl b' .....
Jloiciadl ~ łn'y~T8.

od poiót ylCUl ycll 7.<RIIliaa·ów . Pd...

I I N A
"IłolNŃDik" ...;Jarosław 1I1\dry"
I I n ez. ZSRR, paD.
L
15, g.
14.30. "Odwet" - poło kol. 1. 1lI,
g. 17 J 11.

"star>' -

~

M&a.tmM cJ.-y sutana;wia~
'ę JUUł tym my podlięle
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TELEFONY: Strai Pożarna Ha,
Pogotowie Ratunkowe 999, pogotowIe Energetyczne - Radom 911,
Komenda
MO 251-30, Pogotowie
Milicyjne !197. Pomoc drogowa 911.
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226-51, Dworzec PKP 268-98, ulJca
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Dziś

at GKKFiS

Wsprawie transferów
l

ierownictwo

Głównego

Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu 1"O:r.pa.tr-zyło
spr.wy %wiąz.ane z transferami polskich zawodników do
khl'bów
u,granicznyd!l oraz
podt?jmowaniem pracy poza
k-rajem przez polskich trene-

rów.
W okresie od 1978 r . wyrazgodę na reprezent.owaDie barw zagrani cznych k lubów sportowych przez ponad
200 zawodników oraz na. podjęcie pracy za granicą przez
około 90 trenerów. Wpływy z
tego tytułu wyniosły blisko 6
mln dolarów, wliczając w to
wartość przekazanego sprzę tu.
Poza
krajem' występowali
przed;;tawiciele H dyscyplin
sportu, przy czym najwięcej
w piłce nożnej - 92, piłce
ręcznej 37, hokeju na lodzie - 36 i piŁce siatkowej 25 osób.
Największa
liczba
Lrantiferów przypadła na 1982
r. i na początek bieżą.cego roku.
Generalni~
rewll.aty
tych
kontaktów
ocenione
zoslały
pozytywnie.
Przyniosły
one
korzyści dla polskiego sportu.
Kierownictwo GKKFiS uznało
jednak, że liczba transferów
winna być ści91.e kontrolowa.żono

na~UI8l1One _laly
interesy aportu pol-

na, :wby nie
żywotne

skiego.
Posbnewlen. ~raDinyć _
anaC2nym stopnia trauf_ry
zawetlników pelskidt tI. k1l1biI_ za~ranietlnycll w .kresie
popuedzaj~cym
najbJiuze ienYRa olimpijskie, a w przypadka piłki nożnej mis_ o
trustwa świata. Z,ody liS
przejście tI. klubll •• ,ranieznec. będlł utlzielane jetlynie
w wyjątkowycb pnypadkacb
zawGdnikom, którzy SIł 5zczeeólnie zasłuieni dla reprezentacji kraju i którycb wyjazd
nie będzie kolidował z aktualnymi jej potrzebami.
Obok
obowi:\zuj~cycb już kryteriów
pGstanowiGno podnieść wysokGŚĆ minimalnegG ekwiwalentu za transfer dla zawodników piłki nożnej do wysokości
7,:> tys. dolarów oraz 3 tys. dolarów dla zawodników innych
dyscyplin .
Mając na uwadze konieczność zapewnienia samowysta.rczalności
dewizowej resortu
uznano również za niezbędne
podjęcie dalszych działań na
rzecz przejęcia przez GKKFiS
całości spraw
związanych z
zatrudnianiem polskich trenerów za granicą.
(P:\P)

Bilansujemy seZ'1Ol1

u
Z

- Dla na6zycll pi&oczy była
lo ba,rdzo ud.a.na runda, akła
daliśmy bowiem • .odkowe miejiCe w tabeli. a tu ra,ptem wyła
IMa się sza,nsa na walkę o n
ligę. N.ie ukrywam, ~ organizacyjnie kl'l.lb nie ~t pt"Lygotowany na taki awa·nt!, ale gdy
będz ie okazja na zajęcie
premiowanego
miej.sca
to
Il!.e
zmar.nujemy
takiej
sza.nsy.
Sz.koleniowcy zadowoleni byli
szczególnie z młodych pi~karzy,
którzy robią stale postępy. Nal-eią do ruch: Kolanek. Ostrowski, Markowski. Zespół wzmoc-

n,il

si.ę

również

młodzieżowcem.

bramkarzem Januszem Lasikiem,
który przyszedł z Bydgoszczy.
Podsla wO''\''y skład drużyny to:
Ankurowski - K. Tłuścik, Tuzimek, Kutkowski, J. Tluścik Osłrowski, Markowski, Urbanek
- Czarnecki, Wesztyl, Kolanek .
Trwch osta lnich to takh n.ajbepsi strze~cy.
Leszek Krzysiak
l!'ener
drugiego
zespołu
Radomiaka:
- Gt'a w Ul lidze daje dUlże
moo iow ości na wychowanie mło()
dych za,wodników. Mają oni ok.azję do większego ogrania się
do konl.a-klów z lepszymi z.espołami i do występów na lepszych
boiskach. częslo pr7V wypełnio
nych trybunach. W rezerwach

Na parkiecie
piłki

ręcznej

• Na ~iżającą się sobotę t
zapowiedziany jest w
K ielcach ciekaw" turni-ej p~i
ręcz.nej
juniorów
~arszych.
Sta.rt w imprezie zapowiedziało
8 dr użyn: Wisła Pubwy, Uni ..
Tarnów, MKS Gdynia, Po~oń
Zabrze, Piołroovia i g45pooarz
Kor.na Kieloe,
(m)
n.iedziełę

EO
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rocznicy wyzwolenia K-ielc

.Bogaty program'
Przy zielonych stolach
imprez masowych
z

okax;i 39 rocznicy wyzwołenia Kielc i 40-łecła ftQI'odrift
PRL Wydział Kultury Fizycznej i Turystylt.i wrCH I Wychiałem Oświaty i Wycnowonia Urzędu Mietsłl:iego 04'goniozuje w dniach 14-15 stycznia przysdego roku ;mprezy sportowe O
charakten:e mosowym.
Pieł"Wsz(I to Zimowy Bieg UKielce, uJ. Waligóry , (wpisoliczny, który rozegrony zostanie
WI! 100 II, a dzieci do lot 10 z
na trasie 4 km prQwadzącej ul.
oploty tej są zwolnieni),
Dzierżyńskiego, 1 Maja, IX
Worun/tiem udziolu w tych
ków, R.ewolucji Październikowej,
dwóch fmp[ezoch tell 'posiadapl. Partyzantów. Ś •• ierczewskieBie aktualnyCh ZGświockIeń Jego Krakowską i Marchlewskie- , k~ich.
go. Start do biegu nastąpi spod
(mor)
"Polmo-SHL", meta
na Kadzielni pod pomnikiem Bojowników o Wolność i Demokrację.
W zowodoch uczestniczyć m0gą wsz~y chętni bez ogroni- '
czeń wiekowych,
repre~entac.je
zokładów pracy i szkół, a punktacjo prowodzona będzie Ze5~
i indywidualnie. Dkl
najlepszych
pnewidzi.aM
są
_
rozgrywkach ~egionalnych
puchar, i pamiątllowe ocbna.ti,
jltniorów starszych dOSZło do sporej lllespodzianld. BędllcT do tej
Zapisy i informacji udz~a Klub
por,. bez porażki siatkarze CaarKultury .. Polmo·SHl",
Kielce,
nycJa Radom, przegrali II siebie
uI.- Dz i~iyńsk~ 27, do godz. .z XSZO Ostrowie.: 2 :3, ",n;ymując
14.15.
nadal przodownictwo W tabeli.

'te-

W K ielcach r<>zegra.ny Z06tał
II wojewódzki turniej klasyfikacyjny w tenisie stołowym w
kategorii seniorów Wśród kobi et
zwyciężyła KaC1!marska z
AZS
Kielce orzed Btachówną z K3lejarza oraz Malis7.ewską i BCHubą również z AZS W kategori.i
mężczyzn trzy pierwsze mie jsca
zajęli za\vodnicy Skalnika W i,niówka: Homaj, Adamczyk i
Moiko, na 4 pozycji up~as()w l ł
się Matys z AZS. Niespodzian k ą
tej imprezy byly zwyciGstwa
Błachownej nad Kaczmarską
i
Jhmbą.

W nadchodzącą niedzielę na jl-e-psi reprezentanci KIelc' uczestnlczyć będą w tUlcoieju st,ref3wym, który odbqdzie się w
Siedlcach.
(m)

lidera drugiej ligi jest sporo talentów i pl'?:y dobrej pracy jest
sz.ansa na wyszkolerl'ie po 2~
łalach klasowych pilkarzy przydatnych w p ierwsrej drużyn i e .
W tym ffiu opracowany jest
program
szkoleniowy,
który
z-atwierd'lić ma zarząd
k11.llbu.
Radom iak w mi,nionym s.ez·onie
grał w składz.ie: Ot.Iiński (Łu
iewiC'Z) - Barto iak, Kowalik,
Krup,
Witalski
Zalęcki,
KSzC7otek, Baćmaca - Palueb,
Filipowicz,
Sulica,
Maiysz,
Grzyb, Neska; z.espól wzmacniali: OCOll'zalek, Dutka, Slacburski (po 2 mecz.e). Bramki strzelali: 4 - Dutka , 2 - FUi·powiez, I
Koszezolek, Paluch. W ita Isk i.
Ro7.ma.wi.ał

s
cji
prQ

mo
tru
me

;qc
i

t

D

przewodzi stawce

lIw.aoWc Y _połów pil"-sIticlt zllwie-iili jai .... ,,.. .11 kolkaeb, a "koleni.wey myślIł • przyszt.oroc.łlej randzie rewanż.wej. Za -:rm te jetłnak nastllpi oddajmy ~ł.. przedstawicielom tlr.iYR trMeioJ.i.«o.yclt z województwa ..... domsł<ie'.,
ktel"llY ~ówill • min.ionej jesi-.i.
O~.et

okŃji ' 39

W Zvrieh. ocIbę4bie Iię
IMowanie elimiaaeyjn,.eb
~rup
de piłkarskich mi,trzolłłw świała ..Meksyk~G". Polska wraz li Ausłri~
An!:"Ji~. FranCA. BisspaDi~
I ZSRR zna1aała lilię w
.. pierwszym koszyku", PR
przeprowami . bezpoŚl'eclni4
. transmisję z losowania, pr.
1- ~odz. 16.15, natomiast
telcwiija poświęci dzisiaj
tej ee~monii dwa 15-minatowe programy. ~odz. 21 i
21.45.
(m)

Młodzież Czarnych iRadomki

łrzecioligowc'6w

Jerzy CbodnikoiewKs Wiet'llbica :

Z

le

k

jlUliorzT KSZO
przegrali :r: Prochem PleDkI ' 2:3.
Tak Więc ostatnie mecze w Kielcach 1 Skartysku, miejscowych
zespołó.... AZS
i Skórzanych z
Czarnymi 1 Prochem zadecydltJIl
o tym, które drużyn,. walczyć
będą w finale makroregiona. Najwięcej
szans majll Radlił Cz/irni
I chyba Skórzani.
Dzień

impreza to I Święło
Narciarski, który
odbędzie się na trosoch
Stadionu Leśnego
w Kiełcocll.
Głńwn, organizator WKFiT UM
i Okręgowy Związek Narci-cwslci
15 Iotycmia zoprGSIa wszsytlrich
sympatyków sportów zimow,ch
do udzialu w biegach na • d,s-tans ac 1., d\(I dzieci i doro6Iych, kobiet i mężczyIII. Bieg
główn, rozegr.any zosŁanie
na
dystansie 15 km. Prócz upominków, każd, UCZe5łnilt końclC1cy
rywalizację
otrzyma jubileu51ową odznakę
olimpijską
PZN.
Zgłoszenia indywidualne i zbło
rowe przyjmuje OZN przy Wojewódzkiej
Federacji Sportu,
Druga

kuyKi Bieg

wcześniej

L CzarRi .lładom
Z. Sk6rzani S-Ilo
3. AZS Kielce
i.

KSZO Ostrowiec
Pionki

$o PrOdł

I

11 11- I

I
I
I
I

)I

,
li
f

15- l
l3-n

_10
C-lC

W kategorii juniorek starszych
rozegrano zaległe mecze. W Pionkach, miejscowy Proch prz.egrał
po 0 :3 z Lechią Kielce I Olimpem Busko. Tak '.'ięe ostatnie
pojedynki
(sobota l niedziela)
LechU i Olimpu na swoim terenie
z zespołami Siarki Tarnobrzeg t
Stali Nowa Dęba zadecydu1ą o

miejsc,

kolejności
dru~yny

awansują

makroregionie.
zwycięsiwa.

l. '

bowiem trz)'
do finałów w

Ważne

Siarka Taroob.

t. Lechia }{jelce

owa Dęba
StaJ
ł. Olimp
Busko
5. Proeh Pionki

lo

będą'

,,
, ••,
,.

wi~c

l!
l.

11- ,
li- 1
lC-1

I

5-l!

I

l-Zł

W kategorii juniorek młodszych
na czełe Radoml<a Radom, drU1yna, kióra nie przegrala meczu.
Ona też wraz z radomskimi Orlętami i chyba SZS z Bialej PodlaSkiej wystąpią w finałaCh makroregionu. W najbllższą sobotę I
niedzielę drużYny radomskie goś
cić
będą
rówieśniczki
z Bialej
Podlaskiej I Siedlec. A tymczasem zaległe wyniki: szS Biala
Podlaska Skórzani SkarŻYSkO
3 :1. MKS Siedlce
SZS Biała
Podlaska 2 :3.

Radomka Radom
Orlęta
Radom
Biała
Pod!.
•. Skórzani S-ko
i. MKS Siedlce
l.

t.

3. SZS

51218- 1
, •• 14-11 , 10 l'-U
I

,

5

7 ]3-Ii

1-!t

(leCh'

-

lJ

aczęło

się!

pejczllcll
Z walki
o

NarciGrze alwyruszyli
do
Puchar
Swiata,
najbardzie;
p1'estiżowego
trofeum w tej dllsclIplinie .portu.
Ale w tllm sezonie
sytuacja
jest bardzie; .kom plikowana,
gduż obok całej .erii zawod6w
o IIlpejski Puchar Swiata,
w
lutum odbędą się zimowe 1grzll.ka Olimpijskie to Sarajewie, a zdobute tam medale bę
dą

przecież

miały

.woją wagę.
alpejczycu stoją więc

Na11ep.i
p1'zed trudnum dylematem
CZll od początku grudnia utnl/mywać wl/.oką
formę i gromadzić pucharowe punktu. eZIl

też apoko;-niej
przygotowywać
.ię do ata,.t6w w Sarajewu i
skoncentrować .ię na olimpijskich medalac1,? Większość wybierze praWdopOdObnie rozwią
zanie pośrednie
zbierając
pu-nktll
\II
Pucharze Stviata,
niejako ,,z m arszu" wziąć udział w zawodach olimpijskich.
Na takie wyjicie mogą sobie
pozu.'olić tvlko zaWodnicy doskonale przygotowani do całe

go sezonu, p1'awdziwi mistrzowie
narciarstwa
zjazdowego.
Ale i oni moCflO ryzykują. Puchar Swiata to gigantyczna impreza rozgrvwana
p1'zez pięć
miesięcy, w
któruch
odbędzie
się dla mężczuzn 10 zjazdów,
10 slalom6w specjalnych, 8 sI a -

lom6w gigantów, 4 8upergiaa-nty i jeden slalom równoległy;
dla kobiet - 11 slalom6w specjalnych; 8 . zjazd6w, 7 gigantów, 2 supergigantll i
1eden
slalom równolegly.
Wugranie
pucharowej punktaCji wymaga
zatem
utrzymanill
wysokiej
formrJ przez eolu długi sezon.

Igrzll.kach Olimpij.kich. Z kolei łły-n-ni Ingemar Stenmark ł
Hanni- Wenzel nie mają \Ol/boru, bo podpiłali lice"c;ę ..8" i
.tracili p1'awa amatorów (;akże umowne 1111 tllm irodowi.ku!). Nie pojadą wię.: do SarajewII i swoich azat" "dokume"towa"ica wu.okiej k14'1I mu.zq

Rzuty osobiste

Biale

szaleństwo

tensteinu, a jego rodak Frommelt był trzeci.
Nasze nIldzieje olimpijski e .iostrll
Tlalkówny .pisują
się
na razie bardzo dzieln!e.
Małgorzata
już w
pierwszym
pucharowym starcie zajęła trzecie miejsce i zdobyła 15 pkt ..
a Dorota była dziewiąta i ma
7 pkt. Warto p1'zvpomnieć, że
Ul ubieglym sezonie w .lalomie
.pecjaln ym Malgorzatll zo.tała
.klasulikowana na czwartvm
miej.CIt, II Dorota na dziesiqtum. Już pOjawiają się opinie,
że hostry Tlllłk6w1ł1l wllllta"towaly w Pucharze Swiatll... za
dobrze. Niekt6rzy fachowcy obaWiają .ię, że za wcześnie 0.ią(l7lęły wysoką formę i
nie
zdołają jej utrzym4ć do polowy lutego. czy Ił do igrzysk w

spekulacje mogą okazać .ię .huzne, ale dlll kibiców .t1ragnioSarajewie.

Wydawałoby .ię,
że
zdobycu
olimpijskiego medalu je.t ;akbU łatwiejsze, pro.tsze to przygotowa-niach. Ale warto pamię
tać, że i bardzie; ryzykowne.
Wystarczll przecież mały błąd
techniczny,
czv
przypadkowe
wypasnięcie z traly, by mimo
najstarannie;szllch przygotowań
znaleźć się poza "pudlem".
Amerykanin- Phil Mahre, kt6ry ostatnio dwukrotnie zdobUwał Puchar Swiata, postanowił
jednak
~koncentrować się ",a

szukać

w zaw0d4cll P"chClr.
Swiatl1. ZobaczUJRł/ :/I jakim powodzeniem. Początek mieli fataln II - o bo je W1/pGd1i oZ t7't111/
pierwszego slalomu apecjlltnego. A przecież toi<k~zl/ch tlieIpodzia-nek nie było. lnauguracy;ne zawooll wirM pa4 wygrała Szwajcarka
Erik4 Heu
p1'zed
Amerllkanką
Tama,.q
McKmney, kt6ra 1.11 "bieglI/m
.ezonie zdobyła Puchar Swiata. Wś,.ód mężczyzn triumfował Andreaa Wenzel :ł Lwch-

Tego

rodzaju

"lich sukcesów pOhkich .portllwc610
każdy uda"y występ
nOlZych alpejek jest powodem
do radości. Dlatego uważam, że
"ależv cieszyć się z ich świet
"ej post4WY to zawodach Pucharu Swiata i nie przejmotollĆ hę ..na zllpaa" ich eWe1ł
tualną przegrana w Sara jewie.
A moie dowioda
malkontentom, że nie mieli racji?

r

zi

lO

W

dS

Ja

pl
n

to

ez
do
p

ja

se

W

d

ci
la
b

-I

ch

8

d
li

l
z

S

ś

l

W

p

l

'W

http://sbc.wbp.kielce.pl

