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Posied ze ie
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Komitetu Obrony Kraju

J

12 bm. odbyło s.ę pO<i ipdzenie
Komii tu Obrony Kraju I)()(\
przewodni ctwem gen!'rala armii,
Wojcic(·ba Jaruuhklp,!o. Roznatrzono aktu a lne o r oblemv obronności
be z pi t't"z ., ń twa n. ństwa.
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Kiełce,

Rok XIII

wtorek, 13.Xn.1983 r.

12 bm. odb y ło s i ę SPOlkanie
pry m as a Pobk .. Józefa Gł!,mpa,
z Prezydi u m Z a rządu Glownego Towarzy s ~wa
Zapob,egama
Narkomanii. Omówiono szczegóły współpra ~ y 10warzysI va z
Ko śc iołe m w dz iedzin ie zapobiegan ia i zw a lcza n i a narkoman ii.

- T
-28
- 23
-22
-25

-26
-29
-33
31..uX>-

ia -

'elm

ne
)1to-

w.
u)

.

ej

im

'li-

'~

ch

"

;ly

ie w
W

.n-

,er

>1.1-

a-

ta :

.e-

W
wteuł)

ch

uty

:.B-

-

e:a.

rn )

,.

II

li

,

Zakłady
Przemysłu
Dziewiarskie!:. "Opolanka" w Opolu, cenione Ul wy ok" ,jakoŚĆ wyrobów, wykonuA ozę
slo krótkie serie ubiorów na
specjalne .ka:lje, Już p. ras
eswarty przYPlotowano
lułaj
komplety % dzianiny dla nanycb represenłantów na zimOWli olimpiadę, Golfy, czapki , szaliki i rękawicaki ozd.bi.ne wz.rami w ..tylu norweskim (w t.lorach białym.
niebieskim i ('%erwonym) present"t.. się bardzo efdl; l ownic. Zaprojektowala je plastyezka, Ada Zwillzek_

CAF-Krzy"rt.f Swiderslti

P iedze ie
PrezvdiuRI Bzadu
Na wczorajszym pa.iedzeniu
Prezydium Rządu z.aznajomilo
s ię z przeb eg iem i wynikam! 0brad w dni.u 10 bm. Rady Krajowej PRON oraz wstępnie !>mówiło zadan ia organów administracj i państwowej 'II realizacji zgłos zonych wniosków i przyjętej uehwaly.
Podkreślono. że zadekla·rowany
udział PRON w rOZW i ązywan iu
problemów spoleezno-gospodar<:zych kra j u stanow i istotne
wsparcie dla pol it yk i i d ma łań
p~twa. Ze s wej sh'Olly
rząd
czynić
będ zi e
w szys t ko,
a by

" Pluszowy

•

o·z I S ·

Miś"

Pierwsi ofiarodawcy
ZgłO&ili się już olia rod a wey dla "Pluszowego M isia".
P ierwsZAl
odpow iedziała
na nasz apel mieszkanka
Kielc , pani Barbara Rubinkiewicz. kt6ra wraz z 4-letn i ą c6reczką Agn i eszką przyniosła do redakc ji książecz
ki, zabawki i ubranka.
Skontaktował
się z nam i
rów nież prezes Cukiernicnj
Spóldzielni Praey .. Kielcunka". deklarując pl:zekazanie
słodyczy dla dzieci. Dz i ęku
jemy!
Przypominamy. te upomi nk i przyjmujemy cod1:ienn ie
w godz. 9-14, w siedzib'e
redakcji przy pl. Obrońców
Stalingradu 2 w Kielc ach.

ków

dyplomatycz.nyc.h
a Związk i em

Polską

między

Radzie-

ckim.
• Dzi.ś w stolicy Ft'aJloCj,i rozpocz.nie się dwudIDowa konf~
rencja wyi.&zych tWl.k.cjonarwszy rządowych
25
państw
członkowslóch
Organizacj i
Współpracy
Gospodarczej
i
Rozwoju (OECD) Jej ucrest.n.icy dokonają pn.eglądu poounięć n i ez.będnych do obn iżenia
poziomu be2Tobocia.

ścian

iZOlfrllliczn yrb

własności

Dwupoziomol~C

Dostawiane loggie •

•

.• 13 grudni.a 1983 r. przypada
60 I'OC;z.nica nawiąza-nia stosUll-

Poprawa

mir, zkaClia

tnieSz ania
z Fab ki D -w wDV n
Unowocześnione

•

Technologia W-10. w której budownictwo mieSlkani1>we w 1(.i4!ł
coch renłi1:uje si. od blisko dz ie~ ęciu lat. nie jest pozbawiona
W<ld i niedoskonałości . lolrotony budynków oddawanych po rok.
1915 doświodu,li - bqdi nadal doświadczajq - n iemol _gminnie pru~monania ścian osłonowy c h i tworzenia się prze! to pleini
grzyba w mH!szkaniach,
!au orr U rooz,ysw , r>ie mówiąc
ombino~ BuOOl\II(\<i
. ·dwa MIf~j
.fui o dodo.tkowych
kOSŃOCh"
sk<iego ma wiec sporo ro;a.k re z "te90 t-,ttutu IOUSI poooboty z óod>CJ,tk.owym ode~ć ,
p /ooiem blKlyn.ków 00 Bocian-

• Człon k owie mi.ędzypartyj
nej komisji Kongresu USA do
spra-w Ameryki Srodkowej. na
której czele stot Hen ry Ki§singer rozpoczę!i podróż: do kilku
państw reg ionu. Na dtli
przewidziane są roz.mowy K.i6Siongera z politykami meksykańsk im i..
przede wszyst kim na temat aktualnej sytuacji w Ameryce
Sl-odkowej oraz dz.i.al.alności med iacy jnej grupy z Contadory.

K

M y się zimy
nie b oimy!

WI05ciwości
t-ecmoizojocyjne
9cio(1 ze'M1ętrzn)'Ch,
WSIZ-e/k.eq.o
rodzoj-u z~qc.zy i wiqzań ?Iyt w

s'fs.~m ie W-10 już d<Jwoo l)Zzostały pr:leI nourIoowców
l Po/ itecoo~k; Swiętook.rz'f$loi-e · 10

nOl1e

ni-ewysta~cza,jq.ce,

Pny

pomocy

odpowii!'d~'ch lxJ.d.ań słw«azo
no duże ubytki cieple l me51Zkoń poprzez rWewł05cOwóe
iloklt,~ płyty, ntedokłodM z/CłoDOKO ŃCZENIE

NA STR. Z

DOKORCZENlE N A STR. 7

łIiIflE
12

wyżek

bm.

upłynąl

termin
w
sprawIe propozyql podcen iywności. Jednak nanadsy~ania

dane wcześniej. wypełnione formularze nadchodzą VII coraz
większych ilościach.
Po sobotnia-niedzielnej prletwie. VII czasie Idórej poczta nie doręczala
prles~ek.
.. poniedzialek do
Zakładu Badania
Cen przynie siono okola 25 tys. ank iet.
DO&ONCZBNłE

lnter\\;encje przyjmujemy

ank ~et

N

ST.. 7

w ~

.. i n ll:rwen , je z lym zwi~zane
Oto kole;'"

~ t a l e się pow a.nają .
ne pr z ykŁady .

kolęd

• Stefan Stuligrosz w roli nauczyciela
• Pastoratki "Pod Bud~" • " Primadonny stulecia" •
W
teatrze tylko ..2abu ia" .
potkanie z Bońkiem

przed telewizorem
,
uczta dla kin manow

Po wieI. .,peddtedacb" .się aam - wrcooie qłę

bić

ta.;emnieę

awątersne.o

pro&ramll telewisyjoe&..
34 grudnia w pr~amłe
już

o

gOOz.

10.45 będzie

I

w V ś

wietlany film
pt.
,.BlęiHny
ptak", prod Jdteji fTa.ncusk iej dla młodsze j wi.dowtti i
dla
t~h , którzy mają wolny czas
przed polud n.e m. Dz:e d
bv
n ·e p:.a ał., "ie 00 d-omu ' n,e
P '·~"Lk3dz:lly t"OCl:.,com .... o .~ V -

9- 11

Zimno, ciemno,
brak wody ...

Swięta
dal.

uz.

eotowa.nru

\Qo(acj i
woigi.lł}aej,
zajmie f:iłmem ..AlIbah l " r.słŃjn.kó .... , prod.
raduedciei. od !!OO.zinT 1~45 t:)G..
CUłWl>Zy. przez dwie i pół god!z.i.ny projek.cj.!. Po w !e{'z,ornvm
dzienlliilw natomiast
wvśw i et.
lony ws t.aDie fil m a.Df: le!.slt i hę
d<><: v ad 3 pta;::j ą ,,()pow ioe·'i w ig Uij~ ej " K . D :ckeonsa
Bed-zie
~o ,,8crooge. C%yU sknera".
W p:erw.:>Zv dzień św ,a t. 25
~ Mld·n'a.
ooeim"-"l,U ope. d o~wi7.

ffiO'A.... ~kÓ·A'

larofĄ"a.nc i

!loQC V

'N i-

Najdr.ożsża

książka

g;.J.ijaej, moż.n.a bęcWe obe ir'7JeĆ
w I pr~ra.mM!
,.stare 1I:Ji:Jw",

czyli .Pana Tward_*icc....
film p
u-k.cj; polskiej w reżY1>eri( HencY'koa Sl>8I!O. Wystę_
pu ja pi.a.z.d T przed wo jennegD
ek.rarou - E. Baorsz.c.ze wslt.a, M .
Cwiklli · Ica . F BrodDiewicz. St.
Jaracz. JlJ'II()SZa-St ęOO'Hski. Dzieci. które cczvwiiic ie D'..ldza &ię
o śW>c i e - jUż o I!(odz in.ie 9 w
I proera.mie bedą mn.ałv
do
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Do
_oly
abi.r"ej
w
Bareik.wie (w.j. ol :Ił) ń k ie)
młodaiei
4owoi .na jesl
prsycsep1l
ara U .....".
d04!me lIa adjęeill ds:oci .,Itieralle
ze w i S1aroo DwOI".
CAr-Stanisław- lII.rOll

,\

STR

T

świ ata

LONDY
P P.
Na li t·y!al:ji
w
łynnym
~ałon ie auk.cyj.nym Sołheby's w
Londyn ie padł absolutny rekord. Manu krypt z XII wieku.
ew a ngelia k;,'ęcia saskiego I
baw a rskiego,
Henryka
Lwa
(ll29-1195), zosUiła kupiona za
8.140.000
fu n tów
szterl ingów.
czyli za około 12 mil ionów dolarów.
226-stron ic ową ks· ę;;ę zdobi
-lI baiE;"zn,e ko loro w y h, ", 10s'I on.c owych n'; n ' \ ur.

http://sbc.wbp.kielce.pl

• Mie zkanka bloku a.r 33
przy ul. Arm ii Cz.t"rwone j w
K ie k a , h, p. Kazimiera Liberc
- TempE-ra tu ra w moim mieszkan i u n ie przekracza ostatnio
14 stopn :. l n! erweniowała na w
adm! n i -'łt r ac ji. byłam aa wet w
ko owoi. Pala
odpow iedział
że m
. oszczędni: wulel.
bo nie d<xta n ie premii. .,

n_.

DOKO~czaPfUt

x ." na_

Największa ~ła

I

r_

WedłalJ ocen
na podstawie
ostatniep:. .pis.. ludności - w
Chinach jest 630-640 mlJI ludzi w
w ieku
produkcyJw,ym.
tzn. międay 15 a 65 rokiem
życia, Do koń ca naDeC. at.lecia UC%ba zdolnych d. pracy
zw iększy się jesz.c-&e • !Ol mln
ludzi i os~nie
w Jednym
tylko państwi e MI mln ludzi
w wiek. produkcyjnym..

cyjny sonda2: przed koncern

•
W Demu
KuJ~
w
Wadowioach z.najduje - ~ ...
łeresująca galeri.a porł.re-ł6w
-fotogramów wybitJlych poJskit'h
aktorów
i
twórcb
•
Załoga Za kJadów Prz.e- wierkich mscenizacj łeał.ral
mysI u Wełnianego ..Wega" w nydl. W llokl teco obidłtu
Bielsku-Białej rozpoczęła pro:majdu~ s~ m.in.
portrety,
duk~ję tkanin obiciowych dla
d ąd »ilGrit nie prezentoprz.emysłu
meblarskiego. Je- wane Wandy Siemaszkowej,
U<"Ze w br. załoga
~Wegi"
Marii Dulęby, Elżbiety Barwykona 60 tył!. metrów bie- SU'2ewskiej, J6zefa Węr.nyna,
łąl'ych
tka.Dlin dla
Fabryki Leona Scbille7a., A.lellsandra
Mebli w Częstochowie.
ZelwKowicza,
.lacka
Wos2C2e'r_aa, .luJiusza Olster•
Na ulewie powstałym wy, Karoła AeweJ!llowKza 1
pg wybraniu żwiru w Komo- Ludwilla
kiego.
rowie iA"acuje najlepsza dru•
Z JIlYślą CI JlOP.wawie
iyna Wodnego Ochotn iczego 2.8opat.rze-n ia lokalnego rynku
PogotlOw1a Ratunkowego
w
ojewóda.twa ostcołęckiego w
woje .... ództwie
tarnowskim. mięso i jego przetwory
Drużyna n06i nazwę "Fami- WZSR
"Samopomoc Chloplijna", ponieważ działają w ska" roe.począł ubój i prollliej 3 małżeństwa: Lucyna i dUkcję
wędlin
2.
mięe;a
Ryszard Błoniarzowie, Doro- baróWl i ego. Próbną "rodukcję
ta i Marek Jeżykow6cy, Anna podjęła niedawno masarnia
i Adam Kitajewscy oraz Jan Gminnej Spółdzielni w CboGieron. W ciągu
minionego rzelach.
Piel;wsze
partie
le1a członkowie drużyny czu- wędli n baranich skierowane
wali społec2.nie 1129 godzdn _tały na rYD.ek poza obonad bezpieczeru.twem kąpóą wiązującym systemem sprzecych się.
daży re-glamentlOwanej.

•

sK.

y-celktUx- nacułny .A_~
KI POMP .,BIAł.OGOR"',
n. Zdaioda.w Ba.uaaill, jed-

DOKORCZBJUE

ZE STR. 1

c:a.o iIp. W iodJn.)'IrJI ~ ~

nyd ~ów , . 'NY'Iłfl!PO'Woo&o
~oe oopl<J

pnzez ŚGiony

~1lfiZne
zgoodlne zoe WI5lpó4a,nnił~ pr,loen'
'0,
'NI)'IOoO~qqm jes.oze
00 ubi.oegłoego

robi 1,16 watów

no

1

met(

1Modr0llJ0wy pow'euch.ni ściollY.
~oe olIepI<J było o wie-Ie ~ iII1ten6~.
W IN Jrwono'e ub. r<>łru we_
nta nowo normo ochrony dep-

która obniżyła
wsJIoiniJr pnenitloni<J ciepła do
0,75 W, a w nojbl1inej per-

lnej budy-.ów,
sp~e

być obniżony
W. Oznocza \ó

ma Oft

jeMcze do 0,55
po pi"05tU, że

.~struktony

i

technolodzy muszą podjąć działania, mające no c~u udosko·
nalenie niektórych elemełltów i
prełobrykotOw W -70, o
przede
wszyslllim zwiększenie ich właś·
ciwości termołzol<Jq;nych.

Sprawą

Fobry&'

D-,.rrfilOOC'h roj~

Ośrod~ll

De -oc- w
s>Ię CentroJ"y

Bodowczo-Projekrowy

BudownilCtvooo OgóIn~ w WarSiZ'OIWi>e. który no WIOiose<!< KBM
oraz lPieIed:ilegoo Hhnwestprojelk_
tu" oproc'O'WOł już główne za ...
&oren.io ~n,iZoc ji s'f'S'lemtJ

W-70 dla re~fonu k ·~eclriego.
Efelcrtem ~ rnoder-r>'2ocji
mo
być

~

t.,.rllo pop

Q.-..o wło.śd

wo5c.i ofe.~ k«lrl o-blow,oc.h
budyn.~ów.,
SoZCly\lcw.tych.
~
rodzaju z.łq.ozy
;
węl'łów, ole Kl,luźe
. o innoyoch
~ i rloO'NI06ci. mogących
miIeoĆ

wpływ no Of~łur ę

i

W)l91qd e6te\'yc'z.ny budy.,.ków orocz
poprowę
futnokc jono! ności
mies.zkoń, Uote<k s.c::hodowycn . p.
No pf"lyUod Z'modemiIlO....~Ul(J
toohnologio W-70 będtzlie bord.zoioetj
dostyc;zn<J
w tv.oorZetl itJ
z~rw:briZneoj

kow,!h,

sIc.ońoz}'IĆ

I

l

mo..

mrtem boróliej łun'koc jopcrel pe-

~ StosoorNOrlQ

woi.en CIl<M oJe zoon ioec ho.nQ włoś
noie l4I WZ9łędów irzotoec-m·lC.Znydl
eJ.eWoocjoę ~~q
l witfo~ -tqp6 się Hbi~q mo.
rO\.nq", fOiktot.wq I jasnego Icru-.
SZYWO. lcitóro pod t>ym Wlglę<:łem
jest zonooullie leopsao. Zmode4'noi10W0t,.:e j roz.budowa.niie W-70

o nowe eJementy i prełobry6too
ty ponowool.i jedlnocześonie projektować srzer51Ze k+atllcl schod.owe w
budyonłocn o no~ m'e-szl\<oonoio
d!wl)poziomoowe w 3-4 ~kon<lY9I!lO
wi~odIi<f)nY'C h.

cyjrrylcoh b!oo*och
B)"Ć

może

eI1<'5lpe(yorn.eon to

m:esz,klOruo toołk';e powsto nq
CzlO!""tlogÓKe p'oenMSllym
p'ojE'lttOWOl"'yoch

osieclJ.i

d!z;e1 f)'oey K;.eIIce -

N

owe

ścian

ie
no'
I

n~

Zochód.

rozwiąt.onio
notacji
i węz/ów, przystawia·

ne ~ i SZef"Sze !dodA
e-łewa<je zewnętnne
oraz inne rozwiąuJnio
nOWGtorsJlie wyni10jące l modemiz_ii systemu W·70 pow-

schodowe, nowe

zosklną
Pnewł
przyszłym roku

szedJ.ni.e JOStosowone
na ~ Na Stoku.
duje

się,

Ze w

będzie już moino postawić jecIefl budynek w całości I udoskona/onych ełementów i pt"eło

bry ołów. Miejmy nadrieję, ż.
len test wypodnC~ cia zmodet-mlowanego systemu poz,tywn~.

J.

PAŃCZVK

o--cnile-k4Iury buodyn_

czemu będz ie maż.

Jednym zdaniem
• W przyszłorocznycb
plal'IH'h
drObnej
wytwórczości
działając j
na
terenie Radomia zakłada się przedaż wyrobów wartości 9,7 mld zł, tj.
o P?n.ad 5 procent więcej niż
w bl zącym roku.
!ł Do. ko~ca ~r . pUl' Zarzą
dZIe WOJf!wodzk.m PCK w Radomi. dziala
miejska ~J'.p~
sf)ClleC1!ny~b
in~pekterów mlod~iei.wyc",
Uera w
kaidy
wtorek i pi:ljtek w r;od". 16.30
-18.3' dyżuruje pod oume-rem
tf'lefonu.
252-89,
przyjm.jąC'
zdoszeDla od amotoych osób
5tar!zy~h
i niepełnosprawnycb
w celu przyjścia im s pomocą
w trudnych sytuadach życio
wych.
('m-r)

EO

NUMER 243
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.. TryblIDa Ludu"
przynOOli
dzi
reportaż Cezarego
Ruz Fabryki Wyrobów Runowych "Runotex" w
Kaliszu. Nowy, wprowadz.ony
rok ~mu system organizacji
pracy, spowodował likwidadę podziału
na prządki i
pomoce oraz zapoczątkował
system akontu zespołowego,
w którym zarobek dzielony
~t równo na
każdą
pracownil'ę· Rezultaty
są
wymierne. Produkcja lic:z.ona na
jednego pracownika
beZJAlśrednio produkcyjnego wzrosła o 40 procent bez pracy w wolne soboty
na
wydziale skręcarek, a ponad
50 procent na oddziale przą
dzarek obrączkowych. W ślad
2.8 tym zwit:kszyły s.ę zarobki. Od około 11 tysięcy
do około
HI
tysięcy
miesięcznie. Kwoty te nie obejdz.ińskie-go

ba n. g-waJ ancje

roeofonny

się

COorarL

gOlSlpOd-arezej

b.aInl ziej

UOZIlJ>..

jące ~;iwanj,om prod'U~tów .

srkIW ~ ~
ciOŻ'by no por~oóe
lIoggi
dooot~
dIo
bu<lyon.ku,
lasiNohem ~)'Ch do Jawo,d.

,.... O

Dieon·ia

od~,~"*

miale, precy:zY\;ne i od'POW'iOOoa.-

dotyocha06OWq
/0001 JIOItof-.iq odoedi.. \lł!-ęicoSlY ze-

no

oOOIpEnJNe:r.

1'*1 byt banl.z iej
poa.ytyl'iftl!y
nit się tego l!IPOdtz.iew.a.1 w "r-.Jdn.itu 1982. s YJŁ u.ac ja łlCru'llA ~
.ra.1 wyca:&n.ieoj się k:lQIIUl)e. Za>st.a!j.ą

Modernizacjo W-70

becnie. Finny

Kieleduł
F-abryilil Punp ~
w)'lra.źoie wtiUuYIlll\JJ~ aię przed
potwi~
prlLys:UocOClZDYch przyd!zieiów ~w,
aurowcbw. ca.ęki i gotowych
wyrobótw. Choć nikt Wipl'OSt tego nie mówj, k~a.iy ewka chy-

~

Motna mieć w'Pl"awd.z.ie zasmzete..ri.a. do tetIll/-pa moody(jl!!:ecj.i
przepioow. ałe to jwi kwestia
od.rębna. W kaQxlym ral1.ie k';e.ru:JIdi _ pra.e n.arl reformą lI'Il
właściwe. PriZeide W\lZY5tlklim na.
ao>robatę Ul6ługują
inic}atywy
lIIlTl·ierza.ją(:e do te-eo, alby głbw
nym koryŁerjum ocen.y pracy
pnedsięibiorslw
prozeffiYs.lowyoh
byl ww06t wyd.ajności
pracy.
Zda'!l.iem dY!Tekltora Ba'll8sik6l,
daje .!Jię t.eó:. zaulWaż:vi: wyoremy
po&~ w
pra.YWlfaca·nlu
ładu
oTgl8lll<izacyojmego w sterze produlkcyjne-j. Ta poa.ytY'WlIla ocen.a nie prZ)~.a :i€Q'flI8!k 2Ja...
w isk ujemny(!h.
Mianow~~
nieopdkoi pe.rspekt:vwa UlOlpa-

tme ruow a

lU

rok

rdldem syt-uaej.a byle
baro~e<j Il dMowna
nii jeEt o-

•

re~orter%y
%a.notowCll~:
•

.:

~

~

.-• • '.{.;....

dol ycl!(:z,aso-

c~n :z.a~iowyc:h lub
sm ioa'Il~ dJIIIt yohq.afll(1w yc h Ce«l
'ków. Syłuae;a Da dwa tyCodnie praed końcem rok. powiana być w tej cJa.ied'2in.ie definitywnie NUinn 'ęła i ~
D.~'iona. Producent z Bi<8~ogoo
n.a kOÓ=Y rOk: bieżący dodatnim bihn.seID. Jaik się sa.acuje,

wych

w-

dynamika prod'llkcJr w porówn.aniu 2. .roo;kiem ubi~łym prLeklJ"0C2.y 112 proc~~ . Syot.-uacj.a fjnarlfiOW(H!'konoorn i=na t.alkoie jesot
koczysotorta. Z cozęści zy6k'll. z.godn.ie z.e staonowdt>!kJiem .soanlorządu.
prz€IJ)rowadu się pr.zebudowę
systemu wentylacyjnego w odlewlllł. Za.JlOg.a uważa.. że
jest
to wydatelk dIl.a pracov.'11ilków
b-a.rdtzoo opLacalny. bo poprawia
7iIecydow.a,nie WelI'\l nlki pracy w
nAJtrudl'ljej&1.vm dziale fabryk.i.

następny.

Pn.ed

•

'-L~.

.'

• W sied-z.iDi~ MK SD w Kielcach odbyło się
posiedzenie
Miejskiej Komisji Współdziała
nia PZPR - ZSL - SD. W 0bradach uczestniczyli z ramienia KM PZPR Zdzislaw Skowron, Marek Wojtasiewifi, Ryszard Sima, Leon Szafarz, :r.
MK ZSL Zdzisław Bracha, JaDun Rosiak, Slanisław Jarosz,
z MK SD Eu,eniuss Sacbars,
Norbert
Kosowski,
Zbi~niew
Porębski, a takie przewodniczą
cy MRN Gerard Bednarz i prezydent miasta Stanisław Garban.
Komisja zapoznała się z przebiegiem kampanii sprawozdawczo-wyborczej
w
ogniwach
PZPR. Dokonano taa<że ocefly
dorobku
działania
Komisji
Współdziałania za okres dwuletniej działalności
na
rz~z
rozwoju
społeczno-gospodar
cze-go Kielc.
(sp)

mują . pracy w wolne soboty.
Kon.ysci z nowego systemu
ma także
rynek
pisze
autor reportażu. Zgodnie 1
umową zawartą przez
.,Runotex" z resortem, za d0datkowe 20 milionów złotych
na płace, bez obciążeń
podatkowycb; fabryka dOOltarczy
wyrobów na poruld
70 milionów złotych. Złoży się na
to 125 tysięcy me-t.rów
bjezącycb podpinek ,.miś" i tkaniny dekoracyjne.
Takze o re!ormje, w vłoc
kicb zakładach dziewiar~.I11ch
"Cotex", pisze w
siejszej
"Rzecnypospolitej" Bozena Papl rn~. Maje, kilkUJl8St.0060bowe brygady w
tym
zakładzie to
podstawowe zespoły produkcyjne.
W talum
zespole odpowiedzialnoŚĆ jest
ścisle
określona.
Na
podstawie specj.alnego
sy~temu
oz.naczeń
wyrobów
można
stwierdzić winnego braku w
kaŻdej fazie
produkcji. Jakość to
główne
kryterium
przyznawan13 premii obliczanych od akordu. System płac
opiera się na hleraorcłrioi .tanowisł;:,
nal'ięcia
pracy
i
wkład6w w wytworzenie produktu.
(kas)

D

Y'Te.Mor ZAKLAI)()W PRZEMYSł:,U
ODZIEZOWEGO
,.NIDA",
ZdAsław
Ko~

'Ilae wid'Li wpro3lWÓZlie większej
J)OpTawy .sviuacji zaopatrzeniowej, ale jednocześnie stwjerdoz.a,
że w
roiku bie'ŻąCym WlLTOłIt
JlII'OÓ'Ukcj.i w "Nid>z.ie" w~e&ie
w poI'Ó'Wonan~u z rokaem ubie«lym pon.ad 50 procen.t. Ten
WZI"05-t przypisuje przede WOiZV6tl..im z.więłks.wl'lemtu o 100 oOOb
zatrudnieniu.
- Skoc. "Ni<ła .. pcodukuje w
tym roku • 5. proc. więcej
niż w ...ku ubje~ł)· m, zuiywa
automatYCI%'Ilie odpowiednio wię
cej
materiałów,
suroweów,
wszelkjeh doda.lk&w it.p. Outaezać te musi poprawę .·arunków
umoiljwiając:yeh
wv.osł
produlteji?
Dyor. Z . Kopeć ~.arlza. &ię .%.
talką
.a.I'gumentacją,
dodając
WSUJlkże. że dobre zaopa.trzen'e
liMllY produkcY)n~j w potrubne SIlTowce i materialy za~e
ży przede V"EZY !kim od siku.t ::z.'lOŚC!i i oper a t yrw n-ości z.akladQwej służby z.aopa :r.z.ecjowej. Ot.wanie mó ....;ąt:. wszyst-

ko co do produ.Kcji jest niezbędone m&n.a w Maju zna!e7k
i ctdooyć. ak t=eba dIobrze szukać.

C'Olw bieżącym ląc.z.na
produ ej.i w .,Nldzje"
prz.ek.rOCz.v 800 mLn zł. J.ak si~
J)ru-woouje, w rolw prz .s.zlym
produlkcja wzrośnie o Okolo 7
proceM, a glów.na uW34(a skon~
owana będzie na j.;vko6c-i
prodou kc ji. Są s.z.aru;e na a kt ywi.z.acJe e.1<sportu do CzecbosJo...
ji i z,wiątZlku RadrUedci eeo.
W

wartoośi:

~
CUJilERNICZEJ
SPOł:,~]
PRACY
~K]ELCZ.."NKA",
Ma . i.aD

P

.u,

entuzj.a:z.mu
llwie-J:d<ząc,

wy aauje najmni.ej
i
z.adowolen.ia,
że

z,aopatrzenoiowa tej jednosUti prod i<S"f Wl

~yjnej

nae

ll'

O!l'OrniCUl~

j.a

r.awi.a się.
Zachodu W4ÓdĆ w . .K i lcwmc " ja'k na dJo...

Zdradzi'o ich
... gdakanie
Złodzieje

także my'l~ • -wię
Niedawn.
miesskantewi
Koń kich, Tade-..sowi P. skradziono z pod ... rka kurt: i vtuezon~. indyka.
Rabusie
nie
cieszyli się jednak abyt ~łuł;.
łupem.
Zatrzymane ieb w pgbliżu s I!"dakaMcym eorp.! deHeli Jeden s Dich. Zb~nie.. Lo.
był jui wcześniej
karany sa
kradzirie drobiu.
Wą.ki speejallsta i
koleC. powędrowali do aresztu .

tach.

je,.

(am)

http://sbc.wbp.kielce.pl

•

czy bez

Do k . a roku tylko kilkanaście dni. Na dokładny
bilans produkcyjny i ekonomiczno-finansowy jeszcze
wprawdzie za wcześnie. ale o oc:enę ogólnej sytuacji
.roduluyjnej i warunków, w jakich pnez ostatnie
miesiące pl'acQwał naslL przemysł, można się już poku-

D

roku

7•

Di. Nad.al .nie ma. ,a,gaoru poW.z.epolar~. l
~~
s ".Ki.eaC1ZóWl!ki" me

'-co w JJ['OOVk.cji

w.

marny.

N,ie

lD&

m.

UWeI1ĄJIl"y,

&

ma wy.-obów obiew&flI)'Dh CU'Ik~ BroIi<.uie k.a.k,a.o,
1I.-M:e i w yorobów & dode iem
1eCo ertyiwru także w
• epach n,i. k'\lopu,jemy. ~ ~ea.
noości -.oeu)e s.ię róci:n. po-y
UJ!l~u
w apaoreiu
o 8IUa"Owiec mleeZIDY. Me to ty
~
!Uec:zln.y aolbK:rWi. lLtóory ilW._ta nie zaOowala.. Zaopatrunie w
mne SUl"Owce, t.alkie )aik: cuklier,
mą:ka CLY t.Yi1"Op, jest
ba!rdIloO
dcJbre, Bile t.aik:lie te.t byro to uprzed
ro;cienl.
W

QPaltrze'!lie

gITuocie rzeczy
*ko
nie
w
&ię
10,

w .,l{;elcz.a.noce"

~ienOo. Może tyl-

..

że
tych trudnych
wJ8.I'U.IlIkaoh
, ~zeni()IWych
W'2iNlISIt prooulkc li jest
jedna k
baiTdozo 'VI' y5dka., bo po 1/1 mieS.ą.c.aoh SZ4IcowalDy na 23 pro-

cent w -poriJ,wn.aniu
robić
ID.alte-ri ałów i

to

co

mje.

sytuację
ją więc:

IL

rol<liem

Po p!"Oó>bu orobi

u.biegłym.

'ę

moŻI>a

i na co
SU4'OWCÓW nie bra-

ElkonomrlC'llll-O-fina'n6 0wą

wKtie1c.z.a:rukJ" t=.yrD.aUrYlSY, krówik.i, berbat-

JIÓIkd i ilDJne wyroiby C'Ulk~ermicz.e
apalrte rui oSU'l'OWca h k,rajowych.
04:óJi1l41 t;yJtuacJa f!in.aonsowoa talkie jest lIlieua, m.m. dD.ateeQ, że
wz.rost prodft.llkcj.i OOlbY'Wa 4ię
por.zy TÓw.noc:u!Snym spadku z.aI!l'udln<enia,
c.o ?;w.aJ.·n.j a
SIJ)Óoł
d!z.ielC'Lą fIiIrm~ p.'"Od «cy jnfl
obciążeń lWI FAZ.
omentarze lIa temat e«ół
niejs:uj sytuuj. Jtospodar-

K

mej eay predukeyjne-j, kOl1struowane tylk. na pod ławie
wypowiedzi trzeeh kieleckich d yrektorów, nie byłyby s ])eWDo.8clą miarodajne, bowiem róinie w rói.nyeh fabrykacIh sprawy w)"Ilądają. Moi.na 00 najwy~j pozwolić sobie na włli05ki i refleksje następujące:
• Doos>konaJE"l11ie założeń
fonuy g06»Odoa.roc-zej w~n no ię
d<i'{onać
m.o0lilwlie
szyb'~o.
zwła9CUI w tej cz~i,
któ.r-a
wiąże ściśle sYJŁuac~ elkOJlJClmi_
e7.ll()-!manoową
prooucenta ze
W7lr()&~em wydajności pracy
i
prodr.:lkcji. Zanim z,acZ>nie się
nowy rok, przemysł pawanien
wia:lizieć, jar~ie ooawią.z 'wal; go
~'1 gJówne reguły gry.
•
Pocz.ądk-owa'llie sys.temu
.7.aoo,par.rzeni.a j~ uil ną POtrzebą ~.arcz.ą i społeczną. 0kawjoe się, że to co !abT)'ce
jest po\.rzebne, można w k.rajou z.n.aleźć, a e t.rzeba n.a
to
J>OGZIUlkiwarue tracić ;>;byt wiele CUloSU i pieniędzy. Cza6
i
pie-nj~'Z. to sira,ta l'oopodarcz.a.
A PrLy okazji t'l.'k,że s!ra' a ~_
łec.2JllQ, bo nie-idórym
DOZWala
tk wić w p~z!>t:- onani°.l. że st.a.r
Jlvs::em naka-vowo-roz.dzieoJ.czy le_
piej taetie J)lrQb1emv z.ałah" '~ ·'
• Kto jeszc:z.e ~zi, ż-e rł!6tr keje wymierzone sa w rząr:l,
n.ieeh uwa<żn:e przeczyta co móq
prez.e6 M. Stochmal. k óry
n.ie może prod-uk.ować wyrobó.w
c.ze'koladowvch, nie d~a Rady
Mi'llJ&trów, 1i!C% dJe n36 W6Zy _
koich. g'lówn!je naOizych dzieci.
Ił.)

Jak zdobyć słodycze
na paczki choinkowe
sJu,

Handlu I
U~u
.. KieJeach informuje,
te zo tały podjęte następuJ"ce uatalen.ia w Ukresie zaopatrzenia
zakładów
pracy w łooyc:ze na
paczki c:hoinko ....e dla dzieci:
• Zakłady pracy, które we
WIasD~ Ukresie będ" organizowat paczki, Zł ą zam6wienia Da
słooycu w Przedsiębior.ltwie Ruryd:tl

Jłoljejskiego

tu

•

Spożywaeł;O

wiewachłowie.

zaklady pracy, które nie bę
paczek we wlasnym zalttesie, mo,,,, zlecić i h
wykonanie P S ,.społem~ - pion
pstrODOmii
plac ObroiJców
Stalingradu.
Termin 7Jożen.ia umówien przez
zali łady pracy, tak do P , JaII: I
PRS, ustalono na Zł trudnia.
prusa się zaklady o pneclłu
lenie or,aniacji imprez' cboinłIowych do lIoilca s1yeznia I po~tku lutego l"ł r., eo umoiJjwi jetlno tkom łlaDdJowym zgromadzenie odpOwiedniej U ci slod.yezy.
ą

orł;anizować
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Twórczoś6

ludowa

•

•

enie

T CI

Stowarzyszenie Twórców Ludowych powstało w Polsce dopiero w 1968 roku, a Oddział Wojewódzki STL w Radomiu w
czerwcu 1977 r. Od lutego br. twórcom ludowym w woj . radomskim prezesuje Grzegorz Szewczyk - rzeźbiar-z ]t Kozienic.

K.Alas

pochespoł.,w

d. aparatów telefoniC'<llllyeh.
Fot. Wojeieeh Warchoł

Dawniejszy "lricsson"...
_.to dzisiejsza Raoomska WylIwórnia TelefonQw, która nie
żyje tylko tradycją, lecz także
sukcesywnie modernizuje się i
z roku na rok unowocz~śni a
produkcję.

- W br. - mówi Jan Stopa,
dyrektor ekonomiczl:lY - mimo
odczuwalnych braków materiałowych planujemy w yprodukowan ie UW tys. apacatów telefonicznych. Nieco mniej niż w roku ub., ale za to o wiele wię
cej zestawów i części zamiennych.
Z taśm schodzI szeroka garna
apara tów:
"aster", "tulipan",
.. malwa",
,.storczyk",
ubrYs",
"akant" i szlagier sezonu, ćwierkający "bratek".
.
W przyszłości wytwórnia zapowiada
prodUkcję
większej
liczby "tulipanów" z klawiaturą
zamiast tarczy.
RWT to n ie tylko producent
apara tów telefollliczny~. Spe-

Starachowice
będą

miały

monografię
Jak się dow iadujemy, Ludowa Spółdzielnia W ydawnicza przygotowuje druk monografii
Starachowic, będącej
dziełem dwóch naukowców z
kieleckiej WSP - dr Mieczys.lawa Adamczyka i dr. Stefana Pastuszki.
Książka jest obecnie sklad ...na w drukarni w Białym
,teku, a jej ukazanie się na
f7lłku przewidziano w pierwRym

półroczu

198" roku.
(lip.)

cjalizuje się tane w tarczach
numerowych, a z nowoczesnych
linii wytwórni na G<Jłębiowie,
uru chomionej w 1975 roku, zejdzie w br. 2,1 mln tarcz.
70 proc. pr~dukcji
zakłady
przeznaczają na eksport, a największymi odbiorcami są: Zw ią

zek Raqziecki, RFN. Egipt, Tu.reja. Kupują tak aparaty telefoniczne, jak i podzespoły, a także tarcze numerowe. Od kwietnia br. w wytwórni
wdraża się program oszczędnoś
ciowy. .Tuż po kilku miesiącach
obniżo[}() koszty produkcji o ok.
8,5 mln złotych.
(wojwar)

Poznajemy

prawo

- Ile osób lieay STL w woje.. ództwie~
- Obecnie U"zeszamy 44 twórców ludowych, a 16 następnych
złożyło ankiety i oczekuje na
przyjęcie
do organiza cji. Nie
jesteśmy zatem organizacją masową, choć oblicza się, że w naszym wojewó'dztwie jest ponad
200 osób zajmujących się twórczością ludową.

-

Ja.kie formy wypowiadania

się

w aztuoe a:\ reprezentow?D.

prsea ludowych artystów?
.Testeśmy województwe~,
w którym roZWijają się obecnie
wszystkie dyscypliny tradycyjnej
sztuki
ludowej.
Mamy
świetnych
rzeżbiarzy,
kowa,li,
ga.rncarzy, malarzy. Duże 06iąg
nięci a ma radomska wycinanka, pisanka, tkadwo, plastyka
obrzędowa. Podobnie jest z folklorem. Znane J;ą powszech n ie
kapele z Nieznamierowic czy
Zdunkowa. Szczególnie wysoki
poziom artystycz ny prezentują
rzeżbiarze
(rzeż ba
figuralna,
monumenta.lna,
płaskorzeŹba),
ce.ramicy i kowale. Stosunkowo
niepozorną
pozycję
zajmuje
haft, koronka.rstwo i zabawkarstwo.
- Autentyczna sztuka ludowa
ciągle się rozwija. Oprócz starszeJ generacji twórców, przybywa tei i młodych ludzi?
- Młodzi preferują rzeźbę I
płaskorzeźbę.
Znani są tacy

<VII)

drogowe

Zmiono paso ruchu
rzy wszelkich zmiana.ch pasa
ruchu
trzeba
przede
wszystkim zamiar ten zasygnalizować d<l5 tatecznie wcześ
nie. tak by był on zauważony
przez pozostałych uczestników
ruchu. Włączen ie
wtedy na
przykład lewego k ierunkowskazu oJ:nacza: "Uwaga! Zamierzam
zjechać na
lewy pas ruchu.
Proszę mnie nie wyprzedzać z
lewej strony. Proszę mi zrobić
miejsce do ' wjechania na lewy
pas".

P

Samo
zasygnalizowanie zamiaru wykonania manewru nie
upoważnia do jego rozpoczęci a .
Kierujący musi się upawnić, że
zamiar uniany pasa ruchu zostal zauważony i zrozumiany
przez innych uczestników ruchu
o raz że wykonanie tego manewru nie spowoduje zaje~ania
drogi innym.

Podczas zmiany

pasa

twórcy, j&1[ Jen" Krześniak,
Henryk KarOla, Stauisław Piwoóski z Kozienic czy Paweł
Wdowiak z Suchej. Starsze pokolenie twórców to rzeżbia.rze:
Stanisław Denkiewica Z .Tedlni
Kościelnej, Stefan Slarzyński z
Kozienic, malarze: Antoni Jopkiewiez ze Skaryszewa, Antoni
Dąbrowski z Brzózy, JaD Denkiewicz z Suchej, kowale: Kazimierz Markiewicz z Wierzcl1owin, Paweł Winiarski z Błazin
' Tadeuss Leśniewski z Głowa~z~
wa, Kazimierz Jakubiak z Rajca, garncarze: I:ugeniull'll OCicjalski z Głowaczowa, Ant.ni
Badowsld z Mogieln.icy, Stanisław Kwapisz ~ Władyslaw Rokita % R ędocina . Wśród wycina,nkarek znane są ~nowefa
Czachor z .T ar06'z ek i Janina
Wawer z Głowaczowa.
- Jakie zadania .tawla przed
sobą wasz oddział?
- Chcemy przyczynić się do
zin tegrowani a środowiska twórców ludowych, inspirować ludową kulturę artystyczną poprzez
udział
w konkursach, wystawa~h, kiermaszach,
plenerach.
Pragniemy popularyzować doro~ek t~órców w ich wł asnych
srodowlOikach ora.z w województwie.
Czy w
popularyzowaniu
twórczości ludowej macie
Juszników?
- Efektywność naszego dzialan~a zależ~. od życzliwej pomocy instytUCji patrona c kich i społeczny~ oraz od zaangażowanja
się dz i ałaczy
kultury skupio-

.0-

-

nych przy oddz4ale. uż,. W1Idad
w działalność oddziału wnos1
Zarząd
Wojewódzki ZSMP, a
szczególnie Małgorzata Rogowaka, która prowadz i ła nam społecznie B iuro Oddzia łu STL. Pomocą i wszechstronną radą słu
żą nam
pracownicy Muzeum
W si Radomsk iej z dyrektorem.
Stefanem Rosińskim, a także
Wydzi ał Kultury i Sztuki Urzę
du Wo jewódzkiego i WDK.
- Jakie kierunki daialania
przy jęliście na najbliższy okresT
- Chcemy uporządkować ewi_
dencję członków i kandydatów
s towarzys zenia oraz zrobić d0kładne rozeznanie, iLe osób ..
naszym województwie ujmuje
się twórczością ludową. ChcemT
utrzymać większą więź z człon
kami STL, służyć im pomoc_
materialną oraz dbać o popularyzację ich dorobku. Dużym
ułatwieniem dla młodych twórców jest tworzony MłodzieWwT
Ośrodek Twórczości Ludow~

w

Turnie przy o środ ku szkoleniowym ZW ZSMP. Tam odbywa_
ją się ogólnopolskie plenery lu_
dowej rzeźby monumentaLnej.
W tym roku we wrześni" w
plenerze. oprócz znanych twór_
ców z całej Polski, uczestnioozyła grupa młodych ludzi stawiających dopiero pierwsze krokł
w tej dziedzinie. Ci młodzi mogli dos konalić swój warszta t
twórczy czy wymienić doświad
cze nia z kolegami. Efektem pleneru są rzeźby ustawione w radomskich osie dlach mieszkanio_
wyc'1. W ten sposób z kulturą
ludową mogą obcować soz.erol<ie
rzesze społeczeństwa. I to jes t
ważne, aby sztuka ludowa l jej
tradycje nie zaginęły.
Rozmawiał

TADEUSZ MAZUR

ru cbu

kierUjący
powinien za chowa ć
szczególną ostrożność, polegaj ą
cą
na zwiększeniu uwagi w
stopniu umOŻliwiającym odpo..

wied.nio szybkie reagowanje na
na drodze i odpow iednio wczesne ewentualne wycofan ie się z manewru, jeżeli bę
dzie on za~ażał bezpieczeństwu
jazdy lub utrudniał jazdę innym u czestnikom ruchu.
sytuację

Zawracanie
To szczególny przypadek zmiany k ierunku ~ skręt o 180 stopni w celu rozpoczęcia jazdy w
przeciwnym kierunku.
Nowe prawo drogowe zabra.nia zawracania:
• w tunelach., n.a m<l5tach i
wiaduktach,
• na innyeh dro.gach przeznaczonych wyłącznie dla pojazdÓW
samochodowych z wy~tkiem
skrzyżowań i miejsc do tego wy_
znaczony~,

•

w

warunkach., w

ugrażaJoby

to

których

Gnegon

WPZU:
S
n.iż

Suwcz~' k

wyższe

odczuł rówPaństwowy
Ubezpieczeń . Mniej

niu
zakazu
zawracania
n.a
wszystkie
mosty i wiadukty,
zarówno w mie' ie, jak i poza
n im oraz na wszystkich dł'Oga.ch
przeznaczonych wyłącznie dla
pojaZdów aamochodowych, a n ie
tylko, jak dotychczas, na auto.stradach. Poza tymi przy!> dkami zawracanie dopuszczalne jest
na pozostałych droga~. z równo między skrzyż.owaoiami, jak
i na skrzyżowaniach dróg. Chyba że zakazują tego znaki. Do
takich =aków należą: linia oIlł~
gla podłużna. znak z kuu Ulwr,acani.a i
=ka2u skrętu
.. lewo.
W myśl n.owye.h zasad kLerujący pojazdem zawracaj c jest
obowiązany ustąpić pierw.ueólitwa pneja.z,du innym uczesLnikom ruchu. jadącym za.roWDQ
po jednej. ja.łr.: i po drugiej strome drogi. P.uallte mul ....~pie
pierw.neóatwa pojaztlem wjeidS~Dl a cłrOli podporątlko
waneJ.
opr. (daw)

Ul'"

. truje

Zakład

ze w prowadzono tzw. wskaini_
Id urealnienia,
zabezpiecz:aja cB
przed spadk!em wartości pieni~
dza. Także osoby mniej xara~iając~,. ~zczególnie za ś emecYC;l
l rencIscI, rezygnują ostatnio ~
ubezpieczania mieszkań . Powo_
dem jest podwy7.szenie miesięcz
nych składek.

w lalach poprzednkh reje-

Telefoo interwencyjny
DOKO CZENU: ZE STR. l
k.oGtaktowaliamy 5ię z admini Łraeją budynku . .Tej pracownica, Mir....awa 8m. lewK", zapewniła nas, ie zakład remontowy RPGM w ciągu najbliż
szy~
dwóch cloi u interesu je
się tą
praw_o
• Zimno jest równieoi: na ki&l
iej Podkarczówoe. w blok'acb przy ul. Barytowej . AJ.e
tylko w aoboty. po południu.
Mieszkaócy S4 tymi dziwnymi
praktykami xdumieni. My te&.
•

chętnych

kutki inUacji.
nież po.;redni.o

be2;pieczeń.stwu

Now~ przepisy
wprowadzają
~miany polegające na rozszerze_

przy pra.cy .
Fot. T. Jelonkiewi..

stawki, mniej

ruchu .

ZnaJd iał.rm.ac:"jne - ..Dre«a dla Jt')jaa.... Dm
od ."elt."
I ",I.u,iee dl'ełti dla Jt').pu•• Amochobwycb". ~ak ..Dr~a .la
"'J~ad ... 1I&1IMe.....wJ'eh.. n o _ cłr.'ę .nezu_u~ lylko dla
takieh pejaZ4łi~. W .cłrómieni. 04 alltaslrad. •• dr-g t"cb nie
: a U&~w~ pnepia • miDimalnej pr~koic:i U km/h. kti~
••
eIiIlU:ac peJaall,. kon"sła~ 'II autostrad". Do .lUlaesen.ia
Dl1eJSC&. Id_ie tlr.l;"a laka k.Desy się. at_wa.o" jest anak .,Kolliu
drOCi dla pojastl'. lIaQleelloa.wJ'ch".
Kepr. Al. PłeklUiiki

•

N tomU.st

lokat.orz,.

wyż

szych kondygnacji bloków prLY
uL Wielkopolskiej ... Kielcach
<>:d 5iedmiu (I) Id u.pominają
su; o wodę. J a.k dotąd. in.terwencje w sopółdzielni m iesllllkan iowej, adminisbr cji I u władz
miasta me odmo.;ły żadnego
skutkl1. Są.lUlill\Y, i;e czas wre,,'Zcie.. by tą spraWił kt.o.ś się rzetelnie uJął.
(am)

http://sbc.wbp.kielce.pl

się tu długoterminowyc h
~bezpieczeń po;;agowych, mimo

Sy!ua.cja ta jak nas poin_
formowano nie dotyczy natomiut ubezpi~zeń życiowyc"l.
Obecnie objętych jest nimi 96
proc. zatrudnionych w kielec_
kich zakładach pracy oraz: t.
ty". emerytów. W roku bież __
c ym od,.,?;koOowania z tego ty_
tułu otrzymało przesz;~ 11 ty~
osób, PZU wypła.ciło im łącz.
nie 11 mln zł. Ocenia alę, i;e ~
dobrowolnego u.bezpieczenia od
następsIIw
nieOilzczę9Liwy~h wy_
padków korzysta ok. 60 proc.
kielcw.n. Jest to cówniei mniej
rut w lalach ubieg'łych.
(am)

EO

NUMER 243

STRONA 3

Dwa lata po 13 grudnia

tania spra 10 dialo ul
•

Dwa lała, które mIJaJą od chwili wprowadzenia słanu woJennego zasługują chociażby na próbę oceny. Co zmieniły w
oto J)}1anie pierwsze. Jak glębokie to są
nol.Szym życiu? zmiany? oto pytanie drugie. Jak szerokie, jakie warstwy
_połeczne objęły one najbardziej? oto pytanie trzecie. A
ileż pytań można postawić sposobom wychodzenia z kryzysu.
A ileż pytań w związku z kryzysem trzeba postawić kwestiom stopy życiowej, na tym tle sytuacji psychicznej
SPołeczeństwa.. I dalej: ileż pytań
n2.leży
postawić
naszej
przyszłości?
Zaslanaw,ając
się nad tymi
dwoma latami;obejmując WlIokiem, myślą, pamięcią i wyobrafnią wszystkIe wielkie
0bszary .naszego zbiorowego ży
cia narodowego
można dojŚĆ
do wniosku , że pytania wywołują pytania i te pytania wywołują

następne.

ojciech Jaruzelski podczas
obrad plenum gospodarczego sugerował, abyśmy
podjęli zbio~ową próbę zastanow ienLa się nad następującymi
czterema pytaniami. Nad pierw-

W

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 243

Uwa~a! Drukowane krzyżów
ki w tym tygodniu to tzw. krzyżówki lipogramowe. Po sprawdzeniu okaże się. że cztery codzienne zadania nie będą zawierały litu: ą, e, e, ę. b, ń, Ó. oraz
i. Krzyżówka dzisiejsza ponadto
nie zawiera liter: b, f, g, ł, m,
i, y oraz ż.
POZIOMO: 2. wydatek pieniężny, 5.
gwałtowny.
kłujący
ból w jelitach, 6. gaduła, 7.
przysia.d na zgiętych kolanach,
8. cieplarnia, 11. ptak domowy,
12. roślinny symbol niewinności
1 skromności. 13. kamień szlachetny. 14. rurka szklana stanowiąca zakończenie rurki gumowej przy irygatorze.

PIONOWO: 1. alians, 2. bo4: acz żyjący z kapitału, 3. głos
żeński, 4. prosty środek wodnej
lokouwcji. 8. papier ścierny, 9.
"cząstka" Szwajcarii, 10. wyaik
dzielenia.
a-wiĄzania
prusylał
aaJd7
pod adresem redakcji ,.EI)" wy--,anIe
.. Ilartada pocz&owyda w

termlDle Pedml8 4Dl od daty Id-

_ena.

~o

Pomiędzy

~a

wJdlewe .....wledsI naJ_je sic
.apodę ~ow...

we

Karty . , - .
Ms k ap.D8 ~ ~. . . .

JoscnraaIa.

-

..cao
.~

Ro~nIe

ł

DNIA-

_

10

I<rą'UwkJ

_

Ul

POZIOMO: paralltyk, rochajnlk,
zakWas, "aroseńa, polepa. rozIewDla, warzYWnlk.
PIONOWO: para, ruda, Loara,
'rane., lroko!, prawo, złote, kreda, anIon, parów, lazur, pleey,
2:nln, usk.
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szym: co nam s-ię dotychczas udało, które z załotonych celów
zostały już z.realirowane?
Nad
drugim: co i dlaczego dotychczas nam się nie powiodło? Nad
trzecim: jakie zagrażają nam
niebezpieczeństwa, skąd
płyną
dZiŚ główne zagrożenia dła terażniejszości i przysz!ości
Pol-

ski, dla bytu mater ialnego narodu? Nad C7.wartym: co i jak
powinniśmy

robić,

którędy

iść,

aby szybciej os i ągnąć wyrażuą,
powszechnie odczuwalną poprawę sytuacji gospodarczej?
Jakkolwiekby te wszystkie pytania były ważne (a są ważne!),
jakkolwiekby odnos i ły się do naszych elementarnych spraw (a
odnoszą się!), to jednak na czolo nadal wysuwa się dialog.
Przypomnijmy. Z potrzeby d-ialogu wyłonił się formalnie, a
następn i e faktycznie, w pogrudn ;owej rzeczywistości PRON realiZUJący zasadę, te nie ma takich spraw, które nie mogłyby
być przedmiotem dialogu i realizujący zasadę, że w tym dial~
gu może wziąć udział każdy, komu nie przyśw i ecają cełe politycznej destrukcji. Z potrzeby .
dialogu zachowana została i
rozwija S:ę idea wszelkiej samorządnOŚCi z samorządnoś
cią przdsi ębiorstw na czele.
Po
grudniU 1981, zgodnie zresztą z
postulatami sprzed tegll'Ż grudn:a, rozmnQżyły się liczne ciała
doradcze. Przy rządzie, prz:L,
Sejmie, przy różnych ministerstwach, przy wojewodach. Ustanowiono samorząd terytorialny.
Wracają na scen~ związki zawodowe. Trybun i organizacji do
prowadzen ia dialogu niE brakuje, ludzie mówią dużo i wszę 
dzie, a jednak ciągle wraca uparc ie
kwestia
podstawowa:
dialog - kogo z kim; dialog kogo z kim i na jakie tematy. I
ciągle wraca także kwestia
samej definicjl
Kilkanaście
dni
temu dziennikarka "Tygodnika
Demokratycznego" pyta proL
~
Bogdana
Suchodolskiego,
przewodniczącego
Narodowej
Rady Kultury - "PaDle profesorze, a co to jest dialog?" Profesor najzupe1niel poważrue odpow.ada w ten sam sposób jakby
odpowiedzieli starożytn.t - Sokrates czy Platon. Mówi bow .em: "Dialog to jest rozmowa
między ludźmi różnymi i podobnymi jedno('ześnie. Nie ma dialogu, jeśli nic ma ró'Żnic i nie
ma dialogu jeŚli nie nu tożsamo
ści. Dialog jest moiliwy
tylko
\li' :r.róinicowaniu toŻliawości esy
tci w tożsamości różnic", 1.yczyć by nalezało, aby była
to
ostatnia próba wyjaśnienLa samej deflDlcji, albowH!m każde
następne pytanie "co to jat dialog?" można odczytać, że d.ialogu wcillZ brak, że Ilialog nie ma
warunków ani szans, lub ie pod
po1orem dialogu faktycUl~ latnieje tylko monelO(.
Grudzi eń 1981 przyniósł

całe

mnóstwo rygorów i &akaww, a
tym samym - co )etrt foCiaDel
- wywołał w ielkie z.apotnebowanie!UI diałoe· Nazwałbym k
sjawlako Dadwrailiwo6e1" Ocl
Dadwruliwo6cl do Ili~u; do
ci4głego,
_usta~go
Biedo- ,
81 tu tylko jedeD knlk. stan wo- .
lenny .twonyl bardzo istotDe
ograniczenia - ł tó td jest __ .
zumiałe, ale odwieszenie stanu
wojennego po zaledwie p6łtora
rocznym trwaBlU było rodzajem
uproszenia do d ialogu, d o jak defiruuje prot. Sucbodolski
- "rozmowy między ludimi roż
nymi l podobnymi jednocześnie".
Mimo to maki owego aledo!rytu
można nadal obserwowa~ ł«yM
okiem. Ten n iedosyt trzeba uzIlać za fakt polityc%JlY.
eż.el i tak, leż.eU ta Giagnoza
lIie mija .~ z neezywistoścl lb
to powstaje kolejne (jut za.
l~ którel) pytam.. PRON • •

J

zdaje egzaminu? Samorządność
również' Rady doradcze też? A
może ~t. zgoła
inaczej! Może
kołacze się w naszej świadomo
ści prześw iadczenie podtrzymywane przez zagraniczną propagandę - :te po likWidacji "Solidarności" i po zajęciu
prze2
Kościół stanowiska enigmatycznie nazywanego
"porozumieniem" społeczeńs-two nie ma dostatecznie silnej reprezentacji
wobec władzy? A może kołacze
się

przeświadczenie,

reprezentacją może

że

jedyną

być

"Solidarność", gdyż cięgle się odmienia na różne sposoby tezę o daleko idącej identyfikacji "Solidarności"
ze
społeczeństwem,
stawiając jakby umyślnie
poza
nawias 2,5-m ili onową partię, inne organ izacje polityczne i społeczne.

Oceniając
realnie
problem
dialogu, należy zauważyć, że od
tego niedosytu jeszcze mniejszy
krok jest do mistyfikacji. To
prawda, że okres między sierpniem 1980 a grudniem 1981 nie
prędko przez wszystkich
zostanie oceniony w sposób, do jakiego jest zobowiązany umysł
człowieka, a
więc
krytycznie.
Okres ten porwał jednych nadzieją, a
i'Ilnych złudzeniami.
Był to okres burzy i naporu i
cała jego warstwa krytycznych
obrachunków z przeszłości II lat
siedemdziesiątych, z polityką t0lerancji wobec zła uprawianą
przez tamtą ekipę. stworzył
sąd o wyizolowaniu się władzy,
a w konsekwencji podział na
"rny" i uoni".

rozwijaniu d ial ogu, w namawianiu do
rozmowy
szczerej m iędzy ludżmi o
sprawach publicznych, będzie
my jeszcze długo się ~~ykać .,?
tamten spadek - "my 1 ,,001 .
Ten podział będzie psychologicznie ogran ic zać każdy dialog,
ten podZ ia ł będZie c :ężare m dla
autentycznej normalizacji ży 
cia pol tycznego i społecznego.
Niestety - l psychologLa ma
swoje prawa. Uciec od nich się
nie da, om i nąć, wykolegować równ ież. Rozum ie
to i sama
wladza . Rozumie i czuje. N:eprzypadkOWO Mieczysław Rakowski mówi robotnikom "Ursusa": macie w rządzie szczerych

I

pr~jaciół.

Ale jakie granice pOWinien
mieć ten dialog? Może ów niedosyt b ierze się i stąd. że jest
to w istocie nie tyle spór o samą zasadę d ialogu, ale wlaśn i e
w p ierwszym rzędzie o lego gran ice? Co winno być przedmiotem dialogu? O czym mają rozmawiać ci róźn i ludzie i podobni jednocześnie?
Problem jest wielki, a sugestie
Wojciecha
Jaruzelskiego
warte są poważnego namysłu.
JERZY KOCBA~SKl

Szajka z PZU

(I)

Wfan G., ekonomista w jedneJ s central hlUKllu z.airamc_ego, wroclł z kolejnej
sJuzbowej podróży zagraniczne-j.
Nie był w dobrej formie. Z zawodoweco punktu wklzerua wyjazd aie był udany, nadto Stefan G mi.ał kJopoty rodzillJle,
konkretnie - od pewnego =-au
w j.aden spo5Ółł Jlie potrafił dogadat się &
Tell powrót
również nie wróiył Jlinec.o c»brep. W tłumlł oae&UMcyd:l
w haU ~ei ~ynaro
dowe,o portu D. O~ll nie odnatul _ojej małionki. Steła. nowi G. nie pozostało nic lImałO. jak UBtawi~ się w kolejce na
poStoju tak.s6welL Po tnyd1le;tu minutach oczek1waaia, podjechał wreszcie biały fiat
.,racHo-taxi", 'by powieU Śtefana
G . w kierunku domu. .1ui w 0brębie miuta ekonomirtę G zełektrJ-ała wtadomo~. jak,
usłyna.ł w llom1ku.
Dyspozy- tork. "radio-taxi" clośno umawiala jedne,o z k.1erowc6w na
kUrB .pod domu Stefana G. Podawała eo prawda
)ak.1eł
JUe
_ m6..i~ JlUW!.ko. ale ...
dre. mte m6,I budzi~ w,tpllwo-

S

Jubileusz~ Archiwum Akt Dawnych

I

utworzoce na mocy dekretu księcia warszawskiego,
Fryderyka Augusta z 1808 roku, Archiwum Ogólne Krajowe, powołane do przechowywania Metryki Koronnej i
Litewskiej oraz tego wszystkiego "co tylko w zbiorach
aktów dawnych sądowych, a d ministracyjnych, wojennych,
skarbowych, policyjnych, dyplomatycznych znajduje się
ważnego. rzecz publicznlł interesować mogącego" Archiwum Główne Akt Dawnych obchodzi 175 rocznicę istnienia.
Na zdjęeiu: statut Laskiego z 1506 r., znajdujący się
również w zbiorach Al'cbiwum Glównego Akt Dawnych.
CAF-Cezary Lan,;d a

Intrat e reis,

PRO

Mimo trudnych
warunków
nawigacyjnych
i
utrudniają
cych żeglugę sztormów zimowych jednostki POlskiego Ratowni ctw a Okrętowego nie czekają "na sznurku'! na przyszło
roczną wiosnę, lecz
odbywają
intratne rejsy holownicze. "Pel'kun" holuje z redy oortu w
Tallinnie masowiec fiński " Someri" o nośności 13 tys. OWT,
k tóry tydzień wcześniej zerwał
linę holown1czą J)Odczas h<llowania go z Helsinek przez .,siwiatowida". "Someri" przejdzie remont generalny w Gdańskiej
Stoczni Remontowej.

H<llowni'k "Jantar" pod
w6dztwem kpt. Tadeusza Ję
drzejewkza holuje dw ie duże
bal'ki z Rotterdamu do Algieru , a inny ~olownik PRO "Karai", dowodzony prz-ez kpt. Jana Borutę, znajduje się na Atlanty-ku, mając na holu uszk~
dzony na skutek pożaru trawler-przetwórnię
.. Uran", naleiący do gdyńskiego "Dal moru".
Oba statki zaw iną do Gdym w
I dekadzie grud"ia br.
(as)

Arsenał

na stadionie

Podczas kan troll przeprowadzonej w Mediolanie w niedzielę na
stadionie, na ktorym miejscowy
Inter miał się zmierzyć z Florentlną w t'amach 12 kolejld spotka!\
Jak stwierdzili zachodnioniewe włoskiej lldze piłkarskiej. namiECCY naukowcy, ponad polo- , tknl~to sit: na prawdziwy arsenał.
W sumIe znaleziono 20 noty, dwa
wa dorosłych nie jest w stanie
sztylety, trzy łomy telazne, 5 madokładnie
zapamiętać
zdań
czug z drewna, trzy proce i 5 graliczących
więcej niż 13 słów.
natów z gazem łzawiącym . ArseJeśli łańcuch słów wymawiany
nał usytuowany był nle opodał pojest dłużej niż 5.5 sek., to słu
sterunku, zajmujacego Si.!: sprachającemu urywa się wątek. U
wowaniem kontroli nad beZpieczeństwem
na stawanie. zatrzysiedmiOletniego dziecka bariera
mano dwóch widzów.
zrozumienia wyl106i jui osiem
W
środ4: po meczu w
ramach
slów. Do takich wniosków doturnieju UEFA w Mediolanie ilTze..
szedł Instytut Cybernetyki przy
bity został sztyletem mIodY 111Uniwersytecie w Paderborn, po
bic z AustrU, którego stan, mimo
ośmioletni~ badaniach z udziapewnej poprawy, ciągle jest poważny.
łem ponad tysiąca (),Sób.

Maksimum 13

ści. A Stefan
ką zajmował

słów

G. wraz z małżon
dom jednerodzin-

DY!
Nieszczęśliwy

ekonomista po.-

lecił k~rowcy
przyspleszy~,
a
kiedy auto wjechało w rich,
willOWI! ullC:llu:. ~ trudu d~
lItrze,ł bliźnlacugo
fiata .,radio-taxi" odjridżai'~ło spod

wani jakimiś paczkami.
Ze
zdziwieniem, ale i ulgą, ekooomista stwierdził, iż kobleta w
niczym nie przypomma jego
małżonki. Wyglądało na to, q
taksówkę

umówił

kto~

z

SIl-

aiedztwa pcl54!Sj państwa HaDny i Stefana G.
Uspokojony Stefan G. kaul
kierowcy z IIOWrołem wieU -lot

io-ta

*-"

je,. bramy. PrzekOnany,

ił

w

tym odjridiajłlCJ'Dl IaJDOehOcwe

zna}duje .ię w~ . MDa
HaJUla. Sterali G. Zapropon~
wal kierowcy zab.wę w de~

cło

4omu,
obieca).'
RodU..

Zapłacił

wDi6si

sa kun, jak
."alizIri . .

W-dGmu- ilie zutał ioDy, __
tom1a.st - masUjwy bałacłm.
Nie był )ednaJt pewien czy padł
kływ6w, ołIieeując. neo juna,
ofiant uacWGy, ~ tri qIQekstra wyn.,rod%Ainie.
.tonenia w ciuchach I przedOble
tab6wk(
przejechały
mo.t na WWe I dOlllero w oko- miotach domowe,o 'uiyUru ~
licacll Anina pierwsze auto· u_o konała pab.i G., kt6ra - jrilł
mie na Okęciu - powinna 0C2etrzymało się pned jakiJnł zammni.ollym domem. Z bezpie- kiwa~ leeo JIOWr«U w clomu z
emej odległoki Stefan G. ~ kolaclllNie ma~ tej pewnołcł, ateatrzecI. te & tab6wlti wysiada
m4łiczyma z
kobi~
ob1ado- taa G . uniecbal powiadomieDia
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znalazł..•

jak

•
oJna. Irakiełowa"

pod

choinkę

Amerykanie
ają
wręcz
za
rodzaju grami.
dostarcza im
stara się
donie tylko zmiegustóIn
swojej
także nie pozostaza sytuacją - mię
Od dawna już w
że

można
kupić grę
atomową

symulu- ·

w Euro-

teatrem
R epublika

RFN, by zechciał ustosunkować
się do makabrycznej
zabawki.
"Gry takie - pisze Verheugen
- są czymś znacznie więcej aniż.eli -tylko
brakiem dobrego
smaku, mogą one
wyrządzić
w świadomości mlooej generacji pustoszące wręcz straty.
Wojna ma bowiem swój początek w głowach ludu".
Deputowany SPD chciałby ponadto dowiedziet
się od . rządu
federalnego, ezy- zechce on
zaprotestować
u
rządu
Stanów
Zjednoczonycb przeciwko wy twa- .
rzaniu I dysł!'ybuejl podobnych
gier. Interesuje go takte,
czy
pra
jest, Jakoby te, potaJ się
Boźe,

się zabawa w ciuciubabkę. Dwustu pięćdzies ięciu
się klucząc po nie znanym sobie obcym lesie i stara
s i ę zgubić ślad, Niemcy jednak naciskają i co chwila dochodzi
do wymiany strzał6w z wysu!:iętymi partyzanckimi strażami.

Zaczyna
ludzi miota

Z

Zakładów Przemysłu
wełnianego im.
Harnama
Łodzi
6łO tysięcy

zostały już udostępnio
większej ilości stacjonuJą

gry

ne w
cym w RFN żołnierzom USA.
Na odpowiedź, jeśli w ogóle
nadejdzie, przyjdzie Verheugenowi zapewne poczekać. A swoją drogą dziwne
to pretensje:
święta za pasem, amerykańscy
boys w RFN nie mogą się już
doczekać na leżącą pod choinką "Wojnę NATO w Europie",
a p. Verheugenowi śmią chodzić po g łowie · protesty ...
BOGUSŁAW CZERWVi"SKI

przs.sł,

Ba-

w

trafi dodatkowo na rynek ponad
mb.
tkanin welwetowych I teksa.owych. Ogółem tegoroczna
produkcja wyniesie 30.200 tys.
metrów. Warto uzujlełnić, te
w .tosunku do analogicznego
okresu ub. roku, wydajność
wzrosła

pracy

w

•• Harnamle t '

procent. Wymienione
tkaniny, tak bardzo poszukiwane na
rynku, powstają
c16wnie z. bawełny otrzymywanej l< zslUł.
CAF-Andrzej Zbranieckt
•

15

ta.w-CllpY

re

en~e

botDik. Próbował jednalk swoi~
sil ja.ko piosenkarz w marsylskich z-estauracjach, Tu "odkryla" go słynr.a Edith Piat, kt6ra
zaproponowała mu wspólne wy_
stępy na estradach Paryża. Razem z nią śpiewał na najwięk
szycb scenach e stradowych stolicy Francji, w Folies-Bergeres
i Moulin Rouge. Jego najwięk
szym przebojem była piosenka
"Zwiędłe liście" do słów poety
Jacquesa
Preverta. W latach
pięćdziesiątych

w AWliralii
zarzutem 5kierowcę

eięiarówki, -kióprzepełnio
łen sposób chciał

do

to, ie odmówiono
osoby zostały za- ·
jedna zmarła
innycb jelt
Zbrodniarz, 36Crabbe, lIciekł.
.dnaleziono.
(Oss)

YVES MONTAND (prawdziwe
nazwisko Yvo Livi) urodził się
13 października 1921 roku we
włoskiej miejscowości
Monsumagno. Miał zaledwie kilkanaście
lat, gdy wra·z z roozi-cami przeniósł się do Marsylii. W w ieku
młodzieńcz:ym pracował jako !'Opaństwa G . do kosmicznej . awantury na tle osobistym, z
rękoczyna mi na dokładkę . D0piero we' wczesnych godzin acb
ra.nnycb
państwo
G.
położyli się spać , kaidy w swoim pokoju, % zamiarem powiadomienia po przebudzeniu kogo
trzeba o włamaniu . Pan domu
ehciał się ~n:y okazji
zemśeit
i poetaJlOwlł
.,nadać"
milicji
włunlł aubnll żonę. Pnypom• w .obie bow i~ pnygode %
,.radi~taxi" i dOl!ludł do .nieJ*u, ile nikt iany jak wIdnie
.Wi~ HaDna ' llOrIanizo..
wala to włamanie. W -podejru-;
aiu "łym 1Iłwiffdsił go takt me~a zam"w • dnwiaeJi
_jieiowyeb Włamał a14 ktot,

I-ff-.

~jal istą" • tym
sawodW. albo... posHldal oryCiaame k.1\1ce. A . ory,iłlal'ne
komplet,. ~1-ltty .,były dW~:
.J~ J)Odr6towal po Mry~ ze

kto albo }est

Stela_m G., dTUCi m iała .-PrZJ
sobie Hanna G~ jakby już ·· n ie
zbyt zalnłeroesowana ~illJ:łokll\
icll małie:6stwa, więe zdolna do

zawladOlDii miJleWDIie stajo,

ł·.. Dl .!Il~~";"an,.

wielee
mal-

robl~

jej nie

był

już

najsły n

n iejszym piosenkarzem francus_
kim. W roku 1957 dał kilka recitali w Po16ce. Po dłuższej
przerwie powrócił na estrady, a
jego koncerty cieszą s i ę ogromnym powodzeniem nie tylko we
Francji.

katdej

podlości.

Nadcbod:ąC7

WDi~

W')'t!h

dsieA
miał
do ~j sprawy .iele· noaspekt6w.
Deko6cseDłe

UCEK

j.tN

A1lTOwmu

W filmie zadebiutował w roku 1945, ale dopiero następny
obraz - .. Wrota nocy" Z roku
1946 - przyniósł mu sukces. Od
tej pory wystepuje w filma ch
francu skich, włoski~ i ameryirańskIch. Z bogatego dorobku
~rskiego Montanda poznaliś
my w iele fUmów. Na polskich
ekranach w i dzieli śmy go w
głównych rola ch . m .in. w takich
obrazach jak - " Kulisy rincu"
(1947 rola boksera walczące
go o Tllistrzostwo świata zawodowców), ..Ccna Itraebu" (1952
- kierowca przewożący ładunek
n itrogliceryny przez bezdroża
Ameryki Łac i ński ej), .,Bohaterowie Sł "męezeni" (1955 - rola
lotnika), ..Llltlzi.e l wilki" (1956
- film wioski), "Cau.waie. •
Sale.... (1958 - główna rola raum z ionlł, SimoDe SignoreU,
..W-~Ud WękitllY, alalr." (195'1).
... r ..... (19158 ~ z Ginll Lol~
bT~idą). "'.lr.edI-Jaty się" f UNIO .
- film amerykalIskL ~ KarU,.a
IIoBroe). . .<lejna" (1!Mn - filra
ameryka6aki. " ~i rle" Ma~Lai_
u), - ........!daJ
• •deni'-

I

J.ył.,.

(19m),

..za-II

alty

tył"

(1988),

.ałapka"

(1961), ..W
bęc. lila" (1970}. .,Mallia włd
leiei- (l971), "Ce~aY i ....lia ..

(l,.,2). ~D" (1973 D. 1.d~
cIu), • Vi_t, PraJlaM. .... l
baai" (19'74) • ...8amełm"k" (1975),
,.ae•• łwer )"ytholl S5r' (1975),
,.J Ja, Ikar'" (19'19). Ostatllio wystąpił

w f itma "Gareen!".

Sylwetkę

popularne,o
aktora i piasenkarza "Drzedstawiamy na za.m6wienie Jolan-ty
Poteralskiej % Kiek. Pny~_
aaiIly, że lWy do aasu' rubrYki lIalety Ba kopert'le opatnył
<IIoplskiem ,.Na tyaenłe-.
tego

Największy kłopot z taborami. na rozmQkłych dr6żkach leś
nych wozy za!)adają się po osie, konie nie są w stanie wyciąg
nąć ich na twardy grunt. Zmęczony żołnierz musi włazić w
błocko i za szprychy podnosić unieruchomione powózki.
Wraz z żołnierzami kladzię się w błocie dow6ca taboru. ppor.
" Motor". Utytłany w czarnej mazi po szyję i rzucający wkoło
siebie swoje piętrowe przekl eństwa , wy<iobywa z błota powierzóny jego opiece majątek zgrupowania.
Wid2i to umęczony żolnierz i wnet · idz ie szept po wQjsku:
- To sw6j chłop. Nie boi się błota. L ezie w nie razem z
nami.
Tak zdobywa sobie serca żołnierskiej braci ppor. "Motor".
Słyszy też półszepty "Ponury". Ten do s konały jeździec-artyle
rzysta nie dosiadł dotąd konia, jest zawsze albo w szpicy, albo
w tyle, tam, gdzie najniebezpieczniej, zawsze pieszo, jak i jego
żołnierze. Niech ętn y m ok iem patrzy na niektórych oficerów
spoglądających z wysokOŚCi koń s kiego siodła na ludzi pracujących w blocie.
Dlatego też , gdy któryś kolejn'y raz za.padną się wozy, krzyknie:
- Panowie oficerowie, z koni i do woz6w!
Rozkaz jest szokujący, niecodzienny, ale spełniają go wszyscy bez mrtJ€nięcia oka. Bo któż by śmiał się sprzeciw i ć rozkazowi "Ponurego". Wcho<!zą w~c w grzą s kie błoto i szarpi łl
utytłane szprychy, a żołnierze ćmią skręty i ukrytym półuśmie
chem wyrażają swe uzna.n ie dla wojskowej demokracji komen-

,

~~

I tym razem wyc i ągnięto wozy , ale był to już ostatni ra'l..
Przed wieczorem napór Niemc6w na tylną ost rzeliwującą się
straż tak się zwiększył , że trzeba było przyspieszyć odskok
A tu błotnista droga zamienila się w topiel. Z ciężkim sercem
polecił "Ponur y" zac iągnąć tabory w gęstwę jałowcÓW, wyprząc
konie, a całą amunicję i co się da z żywności władować na
lu<hk ie karki , aby w ten sposób przyspieszyć odskok. "Motor"
pomstował; na czym świat stoi, że musi rostawić taszczone na
własnych barkach wozy , ale inaczej się nie dało. (Szczęśliwym
trafem Niemcy ich nie odnaleźl i i potem je od zyskano.)
Gdz i eś ~ Krzemionk i przerzuca "Ponury" zgrupowa,nie
mo r<ierczym, całonocnym mar szem na południe w okolice Krynek. Może tym manewrem uda się oderwać od obławy?
Gdzie . tam. N iemcy wiedzeni jakimś dziwnym instynktem
odna jdują ic h m imo kluczenia i zacierania śladów. Ledwo zdro~ i ludzie rozłożą się w gę stym zagajniku, już plac6wki seriami witają nap.ierających Niemców.
Nowy alarm podrywa lu<izi. To już tydz ień od opuszczenia
Wy'ltusu. Zolnie~ze od trzech d ni nie m ieli w ustach gorącej
strawy. B rak snu zwala z nóg, a perspektyw na odpoczy nek żadnych .

"Ponury" osob iści e rozdziela skromne zapasy. Po półtorej
kromk i na twarz. Leśniczy z Krynek, stary zauIa,ny łącznik ,
doradza:
- Pan ie komendancie, tu nie da rady. Musicie przejść w
rejo n Grzybowa I Piasecz ne j Góry, t ylko w ten spos~ może
cie się u rw ać.
Rany Bosk ie! Piaseczna Góra to trzydzieści kilometrów cholernego marszu - to sam północno-zachodni skraj starachowick ich lasów. Czy lu<izie dadzą radę?!
Muszą daćl Bo kto nie wytrzyma ... Tam na stanowiskach
placówek strzelanina już gęsta.
- Tym razem ich z.gubimy - m6wi z przekonaniem "Ponury". Jego wiara w powodzenie przedsięwzięcia u<iziela się
żołn i erzom. Nie wiadomo 9kąd ludzie dobywają sił i, tak jak
każe rozkaz, ruszają w k ierunku na Lipie.
Po<! wi«z6r służ\>4: w straży tylnej obejmują "Robotowcy".
Ludzie z atrlomataJnj suną kilkaset metrów za oddziałem . szerokim pól'kolem, osłaniając z,grupowanie przed niespodziewaDym atakiem po~jącej o k ilometz-, może dwa, obławy ,
Por. ,.Robot" kizie poboczem drogi, prawie na kotJ.eu tylnej
litraży .
Naraz \IWan ~ zwraca mł9dy iołnlen, ktOry IChyla się
ł ~ pocinoei % ziemi Po ehwili powtarza ~, po kilku
MiDlItaeh sn6w scina kark..

-

Co

~. jagody sbieTass! -

denerwuje

sic ..Jtobot'".

Chłopak o~raca twan kiUn~~ ezu~ l po cbwflł młode,
d%iee~

jeaz.cu oczy pat~ na porucznika

A- Potem

wyc~

brudn,

zacl.łni,=~

%. trac~n~

dłoA

l powoli

pakt.
FQ:rueurlk patrzy na

zmięte

kawałki

dłoni chłopca .

- et,
-

jagodyl -

papieru w

powa-

qina

ubłocooej

'

mówi

chłopak

przH

zęb,.

Co to?
Pan -pyta, poruc1lliku?

Jak~ pc! \o rzuca
daje 8ad.
Mam jut \egO z dzies~.
,,Robot.. ~eje. Wyrywa papierki z dłoni chrope., rozprostowuJe je. Kawałki żółtej bibułki ,.5olali" ~iej na akręty.
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BA

Towarzystwo Wie«Ry Powszechnej
Zarząd Wojewódzki w Kielcach
ORGANIZUJE
TELEFONY:

Wtorek
13 grudnia
1983 r.
Oslł .kla4am~ bcsenła
ł.UC.lOM

lOTYLIOM

tei. 457-41.

ja&r.

ALFUOOM

łle ine ,

poeta

niemiecki.

Jego

atwory byly zakazane w Niemczech hitlerowskicb.
lS11 r. - Francw Drake, te,Ian aogielski, wyruszyI z porlu Plymouth "tV bistorye<zną
(pierwsZlI w iwiede)
podrM
tlookoł
globu ziemskiego.

Kielce
TI:ATa
Im. S. Zeromskiego

teka" ka,

- "Kartog . la. (premiera studenc~.

,~omaotica"

Tl!!ATa POWSZECHNY
im. laDa
Kocbanowskieco
"Wspomnlenle" A . Arbuzowa,

l-

18.

lItlNA
.,BaUyk" - "Ostrze na ostrze"
pol. kol. ł:'12, g. 15 . .. Koolrontacje Filmowe-U" - g. 17.30 I 20.
"Przyjaźń"

"Wilczyca"

pol. kol. l. 18, C. 15.30, 17.30 I 19.30.
"Pokolenie" - y,Gniazdo" - pol.
kol. bo., g. 15, 17 i 19.
" Hel" - "Re.wolwer"
wł. L
1', g. 15.30, 17.30 i 19.30.

" Odeon " - nieczynne.
APTEKI DVZURNE: nr 67-010
pl. Zwycięstwa T, nr 87-015 pl.
Konstytucji 5.
INFORl\1ACIA Służby zdrowia
- czynna w godzinacb 9-21, w
sobotę I-tO. tel. 261-21. In1ormacja o usługaCh - %65-85.
TELEFONY: Straż Pożarna 99ł,
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogoto\fle Energetyczne - Radom 981,
K om enda
MO 251-36, Pogotowie
Milicyjne 997, Pomoc drogowa 981.
POSTOJE
TAKSOWEIt:
ulica
Grodzka 229-52, plac Konstytucji
m-51, Dworzec PKP 266-98, ulica
Zwlrkl IWigury 418-10.

Skarżysko

.. Konfrontacje
ICINA

,.Moskwa" "Odwet" pol.
kol. 1. 1.. g. 14 I 19. "Szczęki 2"
- USA. pan. kol. 1. 15. g. 15.
.,Studyjne" ,.Kopernlk" I t
n cz. - pol. bo. g. 15.
"Skałka" .. Czerwone węże"
- pol. kol. bo .• g. 15. "Tajemnicze spotkanie" - rum. kol. L IS,
L 15. g. 17 I 19.
"Roł»ot.oik'· nieczynne

,.,Wolność" .,Wymarzona gran
- ZSRR. kol. bo., g. 15. "Idź do
mamy, tata pracuje" - tr. PK,
kol. I. 18. g. 17 i 19.
,.t\let.alowiec"
"Krzyk"
pol. kol. I. 18, g. 17 I 19.
APTEKA DVZURNA: nr %9-046
ul. Apteczna 7.
POSTOJE
TAKSOWEK: Dworzec Główny PKP 705, osiedle
Milica - 23-44.

GALERIE
Galeria

DWA

,,Piwnice",

ul.

Leooa l "Współczesna Gratika Japońska" - czynna w godz.
n-17, niedziela 11-15.
Galeria Fotogr.rikl - ul. Rew.
Paidzien"kowej Sa - czynna ""
godz. 9-17.
Wystawa
fotografii
GeorgiJa Sarronowa.
MUZEA
NARODOWE "PALA C" - płac
zamkowy - ~ Wnętrza pałaco we "
,.Galerla malarstwa polskiego" _
czynne w godz. I-UI. wtorld n1eaynne.
Muzeum pny pL Pa .. tyzantówWy&lawy stale ; przyrodnicza I
broń w
zblOcach Muzeum Narodowego
w
Kielcach. Czasowe:
"Najcennie;sze zakupy, dary
I
U\alezlska
llł7l-l9l3",
.. Wzory
Szłukl ludowej". "Człowiek epoki lodowcowej" czynne w
godz. 1_17. wtorki 1_18. poniedZIałek I
roda - nieC2:ynne.
Muzeum Lat Szkoln\'~b S . Zennuk'e~. czynne' w gOdz.
1-15. trocly lS-1.. wtorld nleczynne .
Obl ę~orek:
Muzeum
Henryka
8iroklewleza - nieczynne.
APTEIU
DVZURNE nr !9-GOl
uL Buczka 3'1139. nr %9-008· ul.
sten klewiCZłl 15.
Poradllie dJ'*uruAce: .dla dzieci
I dorosłych
ul.
Pocleszka 11
(PrZYChOdnia Rejonowa) w godz.
1'1-U. "" niedzielę - 1-14. Stomatologiczna uL Pocieszka 11 w
g<tdE. l7-n. Od godz. , w nIedziele do t do pon led:rła/lw_ W
katda ... bolę czynne .ą w godzlnacb od • do 14 następujące
przychodnie rejono_ z gabinetami ogólnymi dziecIęcymi
zabiegowym
oru
stomatoJoglcznJ1tl.
PrzychodnIa
Relon"wa
nr ! - ul. Poclenka 11. nr 1 ul. Zelazn. 10 nr 1 - nI. Pomorska II I nr 1 - ul. Lecha • .
GabInety specjalistyczne - dermatolo~iezny
- przy ul. Buczka 4. laryn~oto~lM:ny. glnekotoglany I Chirurgiczny - przy ul.
Wesolej 51.

EO __

N_U_M_E_R_24_3_ _

STRONA 6

15.40 Program dnia oru tUm
anim. "Oto Shadoki"
15.45 Kwadrans z ,.Artelem-

Starachowice
K. N A

"Robotnik" .. Powrót do domu" - USA, kol. l. 15. g. 14.50.
"Coma" - USA, kol. I. l', g. 17
lU.
"Star" -

Ucieczka s Nowego
USA. I. l •• g. 15. 11 I

Jorku" 19.

APTEICA DVZURNA: lU 2&-0'lII,
ul. Staszica l.
POSTOJE TAICSOWEIt: telefony 53-II I 53-lO.

Ostrowiec
ICIN
"Hutnik... .. Znak weta" 1 rum. kol. I. 15. g. 15.30. ..Bhskte
potkanIa trzeciego
topOla"
USA, pan . kol. l. lZ, g. 17 i 111.JI.
"Przodownik" -

rueczynne

,..zorza" - nleezynne
APTEKA DVZURN : nr 29....,1.
ul. Starokunowska In.
POSTOI I: TAKSO"E~: pl. Wolności
537-H,
ul. SIenkiewicza
515-T.ł

I

lItlNA

"pel:a~"

kanad.
17.:10

I

Końskie

I

-

"Walka o
p n. kol. L

1..

19.30.

Ogień"

g.

-

15.Je.

UWAGA ; Za ewentu loe zmiaW
p"'~I1UIl;"
ki... redakej

BJ'

nie odpowiada.
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...... .-. RADIO ;, ~-. .
PROGRAM LO~LNY
17 05 Dziennik
17 12
Piosenka
tygodnia 17.15 Piosenki pol>;k,e
(stereo) 17.30 .. Kogo Ole !>oh .....
- .ud. A. Kopcaa 11.46 Muzyka

PRZYGOTOWAWCZB

NA WYZ8ZK
dla mloo-

kierunki -

dzieży

miejscowej i zamiejscowej.
Czas trwania kursu 7.L - 30.1.1984 r. ~isów dokonuje i informacji udziela ZW TWP Kielce, uL Leśna II,
tel. 465-41. 463-50. W godz:. 8-1$, w dniach od 12.XII.
1983 r. 00 7.1.1984 r.
36!-JI;:

17.50
18.10
18.40
18.50
19.00
19.30
20.00
20.15

widzów: AcI-fes Polska klasówka II:
historii
Dla dzieci : "MichałldDziennik
"Interstudio"
"Człowiek dla ezłowlek."
- mag. PCK
Muzycz.ne ~potka.n.aa
Program lokalny
Rolnicze rozmowy
Dobranoc
Na progu pubL
Dziennik
Publicystyka
"Profesor na drodze'"
film fab. TP

proer.

:11.20 Sprawy

międlzyn-a.rodowe :

Rozmi.a.ry
nieooz.pieczeir
lPtwa
22.00 Dziennik
22.20 Studio Sport

Jutro
PROGRAM I
6 .00
6.30
8.10
9.00

W

KOMBINAT BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO
KIELCACH, ul. Karczówkowska 5a (tel. 601-61)

K ielc
lecze
wiao
tel.
ia II

psa.
~
siw a
Wieli

TTR jęz . pol., L III
TTR matemat., s. m
Chemia, kI. VIII: Białka
Fizyka,
kI. VI: Kłujące
loże

' .30 Film dla II zmiany;
rosław

Mądry"

~a

(a)

11.00 Muzyka, kI. I: Na ile 11czymy
12.30 "Czas reform y "
13.30 TTR uprawa rośli n .•. I
14.00 TTR mech. r In., s. I

..M u
336.

m

kła d

na przewożenie w obrębie placów budów, w 1984 roku,
transportem konnym: ziemi, materiałów budowlanych
l wody na terenie miasta Kielc.
Przedmiotem przetargu jest ysokość ()płaty za kaj..
pracy pojazdu jednokonnego wraz z zała
dowaniem i wyładowaniem materiałów kat. II i III
(przewozy kamienia budowlanego, ziemi, piasku, wyrobów betonowych, ceramiki budowlanej itp.).

dą godzinę

Bliższych

Wzdl

ST
indel
krzy:

rach1
"Pre<
94801

Wl
bil
Skar
Pll
legil:

infonnacji w sprawie warunków przetargu i wykonania przewozów udziela KBM dział transportu, ul. Karczówkowska 5a, w godz. 10--14, a także
kierownicy budów.

SK
bilet
drze.

W przetargu mogą wziąć udział przedsiębiorstwa
państwowe. spółdzielcze i osoby prywatne, posiadające zezwolenia na wykonanie zarobkowego transpor-

prze'
(gru.

tu drogowego.

mo-~

KF
na 1

BY

Kiel.
tę

Oferty w zalakowanych kopertach należy składać
do dnia 27.XII.1983 r., w KBM dział transportu Kielce, ul. Karczówkowska 5a, pokój nr 32, otwarcie
ofert nastąpi 28.XII.1983 r., o godz. 10, w siedzibie
ogłaszającego tj. działu transportu KBM w Kielcach.
Zastrzega

się

unieważnienia

prawo- dowolnego wyboru oferenta lub
przetargu bez podania przyczyn. 366-k

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY ZESPOL DZlALALNOSCI GOSPODARCZEJ
w RADOMIU, ul. War zawska 17/21

OKRĘGOWY

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na

żeńst

piecz

OOLASZA PRZETARG

młodych

Uwaga I za ewentualne ZmIao)'
redakcja nie odpowiada-

Fllrnowe-8!··
.. ZaginIony"
USA. l. 18, g. 15.30. 11.45 I 20.

wszystkie przedmioty i

k . ńcl
rzędJ

SZ(

16.30
17.00
17.15
17.40

]

KURSY

UCZEL~IB.

PROGRAM I

469-89.

Radom

5O-~odzinne

26.i

Dziś

POSTOJI: TAK80WE~: D .........
rzec PKP - II~-ZS . Taksówki bagażowe uL Armil Czerwonej

N A

-

·TELEWIZJA

16.00 Ola

i IZYDOROM
lJ'Ił r. Na Malde proklamowano repubUkę.
1M r. W. Brytania _wada porozumienie z Libiłl w
łprawie likwidacji .wycb Ma
wojskowycb w tym k{aju.
1'4" ł\, Francja I W. Brylauia _bowlllzaly IIlę do wycor:ooia awych wojsk z SyrlL
19!1 r. - Polski rząd buriu••yjny uznał ZSRR I oawiązał
, oim stosunki dyplomatyczne.
1_ r. - ""mia napoleońska,
(»O oblężeniu, .... jęla Madryt.
11,., r. - Urodził się Heiorlch

jednej płyty "Tbe Eagles"
(stereo) 11.25 Skrót dziennika l
piosenka na pożegnanie.

II:

Por:otow1e Ratunkowe 1119. Por:otowle Millcyjne m , Pogotowie
WSW Ul-Ii, Strat Pożarna ...
Pomoc cIrogowa III. Pogotowie
Elektr)'czne Kielce - Miasto 111,
KleJce TeceD
1ft, Pogotowie
wodnokanallzac)'jne 508-11. Pocztowe lnL o lISłu/:ach '11 , Hotel
Centralny n5-11, IftfMmacl a blejowa UlI. Pogotowie ..od.-kan.,
e.o.. dtwlgowe. elektryczne
SM
51S-33.
Pogotowie
gazowe
teL SI-lO-U. PogotowIe ..od .-kan.,
c .o ., elektryczne RPGM - czynne w godz. t-H. teI. n-ts-ft,
Ośrodek Inrormacjl Usług WUSP

~

wa

sprzedaż niżej

wymienionych samochodów:
l) .. fiat 126p", nr rej. RAD 005F, nr silnika 8601033. nr podwozia
7463720. rok produkcji 1979, cena wywoławcza 150.000 zł;
2) .. fiat . 126p", nr rej. RAD 008F, nr silnika 8646744, nr podwuzia 7584985, rok produkcji 1979, cena wywoławcza 150.000 zł;
3) .. fiat 126p", nr rej . RAD 562c, nr silnika 8366126, nr podwozia
7585769, rok produkcji 1979, cena wywoławcza 145.000 zł;
4) "fiat 126p", nr rej. RAD 757p, nr silnika 8029702, nr podwozia
7477180. rok produkcji 1979, cena wywoławcza 145.000 zł;
5) "fiat 126p", nr rej. RAD 386K, nr silnika 8353938, nr podwozia 7749173, rok produkcji 1980, cena wywoławcza 165.000 zł;
6) "żuk A06 B". nr rej. RAA 017c, nr silnika 490791, nr podwozia
280947, rok produkcji 1978, cena wywoławcza 158.400 zł;
7) "WSK M06", 125 cm sześc., nr rej. RAM 448B, nr silnika 13993!S,
nr ramy 1944425, rok produkcji 1979, cena wywoławcza 15.700 zł;
8) "WSK M06", 125 cm sześc., nr rej. RAM 451B, nr silnika 199193,
nr ramy 2032935. rok produkcji 1980, cena wywoławcza 20.900 zł;
9) "WSK M06", 125 cm sześc., nr rej . RAM 005B, nr silnika 032984,
nr ramy 1773090, rok produk<:ji 1978, cena wywoławcza 10.000 zł;
10) ,.WSK M06", 125 cm sześc., nr rej. CP 8639, nr silnika 1082016,
nr ramy 1604415. rok: produkcji 1976, cena wywoławcza 5.000 zł;
11) podnośnika samochodowego linowego PES 5, rok produkcji 1968,
udźwig 5 ton. stopień zużycia 80 proc., cena wywol. 15.460 zł;
12) podnośnika samochodowego hydrauliczno-pneumatycznego C 0621,
nr fabr. 630, rok produkcji 1968, udźwig 2,5 t, ciśnienie I'OI:»cze 8 atm., stopień zużycia 60 proc., cena wywoławcza 6.180 zł.
Przetarg odbędzie się 28 grudnia 1983 r .. o godzinie 10, w siedzibie
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W przypadku niedojścia do skutku I przetargu, II pI'7.etarg odbędzie
się 16 stycznia 1984 r., o god'Z. 10. Zgłoszone do przetargu pojazdy oglą
dać można w dniach 21-23 grudnia 1983 r .. od god-z. 8 do 13 w OZDG
PZMot. Radom. ul. Warszawska 17/21.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić w kasie przedsiębiorstwa
wadium w wysokości 10 pl'OC. ceny wywoławczej, najpóźniej do 27 grudnia 1983 r .
Bliżs.z~h inf<>rmacp udziela referent ds. transportu (pokój nr 1), telefon 405-49, wewn. 219.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo odwołania przetat'gtt bel padania przyczyn.
367-k

http://sbc.wbp.kielce.pl
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BASSETY sprzedam. Warsz.awa 49-09-14.
373-k
26.XI. br. z.g.inęła suczka, pek i ńczyk białobeWwa na ul Urzędniczej
przy
k~ściele
w
Kielcach. Piel je;t w trakcie
leCZe nia.
Za1alazcę
proszę
o
w i adomość.
Urzędnicza
1/21.
leJ. 443-93, do piętnastej. Duża nagroda za odprowadzenie
psa.
1725-g
NA.rszCZĘSLIWSZE

:aż..

UNIEW AZNIA si ę zagubione
rachunki wydane przez PTH
Predom-Service" Warszawa nr
94801 Dr 94856.
1791-g

m

wy;ar-

nskże

twa
d aIOrdać
~cie

ibie

ich.

lub
16-k

DOKO:RCZENIE ZE STR.

WIETRZYNSKI Leszek zgubi! przepustkę
ZM
.. Me6ko"
Skarżysko.
1792-g
PIOTROWSKI Robert zgubił
le gitymację szkolną ZSZ "Polmo-SHL" Kielce.
1794-g
SKOWRONEK Ewa zgubiła
bilet roczny PKS. rela cji J'ę- ·
drzejów Klemencice. 1787-g
KR6L Stefan zgubił
talon
na , benzynę. KIW-46-49 . .t795-g
BYSIAK
Barbara
zgubiła
przepustk ę
i talon na mięso
(grudzień) wydane przez KZD
Kielce .
1793-g
SOBOŃ Ryszard zgubił kartę dcogow ą Dil" 2443
z
dnia
27.X.198;1 r.. wydaną ~ez PKS
~trowiec.
1802-g
PRYT Tomasz zgubił
legity mację

służbową.

wydaną

przez ZSG Krasocin.
180l-g
BUJALSK A Ewa zgubiła legitymację szkolną LO
nr 4
Kielce.
1798-g
K RUPA
Zygmunt
zgubił
fJrzepustkę stałą ZM Skarżys
ko.
1800-g
PIETRAS Zofia zgubiła legi tymację
i
bilet miesięc~y
PKS. relacji Kielc~ Dębska
Wola.
1797;:
ŁUKA.WSKI Tomasz
zgubił
legitymację szkolną ZSE Kielce.
1796-g
LISICKA-STRACH Sabina z,gu bJa legityma c ję zniżkową PKP.
w ydaną z tytułu szc zególnych
zasług dla PRL,
przez ZUS
Kielce.
1803-ot'
WIELGUS Jacek zgubił le g i tymację
wydaną
przez ZSZ
~ 3.
1804-g
WITKOWSKA Mariola
zgubiła legitymację
szkolną
LE
w Kielcach.
1805-g
KOPERA Marianna
zgubiła
prawo
wykonywania zawodu
pie lęgniark.i
nr
24,
wydane
przez Urząd
Wojewódzki
w
K ielcach.
1806-g
WSUL Dorota zgubi ła legitymację szkolną, wydaną przez
ZSZ Kielce.
1807-g
ZARZYCKI
Robert
zgubi ł
legitymację i przepustkę ZSZ
Polmo-SHL Kielce.
1809-g
KACZMARSKI Stefan zgubił
legit~ymację studenc ką nr 20199,
WYdaną
przez
Politechn . kę
SW iętokrzyską.
1799-g
PARLIŃSKI JaroMaw zgubi ł
leg i tymację służbową Politechnik4 ŚWiętokrzyskiej K ielce.
1815-g
KAPU$CIŃSKA Joanna zgu bi ła leg i tyma c ję studencką wyda ną przez wSP w K ielcach.
1814~g

ŁYS.'\K Edward zgubił legit ymację szikolną ZSB Kielce.

1813-g
SĘKOWSKA Joanna zgubi ła
le gitymację i b ile-t miesi ęczny
P KS. tra a K1elce - Lopuszno.
1812-g
CEBULSKI Henryk zgubił t;:llon na benzynę nr 601561. wy~ny przez PZU K jelce.
1810-g
KRAJEWSKA Barbara z.gubiła legitymację studencką nr
20661. Politechniki $więtokrzys
~ej .
1816-g
SOBCZYK Aneta zgubiła legity mację i bilet miesięczny PKS,
relaCJi Kieke zezecno.
1811-,

mÓgł

PRON

WypHDi.ać

l

.-woj II

konstylt.w:y~ rolę.

R:ządu

Prtlfl.ydium

pod2Je1i.ło

Radlf Knjowej PRON .IIa

opinię

st w-a koja=y "Femin.a". Gorzów
Wielkopolski, skrytka 10.
7AIO-k,
szczĘSLIWIE
kojarzy mał
żeństwa
Biuro Matrymonialne
Ma,z ury", Olsztyn %, a'k.rytka
336.
261-'k
UNIEW AZNIAM rachunki 0=pieczętowane stemplem:
. ,.Za- .
klad Bla charski. Jan Skarbek.
~zdół Rządowy 73".
1789-g
STAWlARSKI J'anusz , zgubił
indeks
Politeehn i.k i
Swiętokrzyskiej.
1790-g

a.geneje

zadu

mał7.eń

yeh

!ła

Posiedzenie

temat tnldnej a,.waci'- m.ałe-ria~
llej reolCill'l.ów i Emerytów. PolI'tanowjlOOlo l'OIl!<ważyć proporz;ycję pn-yspie:szenia trnedego etapu rew&QI")'Il.aCji. rect i emerytur.
NasŁępn10e
~e'Z.ydwm
Rządu
omÓw i ło
pt'mJ.emy
rollDictwa

i gOlSpodarki i,-wiDOOcioowe:j. 0ceniono s-talll wykona.ni.a l"U\dowego h.a.rmon.cgranw reaJirlac}l
ustaleń ws>pólllł~ plenum
KC
PZPR i NK ZSL na temat r0zwoju ro1n.ictwa i osi·ą.ga4l.i,a samowystarerz.alJności
żywnościo
:Przy.jęto propmycje
raz.wiąza.ń prawlIlych
w
ltpra-

wej k 'l"a.jIu.

wach: k&ztaltowaDi.a warunków
żYCba l·udmości na wsi., rOZlWoju
współpracy goopodarczej i n.a.ukowo-łechłllic=e-j
:r. ZSRR w

komplek5ie gospo(larrlci ży:WlIl&
ściQwej,
fjlllatrU;owa,nia pos<tępu
bio !o gic:zm€€,!> MaIZ usprawnoa ....
ni.a obrotu ga-ulIltami roIalymi i
OOiala]moi;ci s-póMzlielczości mjecz.arl;:)dej.
PrerLydJom R.ządlu
projekt węzł'OWych
d.zi.a.ł.aJnoroi

l'Ol.jpatrrz.yiło

klie-1'Unków

ra.ąd&I na rok
1984.,
aię
pods.talW ą
do

który st,a,n.ie
przygotowaJllia plallll\l pracy Rady Mi;n;&trów na rOk pr zym.ły.
Prezyd.ium Ra.ądiu zaleciło do
rea]icz:acj program d>z.ia łań z.miemających do usprawnienia iywie!llia zb ioI"QWew:o. ąpraCOWaaly
przez M inilSteTStwo Han.d~'U Wewnętl"Ulego i
UlIlu g . Pr?e1>rowa.dzen.ie modem.i.zacji z.a.pilanow alll o do() 1995 r~ .
:Prł!llydlilUm Rrlądu I"OOpal\m1.yło
aprobowało projekt
raz.JlO!I"UId;zetJ'l~a Rady Mlinmt:row regult1-

i

j~

opła\ly

środków

iil

p06 iada<na.
(PAP)

tn·.aI'l."l'pOl"tu.

KOMUNIKAT
WPWiK K ielce zawiadamia
mieszkańców
K~ ełc,
że
po
włączeniu
nowej
magistrali
wodociągowej ÓD cz,YJmej sieci miejskiej mogą wystąpić

zaklócenia w
wanej wody.

jakośc i

poda-

W 2!I13c2Jnej l iczbie miem.może
popłynąć
woda
bru dIna , z pias«~ SIpoowo.c:lffiĄ' ane to 'będ2fie 2IIl'lianami
kieru-n-ków przepływu wody
w wodociągu, którym zawsze

kań

towanys.z.ą

tego roOO.aju zja-

wiska.
Miesz.kańcy,

kt,9rz'y

stwierdzą

nie mogą
korzystać z łazienkowych piecyków ~azowyeh 00 czasu ustąpi en i a podanych 7.ja.wisk.

podobne

zakłócenia,

~-k

info:mujq:

• •• • • I

~

nie

materiały Urzędu

Cen - nie
zosta/a odpowiednio
zrozumiano i budzi czasami łon.
trowersje. Na/eży więc pod"'eś
lić, że opublikow ano ankieto nie
oznocza rezygnacji z dotychczasow ych
form
konsultacji;
możno zgłaszać nadal szczegó.
łow. uwagi, wniosl! i i p<OpC>lycje. a nie ty/ka wybieroć spośród
zaprezentowanych w ankiecie wariantów.

wszędzi e

w

lilio techniczne, kl.It e jOlIe rodary i ~y (echosondy) o pól.

r.zO(..~

~()ł '

domeg.o potworo., to jednak

są

moją

me nooKowCy. oIi!... fumy
torystyozne. Dkl Bkh ~o ~;o110 ok(llolo !oię JlII'CII'oNI(h<tNq 2 ł 1q
iyłq.

Noedownoo no WiCldy l.OOl

NeM SopUs.zaoryy 1lO54cl floi.ew.aIcl !otatek o notzWi.e .,Atl0nti6",
który je5lt prz~~ Sipec}o-.lMe do poIowo.nio no ~e.
No jego pokł.od może Ó06WĆ
si ę ko,żd)<, ~ Mloo jest w 5Ita~

1

Pretnlier
PorI\U€alii.,
Mario
Seare. wystlll>il % JlI"OPOZYf!JfI
po/;redul1cz.erlNl w &pruv.E o F.aakJallldy międ'1..y W. BT")"I..anią J

0ieMA:

A,r!geon.ty.ną.

CIUII5

:r.ł~ył
pod~"J)Olk.am;.

36-mmu-towE«O

s nowym

prezyd~f'm

Arł!EO

tYlDY, Ra»lem AIfOlNllinem. Bm-ypom.inając , u fIotroLug.aJ.ioa ma od
dAwna przyj.amn. ~kś
•
W. BrylMlill, Soa'l"etI &twierd!lJ\
it Lia..bona mO«laby slu:iyl! JaM
międrLy

porn.o&t

ArgE'D'tJ.rną

ł

W Brybmią .
Podcaaa mi.n_e«"o ...eełk~.
W. JWyt..nia wynwlila pMweołł
poprawienia at08unków • ArI'f'DtYD~, nadssac~ni~tydl w wynik. wojny. Palklandy, ale
edmówiła
podjęda
jallieI1k.lwiek roz.mów w "wNtii .....erennŃd. t~~ wClblpeJa.:u.

Swiateczov pr_·TP

cllocioi ~ :I ruch Z'fezygnowolo ;Uli l
pos;zuil '-:lń i poje5l!ae too:;y, lnóPry niezłom~
w;·e12q. iIi w J.ońcu wpodIn.ie w
ich ręce. P_ne je61 wsaooe
jedono, że najleps:ze somoroc1uoi1l w ru.moct tego polOMlnio

IłA ANA.
55-le"i
.Jaime
Luaś_1IU lIOstal w . . nied%ia-

Prt'7.ydent Liba-

Trudlno powiedtzJiet. p.je. je6oZ'_
Ole ~
no
nieud_ytllą
Ne66ie mojq IN ~u
po.I eoflIIIołogQtM.e i
lI()()/odrzy, bo
'Efl<e Ieoco..

Propozycje Lizbony
wsprawie Falklandów

leli .fiejal.ie .... any . . _ycięae<t
aie4aw.yeh wYNrów
Di.emajeł
udaje p.resydel>Ckidl w Wen_.eli.
się mi&iaj do Londynu, ,dzie
TeK. dnia w Carae.. ..:ł..
m.in. z premiNem Margaret nono ostalenne .... yni .. i wyThalcher i szefem dyploma cji borów z 4 bm., w k łórych
brytyjskiej, GeoHreyem Ho- partia
nową.
preaydenta
wem rozmaw i ać bl:dzie prze-, Alu,ja DemoJr.ratye:&oa sd.była
de wszystkim Da temat wy- ponidt. abs.lutnJ! więknoU
cofania z Libanu wszystkich w .bu izbach parlamentu.
obcych wojsk. Ma
również
zabiegać
II
Jl'OZ"siawienie
BERLIN. lIirJ!
HOflecker
brytyjskiego
kODt)'n,eDtu przyjął w ponied2.iałek: przewojsk roor.jemczycl1 'III> Bej- bywają cego z w;zy\ą w Berl!nie sekretarza gener a lnego
rucie.
WŁosk i ej Partii KomunUityczHAWANA. Nowy
~wiJny
Dei, Enrico BerJinguera. 0wąlł
u-centyńSkl
... m.r."U mawiano aktualne problemy
nasowo ceny na
więknośe
walki o po«6j waz przł'łliw
artykułów
spożywczych
ora~
ko wy ści gowi zbrojeń .
mnyeh
towarów
i
uslu".
Minister
handlu,
Jlieardo
Campero .świadesył
w poniedziałek,
ii wprowadzona
kontrola cen jest pierwszym
krokiem
w
dążeniu
de
smniejszenia inrlaeji,
lięJfa
JąceJ
dzisiaj
po7Jomu
4~
procent.
DOKO:RCZENJ.E
ZE
STR. l
obe)rzeni.a ,.pny,;ody Tom.ka
NOWY JORK. Senator EdSawyera", prod. rooa,jed\<jeoj.
ward Kennedy, w wyw iad:z.i e
Nie z,a,wieod.z,je talkże wvtrw.adla a meryk.ański.ej sieci
telyc.h wirl.zów ..Kmo n.ocn.e", m.a...
. . . - - - - - - - - - - - - - - - ' dad'IC w I prO€cram~e xloonv l .
•
' ( ,.Fu_uski łl\CUl-" w reiyse-r U W . F.red"-Ó'IHI. Warto prudtern wypić k.aMle.. alby lil ie prrespać t€ł:o f,illm<u.
Drugi mneń r-vioąl, 2ti ~dn.ba. jet>t beJC_y w fJ m.owe a~
ralkcje. Ha.no w Jll prcgram;e
dila mdłOOn ilki>w f.a01~atotyki pnze...~ f ilm oparty ~ poDOKO~CZENIE ZE STR. 1
w iea:t J . Veme'.Q ..Ta~ni_
WYf>
-Pl',"
oraa. fdllm prOO.
r ollf'rzypomnijmy, :fe opracowano
d12.iedk.ieoj
,..Jt.'*- Oru~"".
przez ZBC; opublikowano w
Okolo gada.. 13 w tym.i.e
proprosie ankieto jest jeszcze jedx.ramie óJ"CMiW.aallly finom
proną lormą komu/facji społecznej
ÓAllkc.i<i pol.sILiej ~. ".KsJ~1łtko "
no temat propozycji ag/oSlO.
VI' reiye;e.rw KonTad-a TOIffio3. Gra
w nim Karolin. UtibieilSka , któnych przez Urząd Cen. Propoly'
r:a wy9".ąpi t.ei w prcg ~ atnie
cje fe - jak wynaoło z pierwp r;z.ed pro~(>ją thlmu. Młodsi
szych reakcji - nie d/o wszyst,.,.·iózow ie voboaChą w II prog•.akieh były zrozumiołe i czytelne.
m!ie " DLiacllla de eruchów" w
wskazywano no zacieranie się
reciv_nii H. Bieliook iA?-j 1. B.
wie/u istotnych spraw wskutek
Wr7.ea.i ń6ti<ą.
W. Gilli ń~ ~ m. L.
zbytniej obszerności dokumentu.
N iemczyk1e-m.
N ao(C):n ia!.: w pr~amli>(' I O
Niemałq trudność sprawiało rówgodz.. 17 obejor.iymy wPierw~
nież posegregowanie zebranych
sam1łżpójści~"
[ .>lm
ra d'Zlec/{~.
opmll, uwag i wniOSkÓW, ze
nag rod7.O'llY G ro01d Pnix na fe_
wzg l ędu na znaczną róinorod·
stiwalu w Karlovych Va'Tach .
"OŚĆ
aro z
rozbieżności opmll
Po dlZ ie>Dlll i'kl\.l w iecwrmym pr:reprzekazywanych w listach i te·
w .iod.z.i.a'll v jetilt je;zcz.e jed_ fJilm
- »019k i i to dość ga.ośn y z
lelonach.
po..... odu olAs.ady ~~Iiłość
Q
wsz\' slko
w yb.ae1Y" z Dar()~
Opu blikowano przez ZBC on·
Sta 1Ó ń5k~ Vi rol i Hat14<& O r dokieto - podobnie jole poprzednówny.
F iUanowe
p rop07..y(>je

LO DYN.
.u, Amin

ZIole dno jeziora Loch Ness
wim"ę w i6

l~jnej NIlC we2WaJ pl"elIydenia Reag&Da do ocJstą
pie.n1a od
politylD %bro~A
nukle.a.rnych i lhiała.nie
na
run oOpręienia
Da clirodlr;e
l"Vkowaa

nie ~o()ić ok.re6Jooq - bynajmniej nie mołą ktwotę p .e-.
n.<ęda'Y. SlOteok wYp060iOfl')' lJ06iIol
no}f)OW()(;zeŚl)l ejSlZ6

\..Waądoze

ometrowym l~. lo
odkryc 'e potworo
~<z"j'5'twIo
Wrfstyom.e. 54>OJl6ON.iące . A~
\onUs" W)'IZ.noaylo nagrodę W
wysoIcoki 10 tysięcy fuotów. 0lirz'yvno j ą ten, kto tWe tylko 00Sltnzeże potworo no je-.z orze, o Je
Zldoło
przełoonoć eI<-s.pe«ów z
BAltisłt Mu<..eum o ' Beo.u w je-.

2'iorze noie 7.no.nego noo<:e zW.erzęcilo..

Tymc.z.o.sem

Ne6.s.ie

0060

kolejko ch~}"Oh
no poloowo.n.ie z poIoIodu .,Atlo i6" wyodłużo sioę r chbo 00
dzień bowiE'ITI no jeOeo re-js
bemkof'nie.

o

statek może robroć zołe<łwie PIę
ciu ..myśI iwyohH _
"Omnipress"

św :alire.z.:1e

z.am~łka

'Y.!~: €('z.orecn

w li p rO/:.ram ie "Tbe Ru Uu",
an,g ie-!sk'i f~n m będący &atyll"ą
D0 Bea.t!etiÓw.
W ci~ \..,.:.z.ecoh śW~.€C1Jlych
ónoi bęóą talklie kon1ynu ow.al!le
:wt>Z )'6' k ie roz,poc u:'".e ;Uli Eenia"'J e - J>O;sk~e .,Blis ko, cou:z b.liuj" i ~N.. jdłuŻ8'loa wojna 0.0... one~nej Eu ropy", cz.echOOow.aok i " Prawa ruebu", hisz.pań
s ki •. F ..rtunal a i Jaei.nta", f ra·n..
Cti6l<l
.Her". Z
w ·m.'ffilonyc h - SE d.a~ e pol..kie i J'Ir.awa ruchu" preU:'Jl ;!.u ~ ą
Gwoje
06!a tn ' odc in.kli.
Wli.elbi.c. el · \.eQ1t.ru llIi«o UI~
wiedll.ie . w :ąteezny
program,
gdyż
proponUje
tylko jeden
spek'lalk l i to pow~ón.en.ie .
Będrue to ,.zabusia" G, Zarpo.!skó~j w r
y"eri '
J . SlotWllń
sk ' go. W ys' ępują Joanna Je-dlewua, Maf:da Za",ad>z.ka, M .
Zabcnyńsk a, B. B.u:r. Spd' laM
ten pochoodz.i z 1975 r '.oU . Na-damy 2JIll'otanie :M g.roud n,a
w
pI'Oglr am ie II O gOOl.. I .30. NIe
będ2li.e
n.a~ omi.ast
~j lKlA'Ilk~
pr"oflL Er owej.
C"lloOci.Jli
UIpotru-OOWQJl4E n.a taki SIl<.'Ikt.a',{~
%
',a lem u~ublo.Jy('Oh aKtorów
"'-WWWl
z.gł óiS za~ą od dawna.
Za to t~.a.t.r <M~ d2lied. kWry
. ~
wystalJ1.ow<li
kill'l(oU uda_
nymli PI'U"Ó6tawieru.ama p i OlpOD\].je n roc E'j w iodow nó. ~O])O'lli it'ś
ci Iu.Ja Wysp HN>anowyOh" B.
LesmJ.a'!l.3 w r&.
B . K Wl'rut y.
WyS:ęp l jq AJJI).a Dynm.a. Jen.y
Bi ń<'l.y('"k~ . J alll F.ry<CZ,
Willtor
&deoki.
W sw~ą: ec.zn~j .,mIi<=.al1ce llll"_
mil:.....ej" · dop iooł tym r,a,-M'rn pro...
ł!r.a.m m <U2.yc2:lly . Będtz.ie W'ięc w
I pTOgr amie n~ k ęd ))011!'Oklich. któr ą J)<)prowa drzi Stt'o!an
Stu~.r-o&Z. będą też kO!lędy J:ó-'
ralsk i~ , wykonywane przez z.e~poły
!oLk.LorrystYC2lIle.
T.akź.e
M

http://sbc.wbp.kielce.pl

i

.kl·.a,kow~kli .-pól ,..P4ld Bu4 ....
4pie-w.ać będ:z.ie pa8\!CJIroa.łlki.
W
pienwsz.y dlZileń ~ -

25 Il'I"'Ud.n.j;a" -

gościem

już

-:vm.

od god.z.Dny 16 w prqra.m.e
IiI ~.ie Bogu&law K.aczyill5l<"
pre2e-nilludący ZIIlelkoondl1AJt;c;j ŚWJ>80Ioa mou'Lvczneeo. T.aJk:i..e ';woilj(.ec:rma _WlielikOól Gra"
poi;wlęK"O
lWI. jeISlt tem.altow i IDlU"-y~"26l.('tTlU
- uc.z.e6t.n1cy .,.g1l".aó4" o Verdlieco. ~e rówoift inJ\.er~
Jcl,cy
JlINlII:".rem
2.óI1l;yw.k1w all Y'
,,J'Irim.. donIllY sri.uJ~". a
'fil
tlIian n.. piff WN2. ~en mu.14I
S1łyrrwl.a

.-piewe~

Maria

e.i-

Po godtz.. 2tl., 1ta1lu2.t-.. 111
progn-amie. ~go d;nia ~t.a.
WliJooe _~ ,.Gwli.. a.d,. .:r. Sao
Remo" - g_ie Sllyu1IJl.ego 1_
tilwoau J piose.llIkli.
~I!" ada.aJ'IC ie,;emmico€ s~
e:w~ Pl"O/:lT.aml\l t.e-lewla.Y')not'f{O
n.i.e z"'l)'OrlIDliełlkn.., o lIoi1li!..
C81("h • por\OIwych. 26 ~.a o
, od!%. lO.5O w J)l~ro",ie lJ lH .

.l' a l>'7.e

1VIPY
w
pJebił5lCY'C'ie
,,PrzegJ.ą.o1\.l Stpotjow~o" n.a natiPQPu~all"n"ej,sa.yeh
spou1.owt·ów

pol&k-ich. A w <iec-zorem w Ivmgof:,ć oczdww.a...
ny n.ie tyDiko pf'U~ "v:m.P<l.l v1k00w
SIPOrIJU Zbf.~n.je-w Bonit+. .
Po b·c.h Ur:z.eeh d~ja .. h swi ą_
te<-zmv,m - czeka mus ~_
sylwet>l.er i Nowy Rok .
pe.kuJ.ac je na t.em.at prog.r.anllU tełe...
W11Z"·j nt'f!0 n.a lę okaa.je :)onli Sl~
l'O'lJJ>()IC"Z.ęlv .
Podoll:moo JJlQ bye
.s1Altft.a nOWOT~n6.

ze proeoramoe

Tylko dla mańkutów
W ek , kluzywnym mona('bijskim pa~ai.u
handJowym ,.Asam Ho!" otwarto sklep dla
mańkutów . Można w
nim kupić np. odwrotnie
gwintowane
korkociągi
i
otwieracze
do
kon erw, czy też inaezej oszlifowane noże , a nawet - linijkę
dla Jeworęczny<"b, gdzie zero
znajduje i~ na prawym koór u
podziałki.

De włllŚ4'irieli ... Iepu lu,ta
bene praworęcznyeb swrÓłci
lo ,,;ę jui ponad 601 produ~n
łów i potendalnYf"b dolri.awc;ów,
II ofertą uruchomienia specjalnej serii arty" ulów
kuchennyt'h i domowych dla lew.n:esnej
mn ie j.ności.
. Odezwały
się nawf"t
firmy sagraninne,
m.in . prod .. ~ent ~perówek II
Anglii.

Proponujemy ...
•

Muuum Narodowe w Kid:z.apra~:z.a na
koncert Utt1łZll61 muzyezny"h,
który odbędrle "II: 14 grudnia br.
o godzinie 18.00 w Sali P ortretoWf"j pala en.
•
Harcerski
sastęp
filmowy
....~ali.a.. ,. BJl:l!itncl;o S7.ttepu
DzieCI Gór przy ł LO im. S. ZeJ'omskit"'go w K.iel('ach serdecznie
uch

nlów kieledllrh

zapra~7.8

w~zysU<ich

chętny rh

lnie

tylko harcen.y)
dzi ś.
13.Xn.. o
godz. 11.00. d o małej oali kino....ej WOK. Odbędzie sil: tam projek ... ja dwó .. h filmów zr ... alizowanych pn....z amatorów w zielonych

mundurach.
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Wieści

spod kosza

Pod

Tecza wygrala
Z

Znamy finalistów
makroregionu

liderem

KQ:;~ykan.e
walczący o mistrzostwo
ligi
z.akońc~yU
pierwszą rundę rozgrywek. Nasze ~espoły występujące w tej
rywalizacji uzyskały wyniki:

m

• Tęcza Kiel_AZS Lublin
88:80 (49:3$). Najwięcej punktów
uzyskali: BąJjel 26. Gutkowski
25. Swiat 13 i RadziwanowSllri t.
Był to dobry występ kielcz.an,
którzy pokonali lidera tabeli,
mającego aspiracje na awans do
n ligi.
K.a.deci Tęczy wy/trali se 8t~
lem Lublin 87:67 (36:32) i zajmują pierwsze miejsce W tym meczu najW i ęcej punktów zdOOyli:
Tajer i Kolomski po 20. Kurpios
19.
•
Za wodnicy
Budowlanych
Radom występowali w Siedlcach
i pokonali t.amtejszy MKS 93:6t
(43:38). Punkty: Minda 37. Kwasiborskoi 24, Suwała 12, Jaśkie
wlez 7.
• Dobrze spisują się koszykarze Staru Starachowice. którzy
należą do czoŁowych drużyn tych
rozgrywek . Star wygrał w meczu wyjaulowym z Orlębmi
Dęblin 88:78 (46:41). Punkty: Zieja 29, Meda.j 23 i Krawiec 16.
(alu)

w

Dortmundzie

..Spoorbowey prOibestują przeciwko rakieilom ai\iomoowym",
pod takim ha.sol~ odbył
$ię w Dootmun<Eie międrz.:r
n.arodo-wy miJtyng, na który
pmybyło <ik. 10 tys.
oeób.
Wśród

nad

~iików

40

było

wybi'tnyeh

WCÓW

z 1>1 k.ra.jów -

trzów

oEmpijsklch,

stów

mi.stn.09tw

IIIPOrlo-

ta-

mia-

medalioświ.&ta
i

oohoa-

wśród nich
helsińskiej olimpiady

Eu.ropy, a
EmU

po-

Zat.pek

(CSRS).

-

me-

H

Kolejny sukces
Szwajcarów
Sukcesem Szwajcara Jule"a
zakonc zył się kolejny slalom gigant rozegrany w Le. Diablerets. Wyprzedzi! on swego rodaka Zurbrig/tena i Jug06łowiaru
na Franko. Słynny Szwed Ingemar Stenmark był dopiero
siódmy, a Wcnzel (Liechtenstein) uplasował si~ na jedenastej pozycji.
Zwr:.&ca uw:.&gę dobra forma
reprezentantów 8zw:.&jcarii, którzy . jaż urówn. wśród kobiet
Jak i męiczyzn odn ieśli pięć
zwycięstw w tcgoroczny.ch
sawedach pucharowych.
(j)

Rezygnacja trenera
W. Łobaoowskiego
• Treoer ~ej r~~imta
ZSRR Walery t..t.e.wski
r;wroclł się Ił twolni~ie CO z ujmowa-.o cIotyehc_ !Itanoww-

eji

ka.

"-~etni W. Loba.nowliki był
4rucl,Ol treoerem podocus misirzoetw świata 1982 w Hi07.pAIlii.
& osta'łlio

De

po ~jści u Koll6tantiBleskowa opiekował
się

pierwsUł drużyną.

JegO następcą będzie prawdopodobnie Edward Małofi.ejew,
który ostatnio kierował przyg~
towaniami kadry otimpijskiej.

m
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Ic je/to wybranki trudno IJyłoby
smieście w waliace, podcaaa. Cliy
jec. lrofea bez trudu mODa
IChować
kieszeni"! M istrz
ilwi..ata w biegu zjaulowym M
Shladmi.ng sądzi, że w Jug06ła
wii wzbogaci własną kolekcję o
naslępny krążek ze zlota. ..Sama tamtejsza trasa aalicsana
jest d. łatwiejssyeh 'eclmiCUli.
- mówi - 'alc mim. 10 zwyaię51w. w lej konkurencji będ"
oajtrudniejsze".

.0

Hanni stoi przed ponoć latw.ejszym
udaniem,
bowiem
wszystko co w sportach zimowych można osiągnąć już u1obyła . Wystąpi więc z mniejszym
obciążeniem psychicmym a dodatkowym jej atutem będzie
rutyna.
Narciarska para spędzila razem już dwukrotnie (na Krecie
i na Kara ibach) urlop. Częste
spotkan,a z rodzicam: i wspólne treningi w Alpach wskazują,
że się oboje pobiorą
Ich przyszłość nie iest
jednak pt'zesą
dzona: ..Jesteśmy je zcze młodsi
- przyznąją zgodnie - i choć
się świetnie rozumiemy, wszy lko jest moźliwr między nami",
(jm)

-lubelslrieło,

•

WVŚCi

prBiwko

Najsilniejszy team
na igrzyska w Sarajewie
s,

Rozcrywki w Irupach
eli- - nie z Nowej Dęb)' w)'stęl!!) wa_
m inacyjnych zakończyły
aiat- . la zawQdniczka nie
do gry
karskie
zespoły
juniorów
i
dynek ten zostanie %
juniorek starszych. Następnie
od połowy stycznia przyszłego
rowany na korzyść Lechii 3:1l.
Natomiast Olimp Busk~ prleroku rozpoczną się mecze figrał oba mecu po 0 :3 z Siarnałowe makroregionu kielecko-

S rtowCV ·protestuia.
Ił

Oali&ba igN.ysk moonaehijskieb
-

Walery

(ZSRR),

Bor%ow

były

redtordzi<&ta świata w
sko.kJu wrzwyi Joho ThomsoD
(USA),
reprezenMmci NRD
Macgitła Gummel, Falk Bol-

i Erika Zuchold ocu
czo.eowi Ul wodnicy RFN Wilii Wuelbeek, Pahis De,
Fra.ns-Josef Kemper, Annecreł Riehlu, Cornełia Banisela.
Podc.za,s wiecu wY9tępowali
łma.oo

2lllaoi

daJałaC1Je

przed:!Jt,a wiciele

Sipołecz.ni

demOik!fQJty-

orgaruz.a.cji,

w~
PiNyjęta
z<>c\oe;k.łaraejoa,
w
której

OUlych
eych o

Anni Wenz.el i Hartł Wei,...
rather
od siedmiu miesięcy parą. Cały &wiat :1.&licu ich do ściSłego arona faworytów na ZImowych igrzyskach oltmpijskJch w Sarajew ie.
Wedłu, ~nawców, już
obe<:nie
są najmoc.niejszym teamem tej
olimpiady.
Hanni Wenzel r~prezentuje jak wiadomo - barwy Księstwa
Liechtens tein, Harti Weirather
jest narciarzem
austriackim.
Bardziej utytuł.owaną osobą w
tym duecie ief;t ocl:yw ;~i e 26-łetn~ Hanni. Młodszy od n iej
o rok Harti powiada, że ,,meda-

siatką

pokój.

Italia
m..iJll. czytamy: .. My, sportowcy
reprez.eM,u}ący
wiele
lae.jów świata z.ebra1iślffi-Y !Pię
w Doitml.lil1d7.i.e, aby wyraziĆ
niepokój o losy lu~ośei.
Pokojowe ~wOOnictwo
i wz.ajemne U'oouroietloie powl'llll\y byt pod<;t.a wą ko.n.ta- .
kWw międlzyna.rodowyeh. Popier6my
żąd,anie
mi.lionów
)ud7ói, którzy domag.aią s>ię
Joałrzymania

wy~igu

zbrOjeń

atom()wych
we
W'S'Lystlkich
rejonach świata l k()6ffi()Sie".

w
•

ktćirego

stawką

jest wywalczenie lokat w finałach mistrzostw
Polski
w
tej kategocii wieku.
Spośród
juniorów
w finale
makroregionu
prawo
startu
wywalczyly zespoły:
Skón=-Dych Skarżysko, AZS Kielce ł
Czarnych Radom. Ich przeciwnikami będą
drużyny:
ATii
SwiliDik, MKS Siedlce I 0.,.lanki Opole Lubelskie.
A oto wyniki ru:ys kane w
os tatniej
kolejce
rozgrywek
eliminacyjnych w grupie: AZS
Kielce Czarni Radom
3:0
AZS
Proch Pionki
3:0.
Skórzani Skarżysko Proch
3:0, Skórzani Czarni 3 :1.
L Sk.runi S -k.
%. AZS Kielce

1. CzarDi
ł.

Baelom

KSZO Ostrowi"

5. PrMlh Pionki

II 14 21- II

I U l~ll
II 13 Il-U
II II
II t

~~
~!!

Również
kończyły

juniorki starsze zaeliminacyjne
mecze
w grupach. Do dalszych gier
finałowych
w
makrore:ionie.
obok
Siarki
Tarnobrze/t
!
prawdopodobnie
Stali
N.wa
Dęba, zakwalifikowała mę kielecka Lechia. Ich
rywalkami
• premiowane dwa
miejsca
paran tujące start w finałaC'h
mistrzostw
Polski
są:
Stal
Kraśnik , HKS LubU. i IIKS
Swidnik.
W 06tai~ej kolejce
Lechia
przegrała oba mecze z Siark"
Tarnobrzeg 1:3 i Stalą Nowa
Dęba ~:3. Ponieważ w druży-

telegraficznym. skrócie

Kadra polskich

hokeistów

przebywająca w CSRS rozegrała drugie spotkooie z pi.erwszol~wym uspołem Ch. Z.
Lit't'inow. Pojedynek zakończył sę

wynikiem remisowym 5 :5.
• Nowym liderem klasyfikacji tenisowej Grand Prix z.ootał
S 7.wed Wilander, przed Czechosłowakiem Lendlem i
Ameorykooinem McEnroe.
• M i strzynią Zw iąZlku Radzieckiego w szachach został;) po
raz czwarty Nona Gaprindaszw il i.
• Druga reprezentacja ZSRR
w hokeju na lodzie prze'bywająca n-a tournee w USA w swym
drugim występ ie pokonała 0limpijską
~:1.

repreozen~ację

USA

• W międzynarodowym biegu
mara t ońs-k im. który rozegrany
rostał w Honolulu z
udziałem
przesz.lo SI tys. UoCZefitni.ków z
34 krajów zwydężył NowQl:elandczyk Byan.
• W Hongkongu trwa bard2lo
silnie obsadzony turniej w hokeju na trawie. A oto re.zulta~y
WCZOl'Qjszych spQtkań: Japonia
- Hon/tkon/t 7:3, Malexja
ChRL 3:11, Pakisł3n
Korea
Płd.5:L

• Komitet Organi1ł:acyjny XIV
Zimowych Igrzysk O! impijskic h
w Sarajewie otr~ymał wczoraj
oficjalne z-g1{)Szenie Narodewe~o
Komitetu Olimpijskic/to NRD.
asi z<l(:hodni sąsiedzi ~ 30 krajem z.gł<l6ZoOO.ym do igrzysk.

ką

i

Stalą.

1. Siarka Tarnobrzec
t. Stal Nowa Dęba
3. Lechia Kielce
4. Olimp Rllsk.
5. Proch Pionki
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8y6 drugoligowcy
wturnieju sylwestrowym
Kieleckie Ogui.>ko TKKF ,.A·
test" organizuje w dniach 23crudma br. tradycyjny już Lur·
nie] sylwestrowy w piłce nm·
nej. Impreza, w której uczest·
niczyć mogą
wlizyscy chę tni,
również zawodnicy n·je
stowarzyszeni, rozegrana zO&tame na
boisku ZST "Cnemar" w k ielec'
kiej dzielnicy Herby. Zgl06u,
nia przyjmowane są w paw:l<>nie sportowym pny ul. He lenówek 2 do dma 14 bm. w Codz.
16-18. Organizatorzy mogą wpi·
sać jeszcze na listę startow ą I
zespołów. Dla zwyci ęzców p ru·
widziane są nagrody. a iCh fun·
da torami . są "Chęmar",
.. Armatury" i ZW TKKF 'II
K ielcach.
W tej chwili do zawodów zg l<>siło się 16 zespołów, w tym 1
zamiejscowych, a Z z woj. ra·
domskiego. Wśród piłkarzy zn aj·
dują s i ę także byli drugolig<>wcy, jak Roman Szpakow; !r.i
Wacław CybulSki czy Stanisław
Mańko, którzy wyitąpią w drużynie Gwardtista K ielce.
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(mar)

Zwycięstwo
Coraz

dziec~i

Kasparowa

bliżej

sukcesu jest u·
szachista Kasparow, któ-

ry w londyńsk:m półfinało wym
meczu
pretendentów
wygrJI
dz i ewiątą partię z Koreznojrot
i prowadzi 5,5:3,5. Taki sam ,e'
zullat jest w drugim meczu pOl·
finałowym, w którym prowad!
Smysłow (Z RR) w
pojedy ni<~
z Riblim (Węgry).
Wydaje się więcej niż pew nt,
że w finale spotkają się KuP'row i Smyslow.
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Stan alarmowy
W
Kokotku koJo Lu bli ńea
spotkali się na seminanum poświęconym
roli i 7.a<laniom
TKKF w upowsuchni-anlU kultury fizycznej działacze towarzyst wa i dzienni.kal'7.e. Przel:
dwa dni Lrwała dyskusja , z której wyłonił się alarmujący obrali
»tanu zdrowia i tężyzny fizyc&oej
naszego
s po.tecz.e ństwa
rwłasr,cu

m1od'Zież)'.

będ4t

cy w:1oik~ nlski,ego poziomu
sportu lDUO.vego i rekreaeji.
Prezydium ZIN~U GłównCCit
TKKF o...z r.anąd Kklbu ~en
n.ika~y Sportowych SD PBL doazły do ltookluzji. któr-e wyraziły wspólnie w opublikowanym
niżej t~ie:-

Stale pogarsz.ający się stan
u1.rowotny nlU!rego społeczeń
stwa. będ.ąey m.in. koniIekwencją n .ed06tatecznej troski w ielu
instytucji. ogniw adminis tracji i
zakŁadów pracy o rozwój kultury f izycznej. rezultatem n.iedOlStrzegania bądź bagatel.zowania roli tej dziedr. ny, spowodował wiele suM nie do powetowania .
W oot tnich lalach IloaStąpił
w t.r05t chorób cY'''- Ii·,.acy jnych,
w tym glówn ,e układ'.! krą}.e-

nia.

Tylko w lalach 1965-1980
z:więk O2yla się o 35 proc. licz.ba
mężczyzn zmarłych w przedziale
w ieku 35-44 lata. Odsetek uezmów wymagających szeroko pojętej e»pieki medycz.nej wynosi 48
proc., a ponad :!II proc. s~ud6D
~w ma odcbylenia
od DOl'l1'Iy
rdrowolnej . Co r_u 30 proc. poborowych jest dyskwal ifikowanych przez k-oroisje le-kar~kie, a

szukuje się UlŚ wci<ąż IloOwycb
koncepcji.
Duże n.adZlieje w iążemy z prz.~
gotowywaną sejmową
l1St.aWl\,
nująClł na celu umiejscowienie

kultury fizycznej w ealok ztalcle
poe,tyki
~łecz;nej
po..!iIłtwa. Pełna realiz&c'
przycotow y wanej
U6tawy
wei.eć
bę<b;i~
od
~
mienia jej waei
aD4Cl'lenLa

Apel działaczy TKK
i dziennikarzy sportowych
dalsze 15 proc. ma ograniczon_
zdolność do służby wojskowej.
Ciągłe dyskusje Bad modelem
kultury f~ycmej pro ," adzą don i kąd!

Pod.cz.as przeprowad7.Ollego w
1981 r. Sejmiku Kultury Fizy~z
nej każda z komisji złoi.onych
ze specjalistów wf i sportu zaproponowała konkretne programy dals~ego dl:ialani a N iestet y,
w.ele z przyjętych propozycji
n:ie d'X'7.ekalo się re.liM<'ji. Po-

prrez w~zY5t~ Wwt.yłouCje i 0('ga&i.ueje, zlu'ówno paiwtwoWe
jak i społec&ne. Obec~, zdaBiem w ielu obyateli. nie t)'lko
specjalistów, uzasadniony niepokój wzbudu ri.an wycoowania
fizycznego i sportu w szkołach
i u~zelniaeh. klubach aportowych
i spo~Ulych Ol'ganlzaejach k .t.,
stale pogarszający się status rucbu sportowego, kroszelllie s:ę
pod.s1.aw masowego wspótzawodn.ktwa, niedo&l.a.tec~ ilość 'rod -

http://sbc.wbp.kielce.pl

ków na rzecz kultury fizy~ zne~
odchodzenie z tego ruchu d~'
łaczy przy u1ecydowanej bbojęl
nooŚc i
mŁodego pokolenia
n~
spra wy społecwej aktywn()SCI.
n :eu tan.nie pogarszają<:e się o~
rale sPOl't.owców trenerów.
llai:erUw, a nawet lekarzy.
ta3trofalny itan produkcji .pr~
tu społ'towego. zretvcnowan~ J
wielu inwestycji
sporŁow ycb
W zysllkie te problemy mllsJ4
znalei~ aię wśród spraw da 1"

ni

ta
w
Ul
\)(

ró
Ul

l'4l

n:
li.

łatwien.iar

".!

Jak dotycbcu, ei~fi4Ce
na left temal. w ai-eskoóczO>nOO'
dyskusje w wielu minkter;,!'
n,-ch, urzędowych i społecw~
kr~ach, nie przyniosły oczePwanycb e!ekl.ów.
ZWTae4lmy s.ę więc z p
prośłMt-apelem do wszYiitkich Iti"
cizi dobrej woli, by zechcieli pOi'
więcić swój czas i wiedzę sP'"?'
wie upowSzechn,ania kultur~ fl'
zycznej. Od t~go bowiem r6""
nież zależy zdrowie
i siła 
u1olność do pracy i obron~ ca'
łego narodu. dzisiejszych i pr~"
szłych pokoleń.

Kultura f .zyczoo nie z.nO>pustki. stanu n ;ekońezącego
czekiwania na lepsze dni i .'
mat". na dN:yzje od których
le7.y tak
iele

,
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