Z obrad konferencji sztokholmskiej
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A. Gromyko proponUje układ o meagresJI
rezygnaCję

s.

SZTOKHOLM PAP, W drugim
dni-u obrad konferencji szl~k 
hol mskiej w sprawie
środków
budowy zaufania i bez.pieczeń
st wa o!"az rozb rojeonia w EU!"I>lie. oczekiwane z zainlereso waniem przez uczestnilków i 00serwaloró w przemó wienie wygłosi! minister 'l-pr aw =jlranicznvcb ZSRR - Andriej G r omy kil, Przemaw:ając po ml.nislrze
sopraw z:lgra.niOZJ'!ych I rlandii Peterze Bar rym, szef dyp oma cji radzieckiej pr:r.ed&.t.awil sta nowisko sweg~
kraju wobec
ceJów konferencji . !La sze.rGkim
He sytu.acj.i międzyna.roooO 'eoj,

Olszowskiego
Zwróci ł

przede Wsz\'stkim

u-

wagę n-a to. iż przywrac:\ n.i.e r,&ufan.:a w
s t osunkach m i«:d zy

państwamj w sytuacji, gdy
na
rulsz:ym kOlltynencle, jak i
w
"kali świal owej toczy si t: snleńczy wyścig
zbrojeń jąd r-owycb I konwencjonalnycb. jest
7.adaniem ogromnie
Lrudnym
Zbrojenia amerykańsk ie i amerykański ,nterwe<Dcjonizm oz.rulc:wja eksport roilitarV7..mu, !'.1ilitarvU'l1 iest czymś podobnym
do narkomanii. tyle iż: bardziej
nieberzDiecz.nvm. gdy ż
zagra;;~
ca)vro narodom.
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• W Ryni k. War. za \'y. 00b<;dzle się ogólnopolska na ra d
prezesów i
przcwoon 'zącyth
rod Krajowych i wojrw cl,kidl
Lw iązk6w
"p6ldz ieln'
pra(·y.
Omówione
zo, tao:j
zndania
~pó łdz ickz ości
pra(·y. \\,\'n kaj:jcc ze wspólnego \I::.nowisk
Biura Politycznego KC PZPR
i prezvd ;um CK <;D. dfl !V('ZdC
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~tab:lnvlh
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gól nc
naulti i tc('hnik i w rc or",l' l a
1003 r .
• K0I1CZY wizytc \\ War,za ....·ie del (' ga ('ja
mo.,k ('w .k,(' :!o
Kom itetu
M icj,kl('go
KT'ZR.
która ~rzez kilka o ~ta ln il'h dni
tapo?nawala .o t; z nl'~blrmqmi
I>ra ~y party jn j w n1l. z j ~ to
!.teJ'.

pożyczek

bez pokrycia

odpad ' w

lpar1ieta r)

[)zk;:ej ;r,a prasa poranna publoilkuje tekst wystąpieo.ia I sekretan& KC PZ~R - Wojciech a
Jaruzels k ie,. na Woiew~kiej
Kantere.Dc.i-i
S prawOl'Zdawczo-Wyborc'l.e-j VI Lu.bli>nie, I sekrelal'z KC dokonał wstępnego
podsumowania kampanii spraWOzdawczej.
slwlerdzając
że
pelnej jej an~lizy dokona
XV
plenum KC, a przede w5zyslk!m zb liżaj ąca ~ię kTajowa konrerenc)a PZPR.
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Samoloty pod lodami
NieoczekiwanegG
znalezi;ka
d-ok().[lali c z!oakGwie ' d uńskiej
ekspedycji
glacjologiczneJ
nd
Grenlandii. Pod trzyd'Z2es lGrne ,
trową w~rst wą
100"\1
od' ryli
oni osiem amerykaó~dch samolotów, "zakonse-rwowanych"
tutaj - jak się okazałG - oj
1942
r-oku.
Po
ekspertyzie
slwie-rdzon o. i.e w iipcu
tego
właśnie roku. ame.rvkanska e,kadra zmWtzona zośtala do tą,
d-owania na grenlandzkim lodowcu z pGwodu b rak!!
paliwa. nie opodal miejscGwości Angamagsalem. Załog i, porzuci wzy maszyny. szczęśliwie
dl>tarly d o osady. samoloty za~
1>07.00<taly n a lodowcu i... zaginęły Zn ale-ziono je dop:erG po
J>OI?ad iO latach przy pomoc.v..
naJn o\vocześniejszych

lirządzeó

e.lektr(>niczn.vch. klóre zas~'gna
hZOwaly
badaczom. że
we,
~vn~!rz lodowca znajduje
s;~
Jaki' melal.
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P,wnice bloku

prZY

wdrożono

m~lodę

ma~ynowycb.

D-.llo lo

W\ mienl~

z _ bko
... r... kly. W

pecjalnle Da I~n ... d .... ) budowan) m .dd~i t~ pow:.Laje dziś w)'iokobialkowa pa~n dl
zwi ... rzlłt ouz
LI u ,zez, który stosuje m.in, .. Pollena" w Nowym Dw orn o Oprócz

oddz ie rek, wykorzystuje ie: dwoi.ny z d~islu mokr ... ,o. pruzn .. czając j... n
os łonki bialkow.... :l 'Okr· wlti powMaI... w ~rakci ...
pro~su te ... bn'Ol~iC2ne"o na wy:hbl ... W) l<ańoz wi. xostaj'l uiylt'
do produkcji rękawie robOC'L~·eh .
(' \F-Wo "
h S t :lO

Czy

finał

"rabunku smlecia"?

BUDAPE 'ZT PAP. Z ogromna radością i sa ty:;!akcją przyjt;la \A.ęgierska apinia publiczna wiadomość o ujęciu cZC::'ci
sprawców .. rabunku
slulec.a"
dokonanego na początku li .topada 1!l83 roku w b·.ldapcs7.ie.iskim Muzeum Sztlik Pięknycb.
Przypomnijmy. że
,kradziono
wó\\c~as 7 bezcennycb obrazów.
a w l.\·m d \\a - p<:dzla Ralaela i d'Na - Tinlorelta.
Jedno ze w~pomn anycb dzi( I
Ra C.lcl a .. Portret m!odzi ... óc .....
odn .. leb.one na Węgrzech. powró<-il.) już do muzeum w
BIda .('.. tcje.
Dopiero
teru
uja n'ono. że bezcenn] obraz
RaCaela ~nalez;onT wstał w
mic}.; ~o\\"ości TorckbaUnt
pobliZn Bud .. pe 'ztu już 15 e:rudni :Ib. ro U. Byl on. po b ardzo starannym z:abezpiecul1łu.
zaltooany płytko w ziemi i n
~cze '('je nie d.oZJlal
żadn."ch
ll>zkodzeń.

uL W ij-

~4~~lej ~ Kielcach ·zalane są
a .am.1 z kanału san tarne-

olityka kredy to .... a banku
t G sposób wydatkowania
:Todków picnit;żnych Pfl;Cznaczonycb na kredyly, inac-/.cj
sposób finansowani.: ujętych w
planie społeczno-gospodarczym
zad:lń. Fundu.·z kredytowy ogranicza dop! 'w tirodl<6w pienię/.
nych l udn ości na ksiąl.ec7.ki
PKO. co zmniej,za potencjalne
moi.!iw ości
kredytowe banku.
Zbyt nikle są rachunki b ..mkowe przedsit;biortw
wynik
rozrzutno:;Ci i wydawani
pieniędzy
bez
uzasadnionych
potrzeb. Ros ną koszly obs łu gi
kredytów
zagranicznych.
a
zmniejsza sic: dopływ nowych
'rodków z tych kredytów. Z
braku picniędzy w b udżecie
pai~\\"a, bank
dOfinan.o·,vuje
niekt6rc działy coopodarki narodowej i kredytuje CI.c:ŚĆ" wzn owlonych w tym roku inwestycji
centralnych. Wszystko lo ogranicza inne kierunki wykorzytywania" !undu~zu kredytoweg o.
Komu bank przy.n w t) m
r.kll kr ... dyL!
zapytali"·my

P

l'rzem}slu Skórzanc~o

Po.nformo ·.\ ano t",",z •. ze jUL
od dJuż,zego (·z II pr~eby·...'ala
w
arezc:e
~rój!<a
Wc:e:ró ':
Ka!.alin Jona.,. G ta... Kovac$
i Joz., er Rafai. ..wrz;y w5p61dz ałali z :!awodow 'm: wlo:;k: m przestt;pl'am: j>rzy kradz:e1.:'( obrazó",. Te ..... zy tkie fakl."
dla dobra IoOczacego . ię 'lc dLlwa byl.\' .... lajemn:tY,
Ja
moina przypn;z('z· ·ć. za·adnicz.. z .... 1'01
,lcdztwl~
na t n;i za spra'u
18-!ctn:l" j
Kalalin J or. '. a ·...·Ia ·" ,'(' j(oj
rodziców."
Ludzic ('I. zupdn t' nie " 'j domi cal'j afery. I,owiad mil i
m .li('ję '.) zagin:c:clu .... z::lc;-dn:t'
c·eczce z dom I cór:'l. Podali
równicż. ~ luż prlcd
~n kn,c:cie-m t'órit> i od .... iedz: ł K .. talin "w~\Q; n rze('zoo"'"
Pówit'j, już v tOÓ<lI - 'ledzl a.
okualo :;; . ze WIR 'n.t' dz e ."zvna. i('-óra ~nal d f T" '<:DOKO!'(CZ.E:-flE X .-\

TR. 7

Kłopotliwy

nue.. ęcy,

W d PDdobnej sprawie dzwoO
o ll;ls lokator bloku
nr
id:!! ul. Buk~wej. J3n BraIC'Z.

Jak
'
oje "lX>:lI:(otmowano
nas w
odOCi~~lnm . Przedsięblorst\A.:e
w l Kanalizacji
w
D()KO.
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dyrektora Odd/.ial

I

WGJe-

wód/.:tiego NBP w
1- ielc· cb.
J .. nu.,za Maćkow~kie,o.
- Bp"lzicmy bardziej rygI>ryslycznie niż w poprzednich I la('b pr-Leslrzega': zasad udziel -da !<rcc.lytu pl'Zedsiębiol·stwolll.
Krcdyt b~d7.ie ud7.ielany tym
'-ak ładom . które bc:dą w slauie
poprawie eCektywnosC gospoda"n'w3nia, przez co 7.Wi~'1:SZ~
praktycznie. w sztu:tach. lonach - nie na papierze - poziom prooukcji. Chodzi pl"7.ede
wszystkim. co podkre."·la sic: w
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Wraca zima

pacjent
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P _\P. Sr>oro
mial
r,onel >zptal~
w 'a n
on'o w laoie Tek a
z 320-Ki!Ggr"mG.vym pacjen.em.
przywiezionym w z w illZ~U
L
trudnościami
w
Gddvchan iu
Dwie p'clęgn illrk; próbujęce uffi!eśc:ć gG na dwóch !ói.:taclI.
"arr.e z ',o'ei mu.laly udac
ę
po pon.oc le:tal' ·lt ą. wooec nllder'" ania m:C;Hni rzyi:a Jedno
z. ló ielc, lIC;ta ionych Gb k ~I 1b:e. L3wali!0 ię pad c:ę~ar'!'1l
oacjenta . Transportem acj 'n:
do Sl ita!a zaic;tyl'h by o
N
,um:e ponad l ó b
K 10:>0: I:',., y
oacjent.· tór : 0
naz\'!is'-a nie uj) . -on ~ UtlV
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stopnir

Gdzie

szukać

•.J e~ G majestat nakazał nam
pod żadnym pGzorem nie o m,zczai: domu" - oświadLzają małŻ:onko,-,·ie ,targuerilte i Romano
Ped!"in!. "Dom" - to luksusowa .
35-pokojowa
rezydencja
.. \'illa Su\'retta" w
moonym

nim~loe

skarb' w szacha?

IlIie.ią" (k'nsjc;. pl} n q
z kd·z ..... dkar "rt1
,(><lI' ~ ...
zimo. yeh :t Montz \ la - n "G z niczlic~on veh . ont rod::iny Pahla·... ich. '
ność byl ;:0 s::i1cha Iranu, flcz
• '0'-\ e władze
Iran'1 ch,!tnie
Pah!awiegG. hmo ooa,ema morezyd,'nd<:
,,"\":11
nar"hli i ,mier 'i "zacha. para przejęłyby
Szwajcarów nadal sprawuje 0DOKO. CŻEmE N \
TR, T
piekę r -i do.nr m i ]:'ob· '"a
o

http://sbc.wbp.kielce.pl

mif"c;-ie

#niC'Żne-.

od 7'at"hotłu
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nif"'wir- lkie
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Bez partyzantki wbudownictwie!
ala nad"óejIJ w b udowIan. och - le l owa pow<a.rZólią każ
deco rok·u tys i ące oc zekujących na mies:z.k.aJlie, a tak Le
. którz,y w y pisują pn.ydz,;aly _ w~'maI'2Ol'le ,>1". Typcwsem kol4.'Jka do sp6I<lz.ielni mi4.'S2Jk~niow ych l wyd2..ialó-w
)okalow,'ch nie maleje. W Kif":cach .n.p. na -.... łasne lokum
ocZEi<uj; poon.ad 22 ty . rod 2.Ii.n , li penpeklywa jego o t.rzymanb rysuj e "ię Ul lO-la laL Tymczasem tempo b lldow an,a
m.iesz.k.ań nie w U'aSla, je:;lt mniej,ze nii kilka lat temu.. Czy
wrona tem są tylk o budow:ani?
Iłarek
Mi~halk.nl'ictL,
d ...l~g at
Kombw.alu B ud ow nict w a
M iejskiego na Wojewódzką KonIere-ncję Sprawozdawczoo-Wyoor4!;z.ą PZPR w Ki.eINlch ma ni«o odlJl<:enne
na um, temat
zdanie.
_ Od wiei..., j.uż lat - mówi - .apelujem~', ga me ty,;&to 5it;
o.a, () ,,'Ia ściwe prz,ygolowa-n ie terenów bud ow :an~'ch, ich uz,lY. ojenje, lII'y-k ona.nie dlróg dojazdowych. Niestety, ciągle musimy
budow ać w iecie pairly:z,anckich warumkach. Wwooimy dom,
w niez,godrz:ie z procł"lScm \.eC'hnologicznym, toteż óopi e r o po
pr:wk az.an~u l>udynku do użytku,
podwykonawcy Z1lczyonają
pT:l.e-kopywa ć t eorro , by zapewnić' dodaIJk owe medaa , b 'Hl ować
dIrclgi, IIp. W eźmy n.p. 0.,;ed14.' Na
toktU w Kielcach. Miało
być w7JIl 0llzone z,god·nie ze ,;.z4uką bJdm.·lan ą, komp:eoksowG.
W tym roku mamy tu przekazać 600-700 mie ZJł(ań i przyC'Otow ać sobie ploac e budów pod na~-1l;'pne zaGania., jako że
cały po/ encjał skierujemy w r~u przyszlym wló. Ś'1: e na to
_ iedle. Nie możemy jed·nak tego uczy.nić, pQI1:eważ inwes~o~
ł)'ie 23pewnil nam doj azdu. Zebr 2iI'ealizować p~c gram
rok l.!
li985 w tym 06iedlu, w roku bieżąc ym caly teoren pow;J1~en
byt u~brojony. W ąlpi-: C7_y to na~tąpi, gdyż prace z,·em.r.e są
b a rdzo o~niane.
Inny p robleom: d.o koi,ea przyszłego roku, 00 bddY'l1ków na
Slon~7JIlym W7Igórzu i Na SlO' u wprowadlZi się co n~,jmnicj
2,5 ty5i ąca rodz,i.n. Pytan ie, gdz.ie będą się uczyć ich dz,;eci?
Jeo>'l pilma potn.eba wyobudowan;a S2Jkoły w tym n;onie. Z3c.zt;ltiśmy to robić. POIitawio!'lo kin.a betooowych sLIpów i
roboly stant:'ly z braku elementów SBO z Koóskich. "P~elb.,.r'
rue zapewnia nam tych materió.lów w calości, z kooiecz.noś,-,:
Dl'Usimy wi~ roboty przerwać.
Br ak koordYlllacji w pro,iektowa n i>u, )lr:z.e-kazywaJli·u tere:>ów ,
opóW ien.ia ,.. b udowie d:róg to n,ajwif;4< z.e grzechy niez..'1cime prZł'(.'iei od nas - budo\\'lan~·ch. Tynti sprawami powmu, si~ zajmować na b;eżąeo wladze miasta, i.nwe.lo:·zy.
Dl acz.ego budowlani muszą sp;j.lt p:.wo, kl.6uego nie naw2,-
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360 lał Wierzbnika

INie btllzie

Sesje popularnonaukowa
I ::::~::N~~zez Z:ejm~T~nt_
.
h
StarachOWICaC
Z okuji jubileuszu 3611 lat
W ierzbmk a odbędzie się sesja
popularnonaukowa
:bOrgani2-0waona staraniem Towarzystwa
Przyjaci ół Starachowic, K ieleck iego Towarzystwa Naukoweg()
o raz Wydziału
Kultury
UM.
W programie imprezy pne... idziano "' ~' głoszenie Ńmi .. re,
. Iuatów obrazującyeh
41 ..ieje
Wienbllika i Starachowic oU
cnsów
najdawnidszyeh
po
,,' spólcz~snoś~.
Wśró41 &uteriw
znajdują się nau-kowcy z ,,'arszaw~', Krako ... a i
Kielecayzn y. Udzia.! zapowi~dzieli m.in.
prof. dr Feliks Kiryk , prof. d.r
Jan Pazdur, doc . d·r Zenon Guldon, dr Lech
Stt;pkowski, de
Słanislaw
Marcink owski,
dr
Mieczysław Adamnyk, dr Stefan Pastunku, dr Marian Bana_
sl e k.
Or;:an'zatorzy ""prosili na se _
sję, obok pneds:awicieli m ie js coweg0 śr:xlowiska, takż e g<Hici
z zaprzyjażnionych bwarzystw
r€'gi-:lnaln~'ch w ~ka.-i)'sku i Ost!'owcu. Sesja odb~t1 .. ie się w
s o hotl;, 21 ~t) cznia br., w ZDK
w rsc. P , ,,.zą~ek o gt.Kiz. 10.
(an-no)

•

l'Zylł?

- MytSlę - kOlltyn.l'Uj" m"j'H'If z KBM - że ie prvblemy
2IJla.id«l odu,wiM'ciedlenie pa zbl ' l.ujące-j ~ i ę ko-n!E'lfeneji woj wOd :dkiej PZPR w Kielcach.

Jak Warzecha
zmienił SIę w Wierzynka?
o

.Jak

",i"oomo, naj 'lynniejsza
w
naszej
h;storii
un.ta
odb~'la
się
w
Krakowie, w 1364 roku u mieszczanina M ikołaja Wierzynka, podejmującego
przybyłych
na
zjazd pod Wawel monarchów
europejskich. Postać Mikolaja
l dzieje jego rodziny były przez
wieki przedmiotem
dociekań
bistoryków. Ostatni numer ze8zytU naukowego "Krzyszto!ory" p rzyn osi artykuł Graiyny
Liehoóuak
"Naj tarsze dzieje
rodziny Wierzynków w Krakowie". Autorka omawia dotycht=sowe wyniki badań i n jróż
norodniejsze sugestie; mjn że
sławny ród pochodzi ze Sląska,
za ś jego pierwotne pr3ed zniem('zeniem nazwisko brzmi"lo Warzechow ie.
Na jslarsze slady '\\"i erzynków
na Sląsku spoi 'kamy w latach
131'1, 1320 i 1322; za w Kr kowie pierw ze zapiski kronikarIIkie odnotowują je w 1316 roku.
Te daly wydają się w.kaz wac
pi ze autorka
ie Wierzynkowie przybyli z którpgoś
x mia t zachodnioeuropejskich
»O('zątk wo
na Slą k, gdzie
Otliadla C'Lf;;:i: ich licznej rodziny.
Inni jej przedstawiciele, kiero-

~ hyba

·reJlorter:y
:a.notowall:

,fi- ,

....

--.

• W Radom~u odbyło się
plenarne p06iedzenie WK SD
poŚ'Wit;Cone tematyce mlodziezowe]. W rpferacie programowym
Prezydium WK oraz w dyskusji wiele mówiono o udziale
mlody~h lud7JI w życiu .połecz
no-poIHyrznym,
g06podarczvm
regioou l kraju.
(~g)

m
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STRONA 2

'" ani cieka", ością lub żądzą majątku powt;drowali dalej na
wschód, z biegiem lat coraz
mocniej związali się z Polską,
przejt:li jej jt;zyk, obyczaje,
wreszcie - .polszczyli swe nazwisko, . odnotowywane
przez
pierwsze kroniki aż w kilkunastu wersjach. Kolejni potomkowie W ierzynków pełnili bdpowiedzialne f unkcje w miejskiej radzie; do historii przeszli
dzięki uczcie, które obrosla już
lege:ldą .
(PAP)

W C'L oraj w Garbatce-Letnikierują "y ,,!i~te m
126p",
nr r'l"j. RAA 9252 Leszek S. (lat
22) najechał na praw idł owe jadą~ rowerem Kazimierę .J. (lat
56). Kobieta :Lmarła na miejscu
wypadku . Jak w~ nika ze wstęp
nyoo ustale ń, prz~· dt.y ną te; tr .. g~i.i n", !>'Zosie byla llteost roina
jazda kierowcy " m :tlucha", który
był pod wpływem alkoholu. lA-szek S. z!lst..a.1 Ult.-zymany W areszcie clo dyspozycji prokuratora. Sl~zt wo w tf':j sprawie
p rowadzi Rl'SW w Ko~enica r!:,

sku

• " . ~arno1.esie, gm. Policzna, k ierując~' ,-,>t arem 28" nr
rej. R .4.A 829C
M.ie~L~·slaw J .
potrącił idącą
Stefanię

Spóźniona
h·tni Andrzej J ., miC'sLka- ni"c Ostro ... a , nie koebal
nkoł jako uf'zf'ń , ale upodobał je sobi~ jako w łamy
" a~z.
lJkoó~4 ""uy edukarję w 0 m~j k l asi ~ nie t Iko
nie pałał
rbt;t'ią do dalsuj nauki równit'i nie Itarn"ł się do pracy.
Nie prujmował sję ki zbytnio
obowiązkami męia i oj:.-a: U4:ś 
eid nH z ionll
i
dzie('kit'm
II,..Lf'S'awal a kolr ~ami. Poniewai nie stronił ocl kieliszka,
najh'pirj e~uł się a nimi w .. Tę
e:tow~j"
lub .. Tury tYHn~j".
Jako stały bywalec cesta uraej nie posiadał jt'dnak stałe~o
in.dła
utrzymania.
Z
u~o
wZItJ(du między pierwszym a O.. tatnim toa~t~m poro cza u peś ... il;('ał na dumanie nad tym,
.. ką' wzią~ pirniądze na kol jną
wizytę w lokalu.
Z przemyśleó tycb wyuikalo,
ie najl~piej &arobić na nastl;pny wie('zór poprzrdniej nocy.

22

Wra('ając

w

wt'soł}'m

na~troju

do domu, Andrzej J. wst(POwał wi(c nie
pro'<zony bm,
~dzie nie b:!,ło ni kor:o i r:dzie
spod:t.iewał ~i( znaleić coś do
zhandlowania. Wybit'rał budynki nie oświetlonI'.
Podchodził
do okna, tłukł ręką szybę, 0twierał ..właz" 1 wchodzi] do

str o ll ą

Dz. ' (lat 1lO).
dłłZnala p&waznyeh
ob"aiC'ń eiała i przebywa w s:r,pitalu w Zwoleniu .

Zamiast nauki, pobiera'-..
I

prawą

jf"zdDi
Piesza

ralnym Planie Rocznym, o 7.2pewnienie większej produkcji
rynkowej, towarów dla rolnictwa i na eksport.
Decyzjami kredytowymi bank
będzie mógł wynegocjować nie
tylko przyrost produkcji, lecz
także lepszą
jakość
wyrobów,
kon kurencyjną dla
wyrobów
p)'()(\ukowanych na rynkach zactrOdnich.
~y ..,obec: le~o bank bę
dzie pilnow:.1 takie jakośei i
slopnia rentownośei produkdi
w prudsiębiorslwie?
- W planie centralnym zawarte są mechanizmy regulują
ce te sprawy. M.in. zobowiąza
no resorty do przygotowania
spisów wyrobów zanadto ener-

układ:t.ie kuśniU'ikim . Jntlli~ja
';0 nie zawiodła; wyniósł slamląd wraz ze wsp .. Jnillami 4 futra a n ulm, 3 sk' ry :I IiD
i kozuch. LącZ1Iie 436 tysięcy
zł.
\V prze~ach między nO"n 'mI

od .... iedzinami zkol, Andrzej J.
"ziął równiei udział w ezterech
włamaniach do prywatnych domów. Sposob działania był ten
sam. Inne natomia~t wpadały
łupy .
Stanowiły
je Klewnie
wartościowo przedmioty domo-

kredyt'!

- Wielkość kreJyiu nie jest
wynikiem żadnych wyliczeń i
za l eży
jedynie od negocjacji
przedsiębiorstwa
z
b ankiem.
Umi ejętn ość prowadzenia
gry
e k onomicznej s t anowi więc o
sile przebicia przedsiębiorstwa
i jego miejscu w reformie go"podarczej.
Przedsiębiorstwa,
kt.óre
aaplanują, a p&żniej. w
toka
proclukcji nie osiąltnll poprawy
elektywnośc-i
gospodarowani&,
np. pOpr:&u obniżkę kosztów
własnyeh,

ciu o przestarzale technologie.
Bank korzystaj ąc z tego, pozba wi lub powa żn ie ograniczy środ
ki pieniężn e przerlsiębiors~ wom
produkującym b u b le .
W polowie roku zakoilczony
zostanie program restrukturalizacji gospod arki
narodowej.
Dokonanie ocenv techno logicznych zdolności'
wytwórczych
majątk u trwałego w
przedsiebiorstwach i zbilansowanie go
w skali kraju pozwoli na iensze wykorzystanie
potencj&lu
produkcyjnego. A rezerw:! są
duże. ,V woj. kieleckim wyko·
rzystanie środków produkcji nie
pt'zckroczył o
w
ub. roku 80
proc. Ujawnione w wyniku restrukturalizacji przemysłu rezerwy pozwolą na uruchomienie produkcji towarów zgodnie
z zapotrzebowaniem społecznym.
- Aby przedsil;biorstwo otrzvmało kredyt, nie wystarczy w
takim razie zdolność kred ytowa?
- Podstawową formą oddziaływania b anku jest dostępność
do kredytu i ustalanie jego
wielkości. Sam fakt, że przedsiębiorstwo ma zdolność kredytową, nie stanowi podstawy do
udzielenia kredytu. Uzasadnienie takie może natomiast sta nowić celowość i efektywno«ć
finansowa zamierzeń gospodarczych przedsiębiorstwa, których
realizacja wymaga pomocy kreóytowej. jeżeli ("ele te zbieżne
są z Lslożen iami
p.Jlityki pi e n i<;żno-kredytowej
banku
w
bieżącym roku. Przedsiębiorstwo
dobrze prosperujące może więc
liczyć na otrz)'manie tzw. kredytu s konwertowanego (spłaca 
nego z iunduszu ','ozwoju) na
llfinanso\ 'anie stałych potr7eb,
kredytu .... zonowego i kredytu
na naleiności. W celu ;zęścio
wego lt;b, w .. y:ą~Ko,"ych przypadkach , pełnego ,fin'lnsowania
wzrostu zapasów. :t.akupu nowych teC'hnol.;~ii. modernizacji
v...,~,}il-'"3~łfC'ych x {. ·uy;,·rl.o:'Ego

dytu bankowe~o. w ciągu
roku będą ~o tracii.
- Dziękuję za rozmowę·
li. SKL'P

szkoły

we, tlroga od:&it'Z, .... yr .. by jubilerskie, alkohol
I~h
l ą~'la
',,' arto" lIrnkroezyła kwotę 200
.~

ię~y ~Jely~b.
f'i ~r"'·5;u a :JerU

",łamań An41rzf'ja J . (a. kio ku " Rud.u" )
salleDl'Zyl. sit, ni('powodzeniem,
~dyi s kr:.d .. ion, lo .. a r, ukryty
,.. ,>n!\I'ła ""z"n)In s.moehodLi/', prujęła mil i eja. O tatnle
do
P nr Z t&Ue a;4: nie po,,-jodle, pon ie... ai milicja
nie
.tylko prlt(' ~ko"biła w ... yniesj~nlll
lupuw, ale rownjei.
uólaremnila .. ~irnkę. "'szełką inn~ zdobyez udało
ię
pienięży~.
\\ nystkich w łamań i b'adzj iy Andr"rj J clepuścił ię w

cią~..
.urS)l ~lna
d~'ócb i poł
mif':"iąca Wynikł~ z ~~o faktu
".··. tpli,.-ości
er~anów
• il':ania,

czy podrjrzany o irh dokonanit spra"ea ~"t osobą zdrową
J>,,)ch' xn:e, ro"wi.ola poa,h-,,na opi n ilr
j cleco Id:a"a.'
it'cne, nłHlne poslępki Sld
Kenia'; bt;d",ie zatC'm j 1ko
uezynki () ob norma'lIej,
ki;,ra ponadto, kazana jul za
podo ne pnt'd kilku Jat , nit
w ciągnęla z kary naleinej nauki.
W
swią:l.ka
s
włama.ruami
Andrzeja J. odpowiadać bl;dzie
kilkanaście osób.
(maj)

http://sbc.wbp.kielce.pl

';;

materiałochłonności,

poprawę w yda jności pracy, najeżeli
na początku roku
otrzymają i skorz~' stają s' kre-

wet

do

.rodka... Najpin.... wuedl w
tt'n posob do III LO im. Wladl sława Bronit''A'skiego, pi:ini ej
d ' Szkol y
Podslawow~j Dr ł,
)Httł'1D do Szkoły Podsbwowrj
nr J , a na kllDCU do SP nr %
Brai ... z:-,slko, ee mógł ła
two pned:.ć. Sz .. oln e kasy ...
Itotówkę
"b~- tnio
x· ...bne nie
lo} Iy, alł' a jeclnego
" ... Iomu~
oprocz pieniędLY, ",' ~' nio!;ł taśmy
maen~tofonowr i kalkułalor , z
inner:o ma~netofon), kolumny
głośnikowe, radio i adaptn, a
jeszcu innł'ItO r:itar( elektryf'&ną, adaptrr, kalkulalor :I zasilarzem Hp.
Poniewi w n cnych f'Skapadach do szkol miewał to".arzy·
z , a zdobycz ni~ prL nio.. ła
w sumie kro iow~cb kwot, potanowił obłowić sit:
owitił' w

przedsiębiors tw o może otrzymać

kredyt rozwojowy.
- Jakiej wysokości może by~

gochłonnych,
materiałochłon
nych czy pows tają c ych w opar-

łupy

"miłość"

rozwoju dzialalności gospodarczej - z,godnie z wcześniej wyja śnionymi
już
zasadami

Z

dł,

I

do ...
sca
no ...
pie.

wy j
podkifeślil,
~ kończąca się kamlłan:a toczy ła s-:ę w trud!!ej $ytuacji społee= o- gospodarczej
kraju. Już

Wojciech JarUlZel;;ki

dzi.ś mowa jednak
s-tw!.erdzić,
że p;::rtia, choć liczebnie mniej -

lan
prz.

00'"

prz,
poz
jak

sza, jest za t o znaeznie Y.ir~w
sza. Naj\.rutl:liejsz.a w 35-!.?-tn:ch
duejac~ PZPR kadencj'l wladz
pa.r\)' jnych o'<azala się awocna. OgrtKnna w:ększość wybran 'ch 25 roku temu do
wladz
sprostała n'ez,wy-kle trudnej prób:e, wala o;;try eg zamin rOlZsądku. charakteru
i irleow·JŚCi.
Dzięki temu t:macnl" s',,!
jedn~ć ide owo-pol:tycz,na i zwa·rtość PZPR Coraz w:ęeej
luodzi
p:.'acy ot\v . . e.ra się na a.rgume,1 \.3cję parW,
n.:l jej cooz,'en ne
M:.ałania.

I s,_'kreŁarz KC podkreślił takte ol brzym ią ro.J.<:, jaką $pelni!
reg ion Lubels-uzyz,ny i 5am LubLIn w Lworze.nLu się \"hdzy lu dowpj. Na w miast<> - 'r.olebkę
Pol.s.ki Ludowej - zW:Ó<"'ODe bę
dą. w 2.W~ąz.ku z 41J-'ec::om P~L:
oczy csleto ri:r3ju. To przecJl!z
z ~,-..go kierunku ~ozl egały s:ę
bibu,rycz.n e
słowa
!\~aD'rC6tu
PKWCif, tu z połączenia I Armii
: s:ł ludo'.\'e-j pa rt,' za'!'l t;.. i powstalo LWP, tut~j z!'ojz;'ła
s:ę
na~:::.a
lud·",,,,,,,-.. ·o~j'llis :yez,n.a
pai ""~\V-O\\'ość.
. .
.
\Yo 'e'ech J,'!' ,:z.eis-<.. naw:ąrzd
w sw();m "'YSl..ą;>' t'TIiu do XIV
.p'enum
KC. ch2raktc-~ya.ując
nas.lą ~""j>od " rk<:. Ni,e u.krywał.
ż.e jej star. jest jeszcze d3\~kl
od iDeału . d<> czego przYcz)'fllają SIę m ix.
!'e6trykcje. g<l6POda.rcz.e krajó-,' zachodn:ch wobec Polsk'.
T rzeba jednak ob ,e-ktyw'nie o..--e.n:ć, ż.e kraj powo.1_. a'l-e systematycz.nie wychoJ:z,i z kryzysu, w cz)'m zasJu.g~
ws.z.ystk ich ludzi pracy. Don 10~łym
06 ;,,~nięc;em m-in:onych
e.,.,~b l.ai jt'\5t umocnienie po1yej.j PRL we wspólnoc:e kra.• w $ocjal :s~ycZFlych. ()1zyska:
D~e 1aula.n.:
i
P'O'jJ:':Zn;ccz.~
..,.ar~g
4>&i.
W iele miejs{;a w swoilJl w Y~'ł.~iu I se'uc-tarz KC
pos",;ęe.ił z.bliżają.-:ym
sę '" yborom de rarl na·r()jowych. akcentując z..'laeze-n:e tego fa'ktu. W'bory ~ą istotnJ'm wydarzeDlPm w k~f'!runku po:QZ".lm:ffi~a
narod-:>wego.
w::i.nym ela m
u.w .erzykl n ioo,;a p!'~ram'cI IX
Z';;wu PZPR.
"Równ :~ż
sprawy ml lzi-t:ży
:z.nala.z.ly il;to!..ne odz.w.t-re.edlenJe w przembw:cn i-u W. Jaoruz.eilsk· go. I e-k-re:arz KC zwróił się z a'P"lem
do d-elegarów
n.a IX Z;ólzd part.. i o ~"k()fz.·
sl.a.n,ie czasu. 'aki pQL06tał <lo
krajowej koou-rencji. dla glt;bszpl:0 rozeznania probl~at'<.. k:
młoozieio'1:t>j.
dO!'m'J!o..... ania
nowych, skutecz.r.y h :.n:cjaty ....
w tym z..a.krE,,:e.
Z wit'!ką t.ro.-,;.ką mÓ'wd W. Jarn.zcl",ki o sytuacji m:{,'\.lzynarooowe-j, wyrażają~ przekonan.:e,
ż..e toczące się obew>mie
obrady
pokojowe w SLtokho1mi4.' stw~
rzą szansę do budowy zaufania
i bezpieczeństwa w Eur~

ne
cze
w

Bu,
m it
jak
l.or
w

lJl(J

to"

bud

c

\T

C

l.
:\

Przy,kłady

Oszc

Z kj pl .. ,.unuy $ .. 01_..... U ... "
d',. _"I\d"eni. . . d ..~ej warlMei.

.... r.w"c ..

.urlę,

wyl .. muJ,\e

ikl, nie tely, Iłle oblia:ył,
ile
towarów
przewo:.onycb transportem samochodowym nie <lociera do miejliea prLezn:u~zenia. \Vide stanowi natomiast zagrożenie bezpieczeństwa
w
ruchu drogowym. Przyczyna rozklekotane ciężarówki
prowadzone
przez nieruzważnych kierowców, wypuszczane z zakładów
przez nieodpowiedzialnych dyspozytorów, z ładunkami
byle
jak ul>tawionymi i nie zabezp:eczonymi. Prze~adaT A olbrz~' m ie
o r on y, które pewnego
popołudnia
potoczyły się z cięża
rowego
samochodu
jedną
z
kieleckich ulic, a rozlane 11arę selek litrów oleju
na ul.
IX Wieków Kielc,
spadahcy
z tr .. n'portera balast
diwigu
na rond7ie
przy ul. Buczka,

betonowe
płyty
rodna kane
nieoo dalej
przy ul. Grunwaldzkiej czy ostatnio za łane
dużymi kamieniami rondo przy
ul. Rew. Październikowej'?
Kolejny

przyklad z miejsco-

WOŚci
Przyjm o, który zarejestrowaliśmy
w środę , 1J bm.
W poślizg na szerokiej, kilkupasmowej jezdni wpadł cięża

rowy

pojaz d z przyczepa, nado poznań Skiego "Transbudu". Nic by się szczęśliwi e
n ie stało I:'dyby n ie byle jak
zamocowane
na
platformie,
znacznej
wartości
maszyny,
które wyłamały
burtę i wypadłv r,' rowu . Część
uleęła
zniszczeniu. Zmarnowana ludzka praca, materiały, pieniądze,
u~zk odzo nv sa mochód
Czy zawinił
tylko kierowca,
popeł
niahc błąd w szluce IlTOwadzenia poja7du'?
(a lp)
lei,ący

Mieszkania

systemem gospodarczym
Od k:l:-u lat układy remc·n!.owo-budowlane przy
niektórych ,.półdz.ielniac./l
m;e-zkaniow~'ch, w województw:e k.elerkom we ,,\'Ia-nym zakre,ie.
sYstemem gospodllrczym wznosza wielcrcdz:nne bloki mieszkalne.
W tvm rol,u równ.ez mozna
s,<:"
spod:>:iewać
W5p"rc:a
wielkich kombinatów ze slrony n' k'órych zakładów spó l d" Iczych. Przvmierzaj:t sie one do rx>')~a\\'ienia . '.v\~k ń 
C'zenia Gkoło 300 m~e:;z.ka~: 2,0
w
ta ra chowica ch onz ;)') w
B~ ... ~<u. ~a ilOCZatlc..l rok u l.:tm;erzen1a te
raklow e ne
,:1
ja;w b'ldown'cl'.vo dcd,,'ko'N!'.
r.onadnlanowe. ale k Q w:e. CZY
grudn'u tymi 3fl1J l"k~bn-ii
nie bed7ie trz.eb~ ra wojewórlzk'e~Q
')I~nl1
!.owalud wnietwa m'es1!k;:oniowell[ ?
(JP.\ )

możliwe?
często

()(ozyprze świad kami
jaw nego marno trawstwa surowców
wynikają ce go z ludzkiej
bezmyślności a nawet złej
woli,
czy też teChnologicznych niedos konałości, powodujących, że na
wykonanie danego artykułu zużywa się o w iele więcej materiału i energii. aniżeli
w yszłOby
przy zasto'owaniu
innej. osz czędniej,'zej mI' OÓY wytwarzania.
S prawa jest więc ja,na. Generalnie, przedsiębior twa
nie
mO&'1l lioz~ ć w tym roku l1a
poprawę zaopatrzenia i to
nie
tylko w komponenty importowane.
połeczeń~t\\ o natomia t
ot"Zekuje je zcze l~psu o zaopatrzenia sklepów i mal;'uynów.
Nie pozo laje zatem nic inn~1:'0, jak solidnie zabrac ię do
wdraiania w zvcie zakl do" ,· t h
prot;ramów
o· l('1.cdno'ciowych.
które pod konier ubi~~I .. r;o roku oprar-. wano " k "i dej firmie, w
każdym Jlrud iphiorslwie }lrodukcyjnym. Wyd '1 jl'!
. ię. że szrzególne znacZf'n:t' bE;da tu mia ł y pomy h' i dz ia łn
nia skierowane na u prawni anie technologii produkcj;o howit'm j~drt~ m udan\'m rozwią
zaniem można będzie uzy kać
eft'kty
wielomDionow('j
warto>ci.
\V ,,·ojev.. ództwic k~c~c &..lrll
'w:e:e prz.ed~:ęb::>r>'w, p. ze.:zu waj .. c tegorot~nc
o~rani.zcnia
przydziałÓW
malprialó',V ,
nie
ezekaj-ic na odgórne zalecenla.
jllŻ w ub. r. za 'z~ło 0l,!"a, 0 ....·:-

wać

Z~lla w

Ccn n .. ma

drożnej 50 ny.
Zdjęci

oi" n : u przy-

.\1. P iek r,ki

zone

dukcj~

tym m:e,.cu mozna b1l zaczqć pouczać dyruchu, że należy to zalutwiać in ICZ<' J, że oprócz k"lei jest je,;ae mna
komunik cja, którA paraliżowana je" pTZPZ
t.,kie pom" IlI. ale ja przecież zaatrugłem
:;ię, że będzie życzhwi~ ... Proazę więc tylko serdecznie kompetentne o.obll, Aby b llIy I ~$kau.·p pr;emllilet zdarzenie, które nIe
jest wcale odolol]nlone I WIlClqllnqć TOZs ldfl~ ,,·nio-ki. Zre.zt
w prz/JJ)'ldku podTlIdom kU!90
rze }Hdu ;uż n,edlugo 'prflU'(l Tozu"if·!''''''
b Zł
dt? 1fU~l/u'rtie. R do-

•

l

,_rlle(lll ;OIV;e
g(/zie in(lziej

technologie,

walco\O-y(ł!.

k ształto wni

ków kól samochodo\\ ycb d la
F C
w
Lublinie, które
to
",z allowniki
sprowadzano
z
nt:ł.,ii. RF.· i Japonii oraz tz\!'.
k "tlał owników cepu karbo" ant'l(o kllto\O-ego do k ombajnó w
.. biLon·', klóre importowano z
W:elkiej Bntan;; i RF.·. Oba
rozwiazania, - który ch autorami
sa inżynierowie: · J.łn 8uduń,
J'dward
iudaj.
ławomir R ynio i lanisła w Rudny - poza
c~l"owitym
w ·elimil.o·"·:1niem
iu.port-1,
przyriiO Iy w ubiel!l 'nI rO~',l o ?r7 dno'ci ~.j tn~n
do!arów.
:,1 r ir.1 " .. Skóra oraz mgr
inL. J. . Lwaczka z <rdzi 7.0 . , i ~j .,S, [u ko u o raco
li proj kt
przed paleniska
wodll~t;o
tvpu PKR . które moir
'0 0wnc ia«o ryrz" tawkę do 0<:01lów
odnY"h'i parow\-ch walczakowych opalan\"('h
olejPID
lub gazcrn. Paleni ko 10 umoż
liwia prz"sto o'.vanie kotła (b z
potrzeby j~l:o dem on lalu blldź
,!awiania dru<::ego kotł a )
dQ
pra{'v nr::!\' za to o',\'aniu innego żródła e:1ergii. nOl '\'p'Jl:la kamienn('~o zamia~
gaz'l C7." oleju. O. rom"e 0-;7 ';:erl' o
rlh

Załoga

O .,ol1y mo 'lce udzielić informacj i \\ kj ~prawic pro"zonI' ... ą
o
kontakto\\ .lnie
ię
z R('jonowym
Urzędl"m
• pra\\
\\' cwnętrlnych
w
Kielcach, ul. We ~o l;l 43, pokój 6, tel. 29-112.

żurnych
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wprowadzać

nowe, uleppozwala j· ce
uzy s kiwać wię c ej go lowych wyrobów z dotych czas obowi~zu
jących
norm
materiałowo- ~ u
rowcowych. Zna czącymi ~ulece 
sami mogą się
lu
po('hwalić
między
innymi Hu la im.
M.
Nowotki w Os trowcu. FLT .. Iskra" w Kiel!'ach, Sędzi<;zow-k a
Fabryka Kotłów, Fa brvka l a szyn Roln iczych w
Kunowie,
s araf'howicka FSC. ZM .. P redom -Mesko' w
karżysku.
Oto przyk ł ady nie który, h ciekawszych rozwiązań, które j ,ż
prz"nos zą
konkrelne efekt,·.
W o..\rowieckiej hucie
urucbomiono antyimportO"lł
pro-

Zbyt

11
tycznia br. w Chęci, n"-ch,
w
rejonie
wzgórza
t41Rzepka
znaleziono
zwloki
no\~· orodka . P rzyCZ\ nol ~mier
ci
jak
równacz
n 'lZwbko
mai ki nie "ą znant'.
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p(Y,"Zątk

ubi<:bł,

o

rot<.'~

M 'n: tró·.... powolała
do
ży da Cenlrum Badania Op nli
Społe c znej.
kt.órego
zadaniem
jet uzy 'kiwanie od spo ł cczt'ń 
'Iw
informacji, co ;;, dzi ono
o zamierzeniach
rZ<ldu i jak

IIwclI lu:i rdzq, że zdarzajq .ię i dlu:,;:e
po.tojl'.
GOłpodarzll
Ita cjt w Suchedniowie chciałbl/m poinformowa ć , że gdybl/ w
c.a:ie ,,,kiego przl/mu.ou:euo postoj u zechcieli po,łuchać co móu'iq ludzie .pie,z'lc/J
nil okrl'ilon'l godz inę do Tóźn/Jch urzędóu'
I
m.ty·ucjt w Kielcach moglibJl zupełnie
zl<'qtpić u' Ich dobre wllchowanl~ i rf'utkt trad C!Jjnego
(przed,,,oJenn ego jdZCze)

do kolet. Ci WJZYłCy ludzi.. w
SW"1 bez ilrteJ :łoici n ie c/tcq za nic zrO:'Im'e':,
że
niemo:liu.'e
Je t
bl'/sk" I~:ne
pT:P.un,,~cie pociqgu o
pl.l r ę
metróu' w
,"z"'l h,11 " tlil, nb!! o<fblokow c z"tflT'lI"H.'"n '/ I'T:ej!l:d.
O" ! ,/ 'iści", ja w
pelnt
odJ)'lu'l"dzinlnll
leu.·" p' anI'. zdaje ,obie .pr U'I', ze kfl Suc~edniou,,~ m"jll n ~ QI')'ci
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lnkQm j/!J~Ul ZfJ.'rru p P"·OU·f jP:1n; f ,łOją
tnie nil u"lO"Il'i.kn pns !~r6fIJ PKS tudZi,.·
"mlleh
u 'u tk ".nlków dról1 pr 'P! ktnadraTW!, nter
pół godziny. N,,!którzy zło!.
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mocną zaporę.
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"Waltera"

Rad a

'J

tal<ich
koUów
' nie ląd, że przy
le go un: o dE ni
nie mu"z inwe tować w budowę nowyc h
kotłów
rzy k td ej zmianie paliw .
W kunowskim
.. Aeromecie"
m~r
inż.
Bo&-dan
Nad .. iałe "
wspó-In;e z
Edwariem Ja" bow . "im oraz Michałem fta~lai
stem
opracowali
techn .....,'"
.. ięcia rur kwadralowych j prestokl\tny(oh p<Jd rÓLnymi łutta
mi do prudukcji kabin ei~~ni
ków C-lir.> I C - 36ł met..tll _
bróbki pla tycznej. Pomy~l zc&dziła konieczność życiow ... V ....
brylea nie dy sponował d WiE mi na zakup specj lnej
!li l,
tarczowej z RFN, k lóra Wc ~
z narzędziami koszluje ponad
77
tys.
marek. Uruchomiono
więc szare komórki
i
dzi ki
temu zakład dorobił ię whnej mt'lody wykonywania tyc h
opera c ji, a w pań~twowt' j 1< sie p07.o.l:I l a spo ra sum. którą
można
b!;d1.ie .... ykorz y stae
na inne (:(·le.
.
Również z metodil
obróbki
pla~tycznej mamy do czynienia
w przypadku wykonywania pant!'w~k drążka
reakcy jne(G d.
.. ~t3rÓw-2G6" w stararohowickiej
ł'. C. Witold O trowski au'nr projektu - wprowadzahc
nowlj m .. todę wykonywania tego detalu przyczyni ł s ię do zao zt'zędzt'nia przez fabrykc: 15
'on rur s :1lowych najwyisze j
jako<ci (a więc i bard!
drogich). W sumie, w ub.
rok u
zao'z("zo::d70no w FSC z ('go tytułu 2.102 tys. zł.
To kilka tylko
przykl.tdÓ w,
IIle chyba przckonuja on'.
ze
!'.·.órcze my .:;lenie przyno ... i jednak pożądane efekly po,uzególn:im zakładom i w 'Zl'rszvm
rozl1mieni I go 'podan'"
narodow('j. WYdaJe .ię. ze w tym
ro:-n liczba podobnych
p ra co., łń i rOZ\\'iflZnÓ znaczni~ '''''z('t)~
n. , gdYż. taka je t
potrzeb.
'zczególne pole do popisu
w
zakr~sie oszczędno';"i
materialów i IIrowców maja przed,i,:bior:twa budowlane oraz pcze,.
m\',l u materiałów budowlanycłL.
\vl a.,n ie 'y budownictwip notuj .. ,ię -pore strat\· mat"ria ł
wynikają wła
z 3to~owaniu

• • •

opłnIUJe

o<:en.. dotycłlcla, pocl ).;t.e
cyzje.
W oj ·.... ódzk;m koordvna Q(".·m
('nos w Ra domiu jót .xk
Zdli I IW
Lichota
Poinformowal on n, .. iż W cel', zhadania opini >~łecznej na temat
w 'branych zagadnIeń
nk <> t.owane 'ą w kraju
'' '''lv,tk; ,
grup'"
spo łe c zne .
Ra <ł'lrnslci
"Walter". jako n l'\ lI;kur>
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województ ..... lc :>rz~d.ich:. r~l N
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::>3 re !,,~'7cn at\'
Do
KÓ '.'

"\h;,· .... '7-

\ n k,,"

i!ł':~'1

"u

•n

re ·t..-. . . " •• j

!l,.

1-

e

ULyt owników

p "U prZ1 t ·O !;;U~
tou'sro vch, SP" u'no"·
ru
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tu ,. .. ,f .. kt • dróm;k k leJO' ") od H' d ' I ,I ",,'
be:p!pcz e ństt"".
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Na I:'rudniowym społ .... niu a d7.ien",ik ,trz mi, PO~wlęooll y m m ię
dzy innymi perspektywom go podarki narodowej w 1 ~ roku,
M .\.REK HOt. DAKOW KI - zastępca kier.wnika Wydziału Ekonomiczne~o KC PZPR twierdził, ie prz:ornajnlniej IMłowa pła
lIowane!:'o przyro t. tegorocznej prflcłukdi .... e wszystkich dziedzinach mu§ó byc: uzy kana .. materiałiw I sur.we...... aafl czę
dzonyeh w :tak ładach i przed iębior twaeh. Innymi słowy: trzeba
41.łoiyć wszdkit"h starań, aby przy j .. tnieAcYl'h Died~ tatkach materiał.w.-surowcowycb wypr.dukflwa~ wi-::..eJ
towarów
aniżeli
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Co

zrobić,

by

ożyły

wiejskie kluby?
i~dy
nadz.ieję

kluby " Ruchu " - obudziło to
Da wsiach na kulluralne spę
c1zani~ ozasu. Te prekursorskie działania b y ły w .. wozas przyjmowane " radością: kłub by ł bowiem miejscłm :,polkań młodych
łudzi, można tam b)ło pograć w gry stolikowe, pOfiłuchać muzyIti, wreszcie ob~jrzeć film w telewizji. Słowem, klub tętnił
*yeiem.
20 lat temu
młodzieży

pow~tawal~
mi~ zkaj~cej

i wall"unki Zmieniły
n iec o, telewiClor zna jduje się niemal w
każdym domu , a I młodzieży jest
mn;ej na wsiach. Kluby "Ruehu" poz.ostały. A co pozostało
s ich bogatej przecież tradycji?
ZAGNAJQSK: Klub m i eści li ę
w dwóch niewielkich pokojach
wynajmowanych od prywatnego właściciela . Od wrześni a u b.
roku g06podarz wymówił
pomieszczenia. Ma być
przeniesiony do budytIlk.u w Chrustach
Małyeh,
ale tamten na razie
w)'TIlaga remontu.
Czy tutejSUl młod1lież przychodzi
do klubu? Tak, jest
kilku stałyc h
byw alców, klórzy
wieczorami
grywają
w
warcaby i szachy Chętnie pogul iby w phng-ponga, ale nie
ma moiliwości ustawienia st ołów . Pomieszcz.enie jest za małe. Muzyki też nie mo.i:na po"łu chać, bo nie ma magn~t'.)
lenu, a gramofon jest zcps:lty.
Jeżeli młodzież chce potańczyć
- przy.n&.li sw6j sprzęt Osta L
Dio nie ma takich imprez, bo
g06podarz
niechętnym
ok iem
na to patrzy Wyjątkowo Lgad:z.a si~ na
and,rzejki, ostatki
czy sylwestra. W klubie znajduje się p'unkt biblioteczny, z
którego mIe Szkańcy wsi chęt
nie korzy&t.aią Ale nie ma trazasy

C

się

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 14

dycji, żeby otu>0 p"oolu przyjŚĆ,
po~edz.ia: i POl'oZ!UQ wi.. ć - Chyba dlatego - mówi pracownica klubu, Janina Grabowska że nie możemy oferować herbaty czy kawy. Tych produktów nie otrzymujemy. Podczas
mOjej clileromie..ięczne j
pracy
raz
tylko
przywieźli
trochę
kawy.
Dowi-aduję su~, że k oło ZSMP
w Zagnańsku doŚĆ prężn i e dZiała; niech t) lko zmie-nią lokal,
a na pewno z tą działalnością
b~dfl..ie
lepiej - z apewni a J.
Grabowska.
Na zimno ni~ .LB·rzeka: piece są dobre, w~gla tez starczy. To d2li~ki
mlod2ńeży
z
ZSMP.
Na ladClie duży wybór tytułów gazet. Można poza tym kupić herbatniki, mydło, proszek
do prania, zabawki. Handeł tymi u·tykułami - t o poważny
wy-cinek działalności klubu
W ł.ĄCZNEJ klubu nie ma.
Zabawy czasami
urządza
się
w remizie strażackiej. A na
co dziciI c o robi ą tutaj młodzi
lud ,de? A nic, pani powiada napotkana na d,rodze g06podyni. - Kto tam ma na to ochqtę? Ludzie
dojeżdLają
do
pracy w K ielcach, w Skar~ys
ku A jak się chcą spotkać. to
idą do .,Olsz"nki", na piwo.
Sl:CHEDNIl)W: Klub .. Ruchu"
mieści się \V s;arym b ldynku,
należącym ró\\ nleż do prywatnego właśc:ciela. Za jmuje dwa
pomie=eni.a: w jednym znaJduje się telewlzor, kilka stoli ków i krzesła Na ~ianie VI ytawka
dz;ec ięceJ
twórczo"ci.
Tak, dzieci ze s7.koly przycoodzą
tutaj P, ękllie
LorganIZ owały
Dzień Kob.et dowiaduję się od O"nu\y Pajek. Wi06ną i lat m lep:ej się tutaj pracuje i w'ęcej się dzieje.
Zimą nie
Dlaczego? P iece są,
ale. p!'~ewody kominowe znajdUJą SIę w oplakanym stanie:
nie mo.i:na napalić. bo dym w
oczy
srezvp:e. Gospodarza to
nie obchodzi. staruszek ma 85
lat.

?Ie lraU::-m. Pl'owadźony tutaJ z 'zyt lmprE'Z znajduje s;ę
w oddziale w Skarżysku A~e
odb~'wają się spOlkani.a TWP
LOK. organ izo..... ane są wvst.a~
wy prasy, ks:ąiek. Latem dz;eciaki przy ieżd.i:ając-e na kolonie
do
uchedn:owa bardzo
<'hę ni.e ~o klubu
pr~ychc:idzą,
organIZUją sob:e kom :.al ki. śple-

POZIOMO: 5. pod głową ~pk>
ł'ha, 6. podpora
chromego, 8.
rew izja, 11. hutniczy albo stoczniowy.
PIONOWO: 1. przyczepa motocykla, 2. Dył, 3. w porzekadle z workiem, ł. w Solinie na
Sanie, 6. liChy koń. 7 pogardliwy
osunek do ogÓlnie uznawanych wartośCi. 9. figura geometryczna,
10. forma
korespondencji.
Rozwiltzanie krzyzówki przesyłar nale-ly pod adresem redakcji "EO" wyłącsnie na kartach pontowyeb w
terminie
siedmht dni .d daty njnidsze11:0 numeru. Pomiędzy lIrawidłowe
odpowiedzi rozlosowana
zostanie
na~oda
k iaikowa.
Kart
porz1owe bez
kuponu
będą wyłączone z losowania.
"ECHO DNIA"
Kupon nr 14
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Lawiny mniej

groźne?

Ratowniey górscy od lat ła
w jaki sposob
pomoc narciarzom i amatorom wspinaczki
Ea'iypanym przez lawiny. OdDaleić ezłowieka pod setkami
ton śniegu nie jest btwo i ezę
slo nie daje rady nawet najtęższy psi nos. A liczą się miDuty! W sukurs ratownikom
przysda nauka.
Oio ostatnia
propozycja w tej dsiedzlDie,
przedstawiona przez Królewski
Instytut TerhnologU w Sztokholmie. Szwedzi proponują ... samoprzylepoe naklejki na buty!
Kaida taka Daklejka zaw ier>llaby diodę i miDiaturow'ł antenkę. Zadaniem tego minizestawu byłoby odbijanie mikrofalowych sygnałów
emitowanych przez specjalny nadajnik
na pokładzie ratowniczego iml_
lIlłowra. Pomysłodawcy
i konstruktorzy prototYllowego systemu twierdzą, te przy jego pomocy można zlokallzowar czło
wieka - a tak naprawdę, to
j~o buty pod pięeiometro
Wll warsłwą -'niellu.
mią sobie &,10\\ y,
zapewnić szybk~

wa;ą,
Je~1.

rob.ą

l.lr~)·

VI

y,tawy.

Latem

J(."'iilU te.

P"!ll U .. llJta Pa 'leK pl·o.",aau
k-lJ.b oj pOCzątKU Jego istn,euia, od. awu"z.estu la~. Py tam,
ja" by.o dawn.eJ. Lsmlec'LB się
l
lLrOlKO odpowiada: wspanIale. Trudno było t.r z.y mac się
godzin pracy, bo ml00Z1e;t; proSIła, żeby J6;,zcze klubu nie zamyKać. Był to faKlycz.rue ich
kwb. A..e w .edy
były
II(lne
czasy:
bez kina, kawiarni. ..
Więc w hlub.e "Huchu" gwarno by l 0 kazdego wleczoru.
Trochę
lepiej
było,
kiedy
klub znajdował się pod pauolr
nalem
lCielecklego
"Ruchu".
Teraz o wSZlystKO :rz.eba prosić. Nie ma magnetofonu. Dyrekcja w Skarżysku
ob.eca1a
kupić, ale są t.rudnosci. Jak są
magnetof"ny w Sklepie - 1.0
okazuje się, że nie mozpa Ich
nabyć na rachunek. Jes~ lelewiru>r kolorowy, ale na raz.:e
w
pudle.
W
pomieszczelllu,
gd.zie ma się znajctowac - nie
ma zabezpieczenia. Nie warto
więc
r)"2.ykować.
Są
radIO,
warcaby, szaChy. Cza&ami od·
bywają ..ię mlOdziezowe potancówki. Ogolnie żle nie Jest konkludUje mOJa rozmówczyni
- ale czasy świetno.:lCi klubów
"Ruchu" mamy już chyba .t.a
sobą· Teraz placówki tego typu
zajmują
się
prz.ewaznie
handlem. Na b rak tytuł6w gazet nie możemy narze-kać Sporo
ich
sprzedajeuJY: "Słowa
Luoo" to naw et 60 dz.iennle ...
Co z.rob:c, aby "ożyły" wiejskie kluby'! , a pyta.nie to Wullni odpowiedzieć p rzede wszystkim " Ruch" i działacze organ.i,zacji m!odzieżowych. Od ich
konce.pcji i pomysłów zależy
przyszlOsl: tych p.ac6 !!ek.
(Luk)

Pałac WestminsŁerski
udynek Parlamentu brytyjskiego stoi na miejscu
byłego pałacu królewskiego, ktÓry był rezydencją wład
ców od polowy Xl stulecia do
1529 roku, kiedy Henryk VIII
zamieszkał w Whitehall Palace.
Pożar w 1834 roku zniszczył
caly Pałac Westminsterski za
wyjątkiem Hallu i krypty w
kaplicy św. Stefana. Centralna
część obE:,cnego Pałacu Westminsterskiego i Izba Lordów zachowały się w kształcie z 1852 r.,

B
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Zaglowce WraCają
na Atlantyk?
W końcu 1983 r. 00 brzegów Wielkiej Brytanii o"',b ił
w próbny rejs pierws'1.Y handlowy żaglowiec. który wz i ął
kurs na wyspy Mmza KaTa lbskie-g<>. W porówn..:l'I1i-u ze s.tarymi kliprami. orzemier:l.ającymi ni.egdyś Ocean Atlantycki. jest to statek wie1okrotni~ bezpiecz.niejszy, wypo.saż,()I1Y w Sl2Czeg6lnośc i
w stalowy korplUi i w ż.agle s~
ja,ln ej kon.&trukcji. z2'Pewn·iające mu szybkość 00 10 W<:2łów.

" Remodent"

przeciw próchnicy
Fin'my

rarmac~utye7Jlll:

Francji, RFN , USA i
Japonii
zakupiły licencję na nowy preparat
rndz:eck'
do
ieczen:a
próchnicy. Jest
t o lekarstwo
.. remod nt", składające się z
mikroelemeatów, posi-adaj:jcych
zd oln oś'! przenikania
do
powit-rzchniowej \\ arst wy emalii
i podnoszenia
jej trwalo..ci.
Preparilt mOLe byc stosowany
zar6\\'l0 w celach profilaktycznych. ja:.: i leeUli"zych

Główne
wysiłki
konstrukto,r6w statku: H. Welborna ; D. Thomasa, szły w

kie-runku z.ap€"A' nie-n:a lekkoś
la·h."O-śoj
obslugi ożaglo
wania. Zagl'Jwi-ec
który
jesz.cze nie został "ochrzczonv"
zbudowano w stoCUli'lch
Wal ii. M me on przep.rowa .-:hić
ok. 50 to.n frachtu r ~nc'!o
rod2aju. za całą z:>lo!!e ma!,,"
za I e-r!w i e 5 osób. Eksoloat"cja
s.tatku obEczon.a jest n'l -10

ci i

lat.

.JeŚli

jego

obecnv

rejs

zakończy
się
P<>'\\.·o,.lzr-n' ~'''1.
'lr~2,tOr za m :er z.a z1mó':" ".
W 'llii jc;:zcze p :ęć j::- -'I'j"""rk
t~o rodzaju.

Zuryska "Loża Duchowa"
imo przynależno'ci do meJ
3 t . ięcy o ób, loża la byla do niedawna mało :lDana naw~t w ..amym Zurychu.
Jej działałność wyula na jaw
dopiero lIrze:l
łlcddwo, jakie
.. drotyła ~Jicja
s:&wajearka
pr:leeiwko dwóm członkom zanądu
loży,
podejrun m
o
spneniewierz~nie 1I0n:ld 6 milionów franków poebodz cych
z darowizn na rzecz 10iy.
.. Loźa Ducbowan w Zurychu
usnała za swe pod lawowe udanie utrzymywanie kontaktów
z "tamtlł stroną", ezyll "ialem duchów. Kontakty te utra mywała za pośrrdniclwem
medium, Beatrice &runer, która we wrześniu ub. roku zmarla
w wirku 74 lat.
Bratrice, z zawodu krawcowa, odkryta 'lO tała jako znako'nite medium w 19-15 r. Jej
mąż, Arthur Bruner, duchowy
przywódca loiy,
w bro zurze
po-więconej zródłom I powstaniu "Loży Duchowej" pisał, iż
w e~ęu jedne&,o wieczora Beatrice stala sie uie tylko zdolny".. medium, ale takie jasnowld L~m. Te ostatnu. umIeJęt
ność Beatrice stale do~konaliJa.

Z ezas~m nie tylko PUCPO\\ i:\·
dala mające nastąpi" '" "dar Leoia, ale takie .. ta wiała- diagnozy i przewidywała pnebirl: chorób. Stawiala
obi~
zr~zta
i
ambitni~jsze udania.
T k ra
prllvkald "od ~ukab"
due'.a
zm:ułego
kolaru,
k,orv
to

kiedy

to otwarcia Parlamentu
królowa Wiktoria.
W czasie li wojny świa towej
b.ldynki Parlamentu były
IQ
razy trafione bambami. 10 maja 1941 r. prawie całkowicie zostały
zniszczone pomieszczenia
Izby Gmin Odbudowano je w
1950 r. według XIX-wiecznego
projektu Carry'ego. Cały zespół budynków pałacu ma 1100
sal i pokojów, 11 dziedziIiców,
100
klatek schodowych
oraz
pl.'zeszło 3 kilometry korytarzy.
Fasada nadrzeczna tworzy nieprzerwany ciąg blisko 450-me- .
trowej długości.
Izba Lordów, której znaczenie
polityczne zostało znacznie ograniczone,
składa się z lordów
dziedzicznych oraz lordów d0żywotnich .. Królowa
podczas
otwarcia sesji Parlamentu występuje jedynie w lżbie Lordów.
L"rd kanclerz, czyli speaker
iwy. zasiada z~odnie z tradycj ' na worku z wełną.
W Izbie Gmin nie ma mównicy i kaŻdy z posłów m6wi ze
swego miejsca.
z
wyjatkiem
ministrów I przywÓdCÓW opozycji.
dokonała

Sposób na brytany
Pewieo emeryt w Norymberdze
znalazł sobie
orygioaln y
sposób dorobienia do swej niew . ·so.kiej renty. Emeryt hodował
ja... iki i wpadł na pomysł, jak uczynij:
tę hodowlt:
opłaca!ną. Wypożyczał po prostu suki w oltresie rui zaprzyjaźnionej ekipie
wła.mywac:.y.
Pozwalało to unieszkodliwić nawet
najltrozDleJSle
br tany,
strzegące zamożnych ,,·illi. Łup
na'itepnie upłynniano, a emeryt otrzymywał z ęóry ustaloną orowizje. W ten 'iposób ulubiona suczka l\fimi i dwie
'.j córki Drzyniosly właścicie
lowi w ciaęo l! lat ok. 3& tys.
",arrk oraz S uroczyrh szczenial,ów ...:.. mieszaócDw jamni-,
ka z owczarki~m alzackim.

IrID ,,zbior przepowiedni" (1942
r.). w którym cytował m.in.
w~powiedz.i duchów o przysllkj klę~ Niemiec w n wojnie
'wJatowej \V dwa lata póini cj
podjął próbę .. fiaukow~go uzaadnienia nil'ś 'niertelności", jak
sam to określił, w kiąiu pt.
" marli iyja". Nastęnnie 1I0ło
iył fundamenty
pod %uryskll
"Loie OuchoWIl"
W l 7 r. medium Beatriee
nawiązab
kontakt z duchem,

Blis ie onta ty Z "tam
duch nieustannie kigał się oa
torze wyśdgowym
Oerlikon,
nie mogąc znaleźć mie' ca wieczneg
spoczynku. ,,,
końcu
Bealrice miejsce to mu znalazła.

Mąż medium,
dziś
S6-letni
Arthur &runer, "ajmował się
S]!iryty-zmem jui na długo przed
powstaniem
zury kiej
loży.
Z zawodu ogrodnik, potem pisarz, wydal poza d:delem
o
ko metyee i jednym krymina-

http://sbc.wbp.kielce.pl

który ,.mówił niewyraźnie po
a=ielsku (języka lego Beatri1'1' nie :&nalil) i
nie o o dawał
swego imienia". W 1948 t. duch
samookr"liI si~ jako Józef i
10 tał
odt~d
dUc:lowym przewodnikiem ezłonków loiy, pojawiająe sie w'ród nlrh za pomocą medium r~ulamie przez
l5 lat . na okolo 170t seansów,
odbywanvch w różnvch okollcmośclaeb i pny róźu .. j liczbie
ezlonków loi)". ,,..!ł(auki" dueha

•

tylko o cenach

wie społeczeństwo ł
sporo. A mam tu na M}Śl.i przede wszystkim wiedzę
którą zyskujemy w przyspieszonym L~lllpie w
woi miejscach pracy. Widzę to po sobie, po moich
Lei opieram się na wraieniach % radi owo-tl'lew;zyjnej
przedstawicieli rządu z tzw. opinią społeczną. Opinia
nie przy pomoey ankiet maj~cych eharakter' bezie uCo.;:mowana w liO'Ebowe wskaźniki i loabf'le, zabrz.
kompetentnie i pewnie.
gospodarcza bowiem
Wbrew malkGntentom i
krakaczom.
Działa
i
świ adGmość

według

klasycznego
sfor_
Marksa. Tak - nasz
łŁuje

naszą

świado

K()nsekwentnie.
Każdy,
za uważył, iż w
t rakcie
ianych cenowych dysnie podważył zasad. Nikt nie oskaro to, iż powoduje wypodWyżki
cen, o co
jeszcze n ie tak dawno
nas ją ookarżało. Nikt
ycznie nie podważył
ruch6w
cenowych.
mówiono o poefekt ywności
gospodao marnotrawstwie, o
ji
, o efe_
zarzą

o konieczmodyfikowania
reformy, wreszpo(lnC16Z'CnJIU kwalifikawydajności
itd.
TYLKO JEDNYM
To
prawda,
o się wokół nich k"ręci
nie byla to wyłącznie
o wariantach.
tego widać, spoleczeń
Wie dużo. Wie coA będzie wiedzi ało
Stąd też jak
pilniejsza kooiecowania rutynowych
kGnsultacji. Nie
w sprawie cen,
- jak zrozumial!f!iIl<~\V!,ZechllY jest głos , aby
Odbywały się w sponiony i wy:łumaczo.
""",'Ulllle Z prawamI ekonogdy przycho dzi
pora. By nie odwleGdk!adać i nie czynić
orzy okazji
rodzaju oro. I to też jest
,poł~czna
ostatnich
Grą trzeba z całą pew,z~te lnie

",·ykorzystać.

gen. Jaruzelskiego d'.)obie nicy w sprawie
a('ji Będzie
ich coraz
,>adzę jednak,
że
nie
.s:ę prak. vkZl, byś'llY zaj: ~ie nimi w tak oow _
soosób prawie nieustanz umacnianiem się
zawodowych, wzrosautorytetu, z wvłania
r óżnych
organizacji
tuiących rolnicze inte~połeczne,
wrC6zcie
po
~., do nowych rad narorozpowszechnione były
jące się dwa razy
biuletyn loży pod
nJ!!. ,.U'ucl~o,,,,,, iiwiat", a lak.,Nauki Józczr dą e:.tysto relirakler.
wśród «ości loiy a
stron"
pojawiły
ię
j~1i tak moina po"ducha kontrol nego
.. dUChowej ioslr
Le-

oną "
J ed"aUe Jii~C'f
uj:no .... al ~iród
pierwszoplanowe,

dowych, a w dalszej kolejn05ci - do Sejmu, to powszechne
poruszenie z różnych ważnych
okazji powinno ustąpić m iejsca
takim forum konsultacji, które zapewnią nam realny wpływ,
ale i więcej O6Obistego spokoju.
Bo do zbyt częstego nagabywania też się można zrazić.
.
Marzy mi się sytuacja normalna, w której mam zaufanie
do ... (t u trzeba wpisać właści
wą nazwę) i pewność, iż to, co
się dzieje W skali kraju, nie
dzieje się beoz mojego - choć
pośrednio udziału. Do tego
jednak tę św i adomość też
mam - potrz~ba jeszcze wielu
dyskusji. Równ i eż tej o cenach
i gospodarce.
Uczymy się bowi~m wszyscy.
Uczymy się coraz szybciej. Myś
lę, że im więcej z tej nauki
wyniknie SPOŁECZNYCH ME..
CHANIZMOW WSPOŁDECY DO
W ANIA, tym leniej Dasza w iedza
będzie
wykorzystana, a
żyć będz i emy ... pro ści ej. Ze l .
piej - mam nad zieję.
WOJCIECH PIELFX KI

I

8k1t4 la powa«,,!
Foł. Jeray Krul

Ssak, który zaginął
Kwa««a a. ak J ~oc1ziny kenlowatyeh. Pe raz pIerwszy :&ObaCllyn «o helenc1erscy Burewie na .tepach Krajll Przyląd
kowqo, c10kąd przybyll, a},y się
Niedni. Kwa«ł'a
pasła
ię
wówczas tysiącllnymi sladami
na stepacll poludniowej ArrykL Ssaki te a pnodu przypominały pasiastą zebrę, a a tyla
ł'niade«o konia.
Ooitatni
przei'btawiciel wielkich
lad
.«ln,,1 prawdopodobnJe oc1 ka_
U w 186ł roku.

Taje:mnicza chnlura
W
stratosferze
Przesz;ło półtora roku z;najduje się ,., centrum zainteresowania
mdeorolo«ów, lllimatolo«ó .. , leorizyków i wułkanolo«ów tajemnie:la chmura krąiąca .. «órnych warstwaeh atmosrery ziem kiej.
Chmura pojawiła się wio 11l\ 198% rek. po wybucha wulkanu w południowym Meksyka. Wybuch aostal zarejestrowany przez amerykańskiego satelitę meteorologlczne«o NOAA. Wulkan oc1 . Jat .waiany byl za wy«asly. Brak bylo . '"mlanoek o MO a)rJywności w
poprzec1nich stIlleciach. Zbona pokryte były cęstymi lasami, a w
starym kraterze bily ł'orąee iró.ła.
Wulkan obudził się 28 marca
wyższych wa.r.>twacb alm06!ery.
1982 roku. Nastąpił wybuch, a
Na Ziemi zasięg wybuchu ' ępóźniej w ciągu tygodnia miała
g al do 10 km. Na taką odJeglo~
miejs~e jeszcze seria podziemwyrzu<:ane były drobne odłamnyc-'l wstrząsów. Sejsmiczne eki skalne. Jak obliczono, pierwcha wybuchu wulkanu .l.06taly
sza eksplozja wulkanu spowozarejestrowane w
amerykańdowala dostanie się do alDla61eskiej stacji polarnej Mac Murdo
ry około 0,3 km sze'c. pyłów i
na Antarktydzie, znajdującej się
pop.ołÓw wulkanicznych. Kolcjoy wybuch mial miejsce 4
w odleglości prawie 12 tys. km
od wulkanu. Zdjęci a satelitarne
kwietnia. Po zboczach wulkautrwaliły
moment wznoszenia
nu popłynęly potoki lawy, asię ogromnego
pióropu;za dysiągając dlugoi.(: 6 km. ,nowomów i pyłów. Ten .s1up gazodowaly one śmierć ok. 100 osób,
wo-pylowy GSiagnąl w ciągu kilzniszczenie kilku wsi oraz planku dni średnicę 100 km i wytacji kawy, kalmo I bananów.
soko:ić 16,8 km. Tak'e rozprzePopiół zasypał pastwiSka na po...
strzenianie ię materiałów \\"ulwierzchni około 24 tys. km kw.
kanicznvch miało m:ejsce w
U~zonych
z nteresowała 0gromna
ura, która zaczęła
szybko roz.prze trzeniać 'ę i wę
drować dookoła Ziemi ze wschopraeownię
nadal prowadziła
du na zachód. 9 kwietnia była
krawiecką.
ona nad Hawajami, 14 - mint;la JaponiI!, 21 - znalazła się
"Loźa Duchowa" była raczej
nad Morzem Czerwonym, a 26i norowana prllez władze bw,
byla już nad Atlantyk! m. Do
duiych kościołow, jak przewach .... ili obecnf!j prze uDl:ła s~ę
żający w
z;wajcarii Kościól e·
już wielokrotnie dcokoła ~iata.
wan,elicld czy katoUcld, natoJej w:elko,j{: i ęstc;ć s\ale się
miast "jadle tępiona przC?;
zmniejsza
w wyniku opadania
małe sekty reli,ijne. Parapsypyłu. Chmura je t na c .. ł j ::wej
cholochy edn 'li się do loiy a
trasie badana za pomocą r d pewnym dystansem, ch ć talenró i lida rów . Sled%:ł ją ztuczty Bedrice oeenbne były pun
ne satelity oraz specjalne samonich dość; wysoko.
loty IlX'tNlro!ogiczne, a takle
mierć
Be.tri e tała
lę
balony sondy. Stwierdzono, Le
prawdziwym ci
m
dh lUskłada ię ona z dwóch v.arslw
ry kiej loży. Nie
mD.JeJSll}m
,rubości około 3 km. Pierwsza
ciosem byle jednak esikiem
znajduje się na wysokości 18
prouiczne odkrycie. ie pora
km, a druga na poziomie 25 km.
nęśi brOwizD na nec:z loty,
Uczeni amerykaiiscy wyliczyli,
które z«odnie ze atatutem staże w atmosferze ziemskiej =anowiły materialn:!! DOc1stawę jej
lazło
ię OL 5 km szek. mateepystenej!. została odprowaria łu wulkanicznego. Stwierdzod:.toDa przez członków zarząda
no, że w skład chmury wchona prywatne konta róin yeh lodzą
kie drobne krysz'alki
warz"slw akevjn..-ch, nad któsoli, 00. było dużym zaskoczerymi członkowie I i
nie mogli
niem dla badaczy, gdyż począt 
jui sprawo ć kontroli Pruko~o 'ladó.lł j j Ole wvkr o.
kazanie pieni~dzy
od ylo ię
Chm ' ra daje rózne orvg l n~l
ponoć z;a przyzwoleniem
,,Jóne efek y mete<>rologiczne. m.in.
ufa", ",Ioli
zory kie organy
różnego
rodzaju zjaWi ka opledcze nle uznaly Ul zasadne
tyczne na niebie, w tym n!e. cięanie postaci z .. tamtej ~tro
zwykle
kolorowe zachody i
nv". N-tow t winn..-m ,.Z; td
wschody Słońca. Uczeni chcą
,łron y" wymJerzone zostały s0zbadać wpływ c'łlmury na klllidne ziemskie kary.
mat i pogodę. Chodzi m.in. o
HALIN U~YCK
5twi rdzenie, czy powoduje ona
zwil:kszenle opadów.
(PAP)

""l' go rodza Ju <x:olla me moze ooeJ!llo wac
Jtom~
\lo ywladu .ofensywnego Ok:flgu kieleckiego, które n I żaly do
pnodu)ących w aparacIe Armii K rajowej . Wł aśni e kielecki
wł'wi.ad miał na swy.m koncie wiele osiągnięć, żeby tylko wymieniĆ roz zyfrowarue już w roku 1940 przygotowań czynionych .p rzez Niemców do operacji na froncie afrykańskim,
a takze od lata 1944 roku stale inlormacje dostarczane stronie radzieckiej o rozlokowaniu niemieckich dyw.izji wokół
p rzyczółka baranowskiego. Jeieli zaś chodzi o wywiad defensywny - . k~mórki kontrwywiado wcze or az system bezpiczeńs twa I sieć ala r mową to niestety opinie Ponurego"
i "Ste fanow iego" s~ nie t y o zgO<lne ~ S<lbą, &i~ także u
l!łanem rz
zywi.stym.

W

ML YNIE

CIOKA

Zaraz po 1 paidziernik a ini. " Korebko" otrzymał wiadomo ść O<l "Ponurego", że zapowiedziane <Xl co na:jtnłJiej mleiąca ~pot~anie z szefem Kedywu KG AK, płkiem " Nilem",
O<lbc:dl.le Się lada dzień. M iało to d la ,,Korebki" bar dzo istotne zn aczenie, gdyż wobec uzyskanej już wcześnie j zgodno ' ci
poglądów na temat roz zerzenia wytwarzania broni na inne
zakła dy tego r<>?zaju, t raz, na tym
potkaniu, miano podjąć
konkretne deCYZJe.
Wreszcie 6 pa1dziernika w iec:lOrem " Bazylt'wicz" p odal inżynierowi miejsce i datę spotkania.
- Jutro, w młynie Cioka, o jedenastej.
Nazajutrz dl ień był ciepły, prawie letni, dlatego tcż Korebko" po tanowił sze 'ć kilometrów dzielące Suchednió; od
osiedla Wołów p uejechać na rowene.
Z du żą przyjemnością pedałował war zawską
5Z0:ą, bez
zsiadania wwindował się na Górę Ba ranow 'ką , a gdy w dali
zobac zył rozciągniętą zabudowę Skarżyska, skręcił za R ejowem w drogę prowadzącą na K oń kie.
O ładne kilkanaście minut wyprzedził u stalony Clas i zanosiło- się na to, ;le pnyjedzie do młyna g rubo przed połud 
niem. Mógł sobie więc pozwolić na 'pacer poboclem drogi
po jej zalesionej tronie.
'
Do młyna mógł t rafić nawet w nocy. LPiący o clt crysta
metrów od szo. y, rozsiadl ię okraki m wśroo lasów nad jar m, w którym płynę/a K amienna. Młyn to była nalwa
z przeszłości. Od czterech lat, odkąd w 1939 roku powooi
zdemolowała jaz i urządzenia, zapadał się co rok gł~bi j, moczył w przepływającej wodzie
we nieruchome, pcłne dziur
i wyrw d re wniane kolo na!>(:dowe. W łaściciel u'go marlwego
p rzybyiku, Władysła", C .ok, grYlł s:ę tym, Le brak mu pieniędt:y na remont młyna, ale rozumiał, że przyslły inne czay, i chętnie od tępował rOlpadającą
'i~
budowlf' l '~nym
chłopcom na konspiracyjne kontakty.
Nagle tam, gdlie nalei,alo skręcie z dl'/)gi
kOIlt'ckiej
w
ści żkę prowad;tącą ku młynowi, "Korebko" zobaczy! stojący
samoch6d. Os omie '" !ęc, got6w do natychmiasiowego ,"ycola ni a się, posuwał i~ naprlód i dopi ro z bliska rOl.poznał
cla rnego opla, którym jeidlił nowy łąc711i~ "Ponurego" '!! ez
obaw więc kręcił ku młynowi; teraz tylko nałeżało p rzejSc
maly las, zwany B zinek-Bór, i już nieco w dole, nad rzeką,
stał mł~n, za mm zaś z!czyn a ly 'ię glębok i e l i Sy os!eczyń:k e.
Mlyn był jakby pusty, ale bystre oko .,Korcbki" wnet wyszukało mi dzy \\' yslczerbionymi łopatkami kuła n.Jpę<:lowcgo
żołnierza lo karabinem.
W kuchni, która teral zostala zamif'niona na coś w rodzaju poclekalni, było gwarjlO. Rej wodziła tu "Poranc~" Józela Wa:Uew.ska, sio:tra "O~eta", która dccydowała , kto
ma wej:ć do pokoju, kto j SICZ c<..ekuć. 'a \\ ,'rku pod '. aną
l ;lał "Bronek", który c,.a~owo przebywając
lesie nahawił
się obustronnego zapall'nia pluc. Był tu i syn nieobecnego
gospodarza - Tadeusz Ciok, a tak i e czę ' ć żolJlierzy z drui.yny
ochronnej "Ponure;;:o".
,
Zjawił 'ię takLe ppor. B., 1.:0 "Antu'Ji( wic," w
w j pracy
komentuje na , <:puJą"o:

w

G~n.
br)J:. "Nil" - Au~u '\
Emil Fiełdorf - suf Kedywu
KG AK.
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TEATIl POWSZECIINY

lm.
.lana K ochanowskieg.
"Przyjaciel weiotego diabła "

iJ'CII_la

K.

łIENln'KOM

Makuszynskiego

"Wspomnienie"
- g. 1••

i MAllI \JSZOII

..i

• ". r . AjaWlla.Il Clto....,i7ł1lHłwied.~i ł
I!o~rói
do

,'przyjaźń"

1_

t "d lil

lf.30.
..Pokolenie" nik" kanad.
17 1 !t.

powied7.iała ko~tYDU~
.ie~aan,a:aowaDta

,"i

7.

poił

Ctll;:;~
.. ~

"r. _

apa toicze

j .. , ........ kie

.,Od~on·'

"Zółta róża"

-

-

rum.

i 19.45.

APTEKI DYZUaSE: nr 17-018
pl.. Zwycięstwa 7, nr 67-IH5, pl.
Konstytu"JI 5.
D/FORMACJA sluzby zdrowi a
- "zynna ... godzinach 9-21 . 'tV
sobotę 8-20, t"l. 261-21. InformacJa o uslugach - 265-85.
TELEFO:-iY: Straż Pożarna tlI8.
Pogolowle Ratunkowe 99. Pogotowie Energetyczne - Radom 981,
Komenda MO 251-36. Pogotowie
M ill('~'jne 997, Pomoc drogowa 9Il1.
POSTOJE
TAKSOWEK:
ullca
Grodz ka 229-52, plac K o nstytucJI
22~ -51. Dworzec PKP 266-98, ulica

ry tln"
llJl
r. rod7ił się Paul
Ce-~ ... n(łe, Dł Luz franculkl.
lf10t r. lJrodzil .Ię Ed,~r
l)i~3r2

.. Milc~cy wspólkol. I. 11, &. lS,

U .lO.

n.. w<chodn;" c.. ęH W.

U.tR Poe,

-

kol. l. 12, g. l5.:Ml ... Wielka majówka" - pol. kol. l. 15, g. li.le

WS---Jt -' Bu"nu:.
l"S r. Sterowce Jliemie~
'Uf" d kon:ały nalotu
bombo"

weg

Horn"

,.Hel" - "Paatorale he r oica" pol. kol. L 15, g. 10.30, 17.30 l

woJM-

dokonaly

"Tołn

-

USA., kol. I. 1', g. 15.30, 17.le l

.. konflikty wielkich mo-

s;1ę

g. 11.
Arbuzowa

•,Bałtyk " ,.Poszukiwacze zaIlnlonej arki" - USA, pan. kol.
l. 1%, wraz z zestawem krótkometrażówek, g. 12, II l Ił .

~I\UI :L~OM
8IUł. \IłTI ,U'OM

"raju P6 w,elole' ... eJ emicraeJ' w 'e Fe ReJ'.
r. , ..dira Qaedb!, e,",lm uj le
fuakcję
premiera
erę

..

.: I N A

JuUo
I

-

amerykan-

iikl.

1798 r. U rod7i1 się A t1'tH!!!t C n\te, rilol.of francusk.i.
1114; r. L rodził się .lamcs
W ... tr.. LI( cki wynalazca maszyny par Wf'J.

łL___K_ie_'_c_e__--" z/w,'"~ '~~::~;:kO
T E .'\ T R

"Pastorale: herol-

1>01 kol. l. 1$, g . 15. "Z
A13rion"tek" - RFN, koL
L 18, g . 11 i I .
..SludyJ .. e" - "WoJna śwlató......
- pol. kol. I. 18, g. 15, 17 j l •.
..Sk Ik;>" - "Mistrz boksu" rum k ,'1. I. 15. g. 15, 17 j lt.
.. Ilobotnik" - .. WeJścle SmokaUS \, P 'l. kol. l. 18, g. 15, l'

o .\.

L E R I E

BW~'\.

Galeri

aL

,..Piwnlce",

1 - P plenerowa wystawa
mal:>r"twa .. Klclce '83 czynna
w ga<p.. t!-17, niedZiela H-lS.
O .. łeri •. to!:,rafikl
DL ....
wolucJI P zdziernikowej la
cp.ynna w godz. 9-17, niedziela
nlec 7 ynna. Wystawa lotogra!i! lAnart WJ"!(e lta ma (Szwecja).

Le!jlla

nieczynne.

APTEKA DYZUR:SA: nr 29-946
ul. Apteczna 7.
POSTOJE TAKSOWE.K: Dwor zec Gł ówny PKP 705, Osjedle
M iliclI -

. " -

ąci

i 19.

,.Czas apokalipsy··

,.l\letalowiec" -

"Poszukiwacz.e
arki" - USA, pan. kol.
L lZ. wraz z 7."stawem kr6tkomełca7.uwek g. 1~ . 3O . 16 I 19.15.
,.M skwa" -

-

t.'SA, pan. kol. L 1&, g. 15.30

1 18 .30.

"Romanttc .,

C7!ynne.

I

1

Starachowice
K I:S A

"Robotoik" -

..\Vyprawa po zl4r

te . ·Iosy·' - CSRS. kol. dub. bo.
11· 15. ..Zemsta po latacb"
kanad. kol. LIS, ,. 17 j 19.
t_Star-

-

l. n,
APTEKA
",1. Staszica
PO TOJE
l:SA.

"Blues

Brothers"

g. 15, 17.20 I
DYZUR.....A: nr

1~.4e.
29-łI71

l.

TAKSO\1l'EK.:

tele1o-

D1 $3- te 1 53-BO.

Ostrowiec
.: I N A
,.Hutpłk"

" w ostatnie1 koZSRR, pan. kol. l. U,
..Gangsterzy szos"
PK, koL L 15, &. 17.30

I"lnosci" i·

Mu .. eum p"'y pl. Partyzantów -

15.30.

:7 (3Ie:
przyrodni~
W.st wy (,-"asowe): "Wzory sztu-

kanad.

"ł<>w cowej"'.

zaginionej arki" 1. 1%. g. 17 l U.

y~ta

k, tudow I",
luclow ... •· -

torek
Ol).1

,.Człowlek

epoki lo.. Rosyjska zabawka

c?:l:nne w godz. 10-1'1,

-

10-1.

1

poniedzia łek

n i€'~ vnne .

-

&1 .. " .. um Lat
zkolnych 5_ Zeorom.kcet; - <'"' ... nne w ~odz!nach
ił-l, . .·rod " 1!-16 ..... torkl nle"-YHłt("

Oblę~or.. k:
~je"kit"' ... in,a

'~ł

PTBKI

"1uzeum
-

Henryka

BUr-"'k 11

nr

:7 J,

nr

1.'l1..<I~tcl<: I

ui .

"Wieczn~

pretensje"

~WI<:t.a

PV(.. i~zk:a
VIf

11

w

godz. 7-21.

.-

Ił.,.::tf"'~tjne

'iI)

-II,

poez ...

towe Inf. o u,ru;:"ch '11. Hotel
koC.. ntr IIIV G~-ll. rnCot'ffiacj
elowa '. p <;O!owie wod.-kan ..
~ o..
dźw.>:ow".
elektryczne SM
JtG -3~~ Pogntn·Vip- ga7.ow
JO-~O-Ol. Pogol ·lwi,. wod.-kan .•

tel.

c.o,
·'t'ktrvC'1'nl' Rr>GM - C'7.vnne w
~nd7, 7- '1. !Pl. 31-16-47. Ośrndek
:nrormacji U~lug WUS P tel. ł57-rt. .

-------STRONA 6
NUMER 14

--------------~..

..

PROGR M LO&.. LNY
Dziennik 11.15 Kwadrans
jazzu 17.1I "Dla kogo ciagnik"
- aud . A. Kopcia 17.
Muzyk3
symConiczna (stereo) 1.5
k'ót
dziennika I plOSeM.
n
poze gnanie.
17.05

Dziś

pnOGRAM
15.4n Program dnia

15.45

~._ .

.-- -~

,'-.'

..:,.

...-

kI.

I:

e :e",~r omecha-

.'-~~

.

-

'"'-

inf~rw'Bncy iny
.. ;..... -_.'ii::.~... .:_ ~

_:.

._._

DOKOSCZENIE . ZE STR.

l

Kielcach,
~rzyczyną
zaiania
p....... n.ic przy ul.
Bukowej HI
jest niewklściwe włą c zenie odprowadzen ia sc;eków budynku
do kanalizacji m iejskiej. prz,.c.-zyną częstego blokowania odpływu scieków do kanalizacji
jest
także
wrzucan.e
pcze.z
niektórych
mieszkańców
do
w .c.
. znacz.nych
rOZllliarów
~ma t, puszek itp.
przedmiotów . Dzie je i ę tak nie tylko
... W isn iowej i B u kowej, takż. i w innych blokach os:edIi
miesz.kaniowych w Kielcach.
WPW IK ro.zwata
możliw~
przerobienia
odp.:owad'Zallli~
. ieków do kanalizac.-ji
miejskiej z bloku
nr 10
ul Bukowej.
Projekt przedstawi do reali:z.acji Rejonowemu Przedsiębiorstwu GOolpoda.rki Mieszkaniowej w Kielcach.

!ZZ,.

ZDllan~

ewentualne

Za

pror;ratnie

nie- odpowiada.

telewizji redakcja

OGŁOSZENIA
SPRZEDAM
ilnie
.. ładę",
.tan bardzo dobry (rok 197&).
.Kielee, teL. 3143-17.
17<ł-g.
SPRZEDA."l
Kie lce,
Rew.
.n /L91.

"nysę"
ta.nio.
P3źd~ecn i kG·.... j

173-g .

SPRZEDAM karosedę
"zas_
t awy" (1976). Kielce, tel. 266-10,
po piętnastej.
162-g~
SPRZEDAM magnetofon Sl.ereoiGn iczn,. .. fi.nezja 3" z 1<0lum.nami. Ki-elce, te!. 466-21, po
17. _ __ ~~_ _ _ _ __

3516-g.

aut~asco,

przepus t kę
Wojewooz:kiego
Urzędu

legitymację
szkolną
Szkół
Elektrycznych

169-g
zgubił
Zespołu

Kielcach.
168-g.
KOTYNlEWIC Z Maria zgtX> 'ła
legitymację PKS, trasa: Kielce
Daleszyce.
159-g.
BASlAK Józef zgubił prawo
jazdy wydane
przez Wy dział
K o munikacji UMiG Kollsk ie.
160-g.
BASA Bożena i Hińc za An na
zgubiły legitymacje szkolne wydane przez ZSPS K ielce. 161-g.
PIOTROWSKI Jerzy
zgub i ł
legi ymację PKS, trasa: Kielce
- Napęków.
163-g.
GRUSZKA Czesław zgu bił bilet kwartalny PKS, trasa: KielCf! - Polichno.
164-g.
BR02YNA Zbigniew
zgubił
legitymację
s t udencką
WSP
Kielce.
165-g .
MAKOWSKI
Jerzy
zgubił
prawo
jazdy
wydane
przez
Wydział Komunikacji Kielce .
166-g.
w

·PRZED.\.M dywan niemiecki. Kielce, tel. grrecz.n09cimvy
64749, po szesnastej.
151-g.
UCZNIA do Zakładu Mechan iki Pojazdowej przyjmę. KieL
ce, Urzędnicza 15A.
l ·łl-g .
TKACZ Jerz,. zgubił talon na
paliwo samochodu KfF 4610 .
156-g.

!eren(
uzd 1' 0'
St alIQ'
tym.. I
walaJ
n i:k acl

ADACH Jacek zguboil legityszkolną ZSZ nr 3 Kielce.
15a.-g.

kreśl.a

l egit ymację

s z kolną

przez ZSZ nr 1.
DETKA Zdzisław
gitymację
i bilet
PK , trasa: K ielce

-ĆHABI:"lKA Stanisław zgubił

Zakłady

~1etalowf!

Z k,

k.:e,j
!;rod.k.
dwóol
•

p

bieźer

drOWI
jakie
nieh
\:SA.
wyru
broni
się j~
~tr(>'11

•

" ' yrzl

stosuI
-

z;

jak i
zawr1

kład iI

ale m
czyć

ni .. ~

wydaną

145-g.
zgubił
lemiesięczny

Bugaj.
146-g.

GA WIOR
Krzysztof
zgubił
prawo
jazdy
wydane
przez
Wyd zia ł K()mun ikacji Kielce .
147-g.
KOSNY Tomasz zgubił legitymację szkolną wydaną przez
II LO, prawo
jazdy wydane
p r zez
Wydz ia ł
Komunikacji
Kie lce.
148-g.
KaW ALCZYK Stanislaw zgubił legitymację i bilet miesię
czny PKS, tra a: Napęków K ie·lce.
139-g.
P,\ WŁOWSKI Stan isław zguhił prawo jazdy wydane przez
Wyd zia ł Komun ikacji Kielce.
•
150-g.
BAŃKOWSKI Jan zgubił legitymację szkolną, bilet wolnej jazdv PKS i .prawo jazdy.
167-g.
DURLIK Jan zgubił legityma c ję i bile t roez:ny PKS Kielce.
171-g.
KOWALCZYK Czesła.w z~u
b i ł legitymację do biletu mleięc znego PKS, tra a:
korzes7··.. e K ielce.
172-g .
SWlA T
Krzysztof
zgubił
przepus tkę s t ala w,.daną przez

• prawo jazd,. w,.dane przez Wydział Kom1Hlikacjl Urzędu GmiliT Bejsce.
157-g.
SADOWSKI ~.n?-rzej
l:gubił
~z~pustkę
we)scloWlł
Zakladów Metalowych .. Predom-Mesko" Skarżysko i bilet roczny.
15S-g.
SZCZEPA~IK Jan zgubił ~ra
..... 0
jazd,., w,.dane przez Wydział Komunikacji Ostróda .
152-g.
PIETRZYK Krzysztof zgubił
legitymację $zk~lnlł ZSZ. H2-g.

ni

św:eci

SZAŁABSKA
Iwona zgubiia
legitymację
szkolną
PLSzP
Kielce.
15S-g.
ZAGUBIONO talon na be<lzynę
nr 587567 wydany
dla
Kurii Diecezjalnej, Kielce , ul.
SwierczewSlkiego 23.
140-g
-WOLSKA Wiesława
zgubiła
legitymację i bilet miesięczny
PKS, trasa: Morawica. - K ieL
CI'.
143-g.
KOSIARSKI Sławomk
zgubił legitymację i bilet misięcz
ny PKS.
144-g.
SZYMAŃSKI Zbigniew zgubił

Lech
zgubił
prawo jazdy, talon na paliwo
KIX 9818, dowód rej. KIX 8918,
TelekGmunjokacjL
PIERSCIlIlSKI Artur

na

'WIER":Z
Ryszard
z~ubił
prawo jazdy kat. ABCD, wydane przez Wydział Komun ikacji
Aleksandrów.
153-g.

SOKOŁOWSKI

opłata
stalą

DROB E

mację

Paźd-z.ierni'kowej
pozootaw ;ou:l
neseser w kratkę (rzeczy dziecka, większa suma pieniędzy,
biżuteria).
Nagroda ?Al zwrot.

Kielee, tel. 31-50-25.

stopni

Skarżysko .

170-g.

fiWROPROJEKTOWO~~DAWcZil

BUDOW ICTWA OGOLNEGO 3
E .,MIASTOPROJE T-KIELCE" ~
Rejestracja
w Kielcach, ul. Wesoła 41/49 3
kartek lutowych
ZA'I'RUDNI:
pa,._
(ku)

Gro
pl"Zy b
b r ymi
Ilo\.u, i,
że s-ję

•

stawi

mi~nI

•

lów

b~Z4ll

lIdzi(
stT~j

•

wojs
new.
pru.
cbac'

•

neW J

skicł

Po

ze s

st.aw

ta.kż.

u ran
lw al
prop
czesj
m...ł,

do l

b~d(

! u.n~

pod,

są

,.

;

n;.o\Ą

ne.

n,H

E

U r t.ąd

~lIejs ki

::J
::J
::J
::J
::J
::J
::J

KlelCach.,

'N

Wy<loz.ial Ha.ndki i U :ug
pom:na o ooowią7Jlru re' ' u-a_
cji. kart z.aopatI'Len 'a na mt4~90

i

Cze.rwon~i 154 , •
ul. WiśnimvQ 3, •

Nr 163
Nr 149

uJ. SWle~zew: ~() 39/n,

Nr 245 -

os. Swiętokrzyskie.

W
..... l'j

t~k,

na.-J

Ak

:J

pracownika na stanowisku

je~ przetwcx :~.

Re' tracja kart na
lAJJly
1984 r. tn\-ać bęóz :
od ~5
st)"C7..ni.a do -I lute-go
ląC'loOie.
Osob.'.
ktti~'e
r ,tI1ych
przycz."n n ie u.rejes.t.ruj k.a;rt
uopatrzenia w wyfTh~I<>o.Yt11
t rmi-n: , O'lOtga bo ucz~· ni.Ć na
r>rz~·trz:mi ca.l t"~
mi qca
'N n.astąpu jącvch
kl padt:
• "BM k" - 'uł. SiE.'lnkie\I,' ..
:lI . • ~ r 158 - W . Roża 39 • •
Nr 171 . A

::J
::J
::J

:J

kosztorysanta
w zakresie in.!łtalacjl sanitarnych
(.ialstalacje wodnok n lizacyjne, c.o., gazowe
wewnętrzne

i

zewnętrzne).

E

J
::J
::J
::J
::J

3
3
J
~

Bliższvch inform cii udzieli pracownik

ds· pt'acowoiczych (pokój nr lOS).

:3

Tel. 470-51 do 56, wewn. 27.

J

j
E
~
l.LI....tl..LJlULl..JLJlJUUUl.JLJUUUUUUUL..UUl.JUUUUUUU
C

http://sbc.wbp.kielce.pl

"Rzcmi~slnicy"

Uwaga.

"

J

ny ... pro!:,ramle kin, redakcja nie
odpowiada.

_RADIO

'

technika.

<Tel,efon '

.. I S A

",'

PROGRAM I
TTR, upr. roślitn, 5 . III
TTR, hodowl. zwierz., 5. III
Fi~m d la II zmiany: "Mo:r ze" (3) - Lm węg.
Wokół nas, kI. I-II: Winn iśmy im pam ięć
Wiedza
obywat.:
Zl ata

11.50 P rac a Za b a wki
niczne

"P~!;az" - .. Krzyk" - pol. kol.
I. u. J;. 15.30, 17.30 I lt.39.
UWAO : Za e ... .,nłuaJne ltJDla-

,

..Spróbuj sam"
Lekcja
.. Krajobrazy kultury·
Program loka l ny
Przeboje Dwójki
Klub p i łkarski A. Piechniczka
Dziennik
Express report erów: GoclIca linia
Kino polig!.otów - "Telefon HO" - "W dolinie"
film sens. prod. NRD
~Sprawied-liwość" z c,.klu
.. Obrona Sokratesa"

rączka

Końskie

ul.

p gOlow;" Po ,!unknwe m. Po1II0tow.e MlllcY Jn m, Pogotowie
,"SW 418-!$. . Ira.. Pot.arna !IM,
?omoc drc>g",.."\ 981. Pogoto le
ZI"ktryC?:ne K'"lee - Mla to lit I ,
Teren 992, Pogotowie
P::lclce -

~D

11.55

13.30 TTR. mech. rOln., 10. I
114.00 TTR, b iol.ogi , s. I: POtWl.
wybr. z.agadoO.i~ń

17. BM. około godz. 19 na
przystanku MPK przy ul. Rew .

Program dn ia
W i adomości

Jutro

315-73.

U-łOl.

%9-008.

T B L E F O N Y:

~Odnok:ln

"Zorza" -

HPoszukiwacze
USA, pan. kol.

pol. kol. 1. 15, C. Ił 1 ' •.
APTEKA DYZUa:SA: nr 29-071,
ul. Starokunowska 17.
PO TO.JE T KSO\1l'EK: pl . WolnoścI
53'-92,
ul.
SlenkJev.icza

1$.

Por ni.. d .v iuruj ce: dla dzl.,ct
d r ~r,' I
ul.
Pocies.,.ka 1l
(('r'veo d ••I.. R 'jfln ,..a) w "odz.
tT-21. w n; '1, ,'Ię - 1- U. Stomatn1o.J!ie,-"o,,\

ll.5()

nieczynne.

O\'Zt:nSE:

Sł("nkłewlf--J'.l

l 19.1I.
..,Pnodownik" -

-

21.30

22-«.

M U Z E A

NASOOOWE "PALAC" - piat
Zamk wy - "Wnętrza palacowe"
"Galen;> m~larstwa polsldego" C>:yOfle w gt'<17.. 9-16. wtorki, nie-

19.30
20 .00

6.30
9.30

K I N A
.,\\·olnoŚĆ"

aaG"ll oł\(~1

16.:;5
1700
17. 10
17.30
18.00
18.30
19.00
19.10

111.00

-

KINA

PROGRAM U

6.

_

Im.
Zt"rom~ki,,!;o .. Baśń o
2:akh;tylll le ,,,oC7e" - g. 11.

10.00 P.H"agra! X
16 ... 0 UT - wuadomości
16..ł0 Dla mtO!lyca w.d<zów: ..O
mnie, o tobl~, o nas"
17.05 "Tylko Kaśka." (3) - •.Kocham Jacka" - film pol
17.30 "Poligon"
17.55 TV mCormatr;r wydawnIczy
lAl.05 "IłllerslMdli.o"
18.30 ..Sonda"
19.00 Dobranoc
19.10 Program pUlblicy4ltyczaJ'
•9.30 Dziennik TV
20.00 Publ:i.cystyk.a
20.16 "TelefOoll 110" .. W dol'nt~" fiim sensac. NRD
21.30 Program publi>cystycz.n,.
22.00 Dl.' - komentarze
22.25 "Pegaz"
23.05 DT - 24 goo-any

25-k

~.

cjaJ

mu
ty

mu

l obrad konferencji
sztokholmskiej
i
I
OOK O Ń{,Z ENIE

ZE

• refy be<la.t.ornoAi j.

ST R.

wyetą.piKJiou

Grnmyko OoSwi.ad zy1, i~ ZSRR
pr.:y bywa n.a kO:lfffe-n j~ z d-lr
brymi zamiaram.' w p:'ze~{o"a
(}'l-tl, ifŻ

to forum n~gocj.3cJj mo-

że ilę przyC'Z.yn i ć

do o-D":'~Nlb
stopnia konfroo:acji m:'l: a.!'n<l'-j
na naStJ:'m kon tv n",,'1i:i.e i
·w
św:e-cie . Aby za.pewn:ć tej konferencji sukc es, nale.iy je"''la k
uzdr owie
klimat
polityczny.
S t allowil;ko ZSRR pOo;ega
na
ty m, aby helsinskli alkt końcowy
wala,z,Ł odbicie w istDtnvM w 'ni:kach prac koofffeflCjL
Z kolei SIl.ef delegacji radtieck~ej
zalPrea.e-ntowaJ
katalog
środków budowy za,: Jfa·nia. p:xlkreślając
zwłaszcza
7J'l'lcz ...... ie

dwooh pierwszych:
• Podjęcie i redków dla upobieienia wybuehowi wojn)' j~
drewej, n~ podob:eństwo t:vch,
jakie znalady .ię "" o !łJ>C>wied
nieh porMumienjaeh ZSBR saar;eJtólnośei
nalei:-CS.'\.. W
wyrue aię lIi:--CIioa 1J;erwszem ..
broni atomowej. ZSRB ""'Tl.f'kł
się jui te!!:o w
tr~' ''i e
jWno~lr()tln:r m.

•

Za,,'a rc:e \ ... r.zumiflMa

o

w~' rzeezeniu się ui~' cila sil:-w
~t osunkaeh mj4'iłzy
pal1stwami

mrówn..,
k,tUwencjonalnej,
jak i jądrowej
Powinn,.
je
:r.'\wrzI'Ć n.-JaS'USa pań~wa Układu War"",awski~!!:o i NATO,
ale mogłyby się doń
prz,' lą'
czyć także państwa
neutra.ln ..
i "if'zaangażewane.
•

Poro2:umi~nw

wi~ hudł~tów

się W npra",·ojslrowycb.

• Cwolnil'nie Europy na op,..):
stawie . -lpowietlniego
porozumi .. n~a .u brona ..ll .. mie:<nej.
• On.t<'Z~·wislni ..nie
,··( o}p!;;tów t .n~rLenia w Enro j)i(' sI ref
hf'UlI-omowyeh. przy ~~m ZSRR
"dzida Jlopan,ia jdri ... rd y(id .. j
sl r~:~' bnalC>fJ}Gwej.
•
Og ra.n.it'&eni.r
lh"L( bn o5ci
wojsk "OI. .... tni~ey('h.,.·
manewrach wejsllo,,' , eh ora..
uprze.:lz.an~ sit,; • wielkidl
ruebach .,. ojsk.
• l prudzanw :r.wnj~l e manewrach '1 powie1rsnyeh j morskich.

=

,"QoJnil1al
gotów

W

\\: ym

poj
i
m.iJJi K'
rÓwrNeż. IZ
kraj
jt'Olt przysląP;'ć do

p:-awie I1II.woo·zE'o'lia
w E' opie !.roolk-owej kocy tu'La
w"lni>g 00
jąd·,. Ą·)'t"h
oni

POOk .. esliwsz.". ~i Polbk4 u<'lt.H>~nic'Lyć ~i.e w ko.Jlt",'·uncji
sLA.ookhoolmskiej kie::ując s;ę k nsl.anow i..lde-m. WYpo'a<'Owa>Jlym ,,'spA ln.i e z jej s~
ju :z.nJlkami OCarL
iż opowiada
.ię za p!'3gm<> t 'z:nero w »CI6ZUk. w.:l,u'u roa.w iązań. S. Olszowskj zaa.naczyl, iż waine jC6t tei,
aby u.z.gadniOl,ue środoi<i wajd~
waly moeJ)wi e .szyl>ko Z3~l<l6~
wa.ni~ w poraktyce i.)'e~a
m.u:dllynarodowe«-o. Ktlztałtow.alooy
to korzystny :..timat pohtyC<l.fly
i Jl6.'chologic74Iy, pomagając w
wys iiłkaeh dla
'. I'l"Zec.zyw i"t.n.:en:a barda.iej ambi:tn}'eh zadań.

..

Rozmowy
Gromyko - Schultz

ratlziE'Ckiej
t.."Waly
ponad
p!~e .: ' .LIIl i zakończyły się
wkrót-:f' po gooz inie 20 cz.a~u "" a .. :u;w<>kiego.
Po jeb
o. u-niu, A. Gr()ffl)ko i
li. Shultz uj
zlOLJl i i.adn}c:h
w ad :Lt"fl.

W t . u obrad prlA.JpoIlltlol ios "ji sroJo 'l'j pl7.Uf':lW.alł
tu ze '<ze!ow, e dyT'll> ,a"ji 1'~ar:~.h'. J I€OtlawlL,
~a .. ,i
Al,I~ ....
Jak" t.r...,.j mow~a w
. odr:
na seSji
pol d.n.iowtj
1,:,br3!
1:<16 m:on.stpr "praw zag " ..... n' h PRL - Stdan OJ'_ow~lli.
... z golną U\Ą; age p z
ą!.: .,ł
~o;o !ow<l:7 pr.ypon jnaJąo:~,
IŻ
polska. lt ora j t aut rl< ą hl! rh • :ejatvw, jak . Plall Rap3(',<;_l&O" ny •. Plan GOoffi.ułkl",
za Jlter 0',," a a jf>' pomy!Un"m
\\ ynikiem
koofe-reneji ~z 010: holm::~:i j.
Ob! ", at:lol7.)'
2.;>, eduy (lo
ittowaJi pod' r<"ŚlO
ll1? PTU2. szefa polskiej
d p'~
~CJi za.mler owa nIe- p
po.zycJal~ nad-ania
staillsu bfl1.a omvw~go akwooo",i Morza
Bał
ty . ;ego oraz stw~renia
bejmuJ e-j to morze
nordyckoej

81 00ę w

unl

yk:Jn~łdm

~e-kretar7.em

"an u..

Georgem
Shultzem
Było to P;&wsze s.pl>\.k nie
<Dt"fó\\- dn:lł,omaeji obu .... ,alkieh ffioOCiOrstw od wrze.' ja
u b . TU'- u, kiedy to k()llfeT<>WaM z
:) w "'~dry le .
R~moł.Ny

"'9,~

arnbu~aiL.E

1H11';;:atja

r.tą4e",a

PBL

irl'preL~ eOl
Zbi,niewem
... ł.. jolą kttnt:-nuuje re~ą

wiz)· tę w Z ' B R , ktord ~~Iem
j t zap81na nie ię z no ...· ymi
formami i met04ami organiza.. ~jn~· mi w ,.spoiłarH rad'lieek id oraz uci 'nicnił! bH".irf'dni~j
.... spólpraey między
d.i~· mi ukladami pnemy 'lo...... mi Pelski j ZSRR.
W średt,; edonko ...·ie del~,a
di zapoznali się ,. praą K i~ .... slt.ie,.
'7.je4noezenia Pr.duke~' jnf',o Budowy Obrabiarek ora. Kijow~ki~l:o Kembi lIalu lel1w hniezf'g •.
• ..l ue~tnic~' .db~ waj 1'1'1;.
.je:: w Casa 1}lance "Sz.cz)'tu·'
blamskie.:. "powi~dLieli się
w 'rodę za po .... rotem Egiptu
d. Orl;anizaeji
K.nferendi
Państw ~tU'lułmań kieh, pod
" 'a runkil'm,
ii Kair 1I&ake~l!tuje
jedno:<nacznie
JeryzJe
podj te na poprzelInilu .. U'ly,.je" 'nnzu lmańsl<im :& 19 l r.
i
na
k'tUferencji
snfuw
pai)>;t", 'lIrab~k i th ... F~~' e "
)982 r. ~'eh waly te doma~aj \
io: m .i n.
<-d ląpienia pruz
Er; ipt 04 ""lJ .. rat~ ~l~ ('''UI~ eh ukladiiw z brael .. m.
• P rH~ I1N11 "r",·lt~j:, Franeoi
M iHerran d
Jny~d"ie

9lr.J.kt)'w~ym

W kuluM'ach &'~ 'D ;>no J>r2.(>mowi.c : e A Gr"myk i jako mocne. po-,.;ai:.ne j KOflk<re<tne.
n~i la><k-h n i e mOlina tu
było
ulily<leĆ we ",tort'<k po
~e
mó\\~ie-niu ame--rvY.. ns.-~J {:
krela·na ~ta.nu Gc i'&t:'a
Sh-nltza, klóre u= .. no :z.a .. twa.rde" i n~e v.;JlOtN:..ą~ e nic nov.do G,,:,' h zaliowe.,;<o obrazu amen' ,(.ań.skił'€o
p deJ9',a
do
spra w ' : ~y h dJ,a p u. t:gu

WE-j

•

a

Uwad·l.e ~ch .. czy n1e uszedł
te;: too f.ragmenoi p..-Z t'łl1ów:c-nia
S. Olszowski.eg<>, w !<tórym poIL-m..lZOw<lł ;>uSrednio ze stwierdzeon:.e-m Geocge'a Shull:l.a, który pl>w ieda.iał we w tort'<k 2: I>rybuJlY l<on!ereoncj.:
sz.1.okh{)]mskiej z ud:z.i.ałem 35 ;>allStw
~ -gnatari.uszy
ak tu koocoweo:;o
KBWE, iż USA n i~ umają za
l,,€~l·ny ooc;=ec::o p()). j ty cz,n ~t e 
ryto!'idneg-o .sta!AU; quo w Eur<>p ;e. Fu.n.dal'JU'>lltem be-zpieczeń
&lwa w Eu'r o pi e por.\'iedz.:al
po~ .skj mi.nistpr pozObtaje ul<;;z.taltowany w wyD.ku II woj"y swi.atowej
i powojoon .. go
rtJO.woju eo.lro~jski lad te.!'yt~
ria~n<>-polil .. ez.ny,
k{óry sta nowi ",leg,raJny sklad.n:!t rów!1owagi si1 w skaU światowej. UcrJW.ały
KBWE. )X)lw :er<kaj ąc
D,i«l<l~'uszalny eharakl!"r granic.
wJ)()w: ą:wją do jego resJ><.""t~
w nUlia. Bea
r>xw ioerdzeń
n iederDZd:z.ieJ,ni.e ~ r",k ~()Wanych
cY1.}i z Jałty i Poc'7Xla mu , nie
byl-oby lIchwał ~ H"lsi.neok i z
M... d.rytu. Be<z .........t;Il'U'gallla l
.Io&owania uchwal Ile 16i.!1skGch
n.:e mOle teci b~ć
VO"' OOrLooia
S'<;Io'.<holmu.. -'.-IJ"z,n~ n
'j.
por:l nnej i .~ v..,olu.l-ni.oy.. e.j ko.nfl,r~n 1i . -·~ł
rnskK>j z,:,br lo
glOf; 11,,,,un~stu "lÓw<-ów.

:Za"~I"".
\'fti... 1'1'

...

' rod
rano
t ..h. Amer k ",n~lIiel;. w u.-jrul'i~, d. kl~
r~o:. pr~yL"a!a
io; er: ni~a
.. ja f undamentali t .. w muzuł
""Iłlo;k ; eh "Oiibad
hlam-.ki·',
zo... tało p tępiene przez Iieznyeh polil~ ków libański h. I ne~ den l ten
p.w.cl o ...· ał BO"' Y
..' ue t napi cia w stolicy Libanu, w rf'jonie k tórej do do
w 'red( .... ieez.rem do : w allo,.' n .. j w ymiany e ,nia art yl"r~ ~kieJ:. mi dzy antagoni tami.
• Pr:a.emawiaj e w iudę ...'
parlamencie zaeh.dnieeur.pdski m w
trasburl;B. mini ter
praw ugraniezn ~h Francji '
Ńwiatłn~' I, ie naj,.' lęk '1.1
w
hislorii EWG kry .. ,.. I;ospotlareL~ , "..~ maga pih.ych i lIonkrf'tnyeh JI unię ' w «I .. B_
zdr ...·ienia , ' .. "ej.
r~ktoTa

p~:.(l wa~k i.

SZToKHOLM
PAP.
VI.'
&iedzib:e amba ady
ZSRR
:z;tokho:mie odbyły f M: T()7.DlO'" y radz.:eckicgo
ministra s praw
u:gr~njez
nyc:h. A ndr; e ja Gromyki z

j ••

•

w

TViUllIÓW

Podkr&~lają.:,
;ż ZSRR wr.az
ze swymi wjusu-n ika mi J>rzed ot.awi w toku obrad kon!<c'I!'",ncjl
1.a.kż.t.. inlle środ1k~ bud 0-"; )'
Z:l u fania i gotów jest w s p ocób 0tw arty omówct Kooslr u,kcywne
propozyc,ioe )onych paru;t w
'1 cz.estnic z.ących . Gromyko oznajm..ł, ili n ie uważa
:z.a mW.wc
do p!'zyj«:c;a taJUcb
~'<I'ooi;:ó,,"'
b .Jdowy
zaufania".
k'órve-h
funk.·ja <>i:ranj zalab
i~
do
podg!ądn n ia tego. co •• 't d:<.iejc
sqs.ad.a.
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Gospodarze regiOnu
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Czy
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J ak ",~n ; k
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Zos d
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lidę i :... jak
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r~:oyden cJi n:",dóJtko Aten ma
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~
P zo.<taly eh
obrazów '~.r"dzion\'(·h
w BudapE'!'zci .
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Znana
tei
~e t
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i todż
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}t'den z
naj e nn;ej'z~'Ch obrazów ~POf'
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prL~ t vów.
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Ul wal
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n:!Jprzeróżni j'z)'l.:h
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'\\ą i dzibt; '"
·zwajcarii. W dh:g
,z"l'unko", ~'('h
oblil'zeń,
ty lK O'" 'nm, j zwajt'arii sz .. ch
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PO'I :z.as
m .,'dz ·.naroJO\v('go
S} mpcq.jum na lemat
b'q: 'Da
poło
n.ego. ja ie ni
wno 0bradowało w Paryżu,
problem
ten nte WISta! rorz;",i~any,
ro
wk<ej, DleHt{}rzy e-k.perci zakwestionowali dot.aTCie do
samego bi.eguna 21 wietn.La 19Q8
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Niespodzianki w

Sprintem
• W rozegranym w Jihlavie towarzY$kim meczu w
hokeju na lodzie reprezentacja CSRS pokonała Finlandię 10 :4 (0:1, 6 :0, . :3).
•
Bo,uslaw
Mamiń~ki ,
zoo lał zwycięzcą biegu na 5
tys. m, rozegranego w ramach międzynarodowego mityngu w Melbourne. W bie&:u tym wziął także udzi!!ł
rekordzista świata
Davuł
Moorerofl
(W .
Brytania),
który miał bardzo długą
przerwę w startach, zajął on
dopiero 12 mie};ee.
•
Podwójnym
zwycięsI wem radzieckich
kolarzy
zakończył
ię czwarty etap
kolarskiego wy·cigu dookola Wenezueli.
Jazdę drużynową wygrali
kolarze ZSRR w cz:asie 27,OZ
min.
osl:U:ając
przeciętną
46,609 km na ,odz. Drugie
miejsce zajęła drużyna gospodarz,. Loterie, a trzecie
Kolumbia .

i.nformow a Iii smy
w obot.ę w hali KSZO Ostcow ~ rwegrany I'.ostanie pilkar.au harniej o PIAchar WyzwoleDia. W zawodach uczestniczyć
~ zespoly 5-os000we.
Jak

)~

• Również w Slaraehowicach
odbędvAe się
podobna impreza
I udziałem junioców. Do turD.ieju zgłosiły się zespoły Bro-

a', Badomiaka, Kuony, Ruch.
t Granału Sltariysko. Mecze
l'OZegrane l\06taną w niedzielę,
a dla najlepszych lA'zewid21iane
Sił nagrody. Organizatorami 511:
WKF i T ,
tar oraz MO iR.
(m)

II

boiskach

piłkarskich

Na

•

Wcsora,i "Atenach

limpijska,

Rumunią

wygrali z

Chińczycy

20(

o-

piłkarska

drui,._
:roI ki amierzyła się :Ii .,lerwS1I~
reprezf!ntlU:A
Grecji,
zwycię-_

(I:'),

bramkę dla Greków
słneJil
,K1łrouliu w
m.in.' 2'.e<spół
Pol ki wystąpił w składr;ie :

at

Cho jnac ki, SoKról, Wdowczyk Buda , Kensy , O st.rowski (TruSZCtyńs ki) , M iło zeWlicz
(Bar..,,) 7.gukzYllski (Ko,ow!-k i) , Furook, (Turowskil.

Ka-zimi«ski -

kołowski,

(;()spodar;,e prt.ewyż~zaJi n-azych piŁka rzy szybkOŚCią
z.adziomoŚ<!ią. Nas.z przeciwnik z grupy eLiminacyjnej do
miobrzo.;tw świata,
druż~'na
Grecji zapre-zentowala dobre
wy,;zkolenie technicZl1e i dutą ambicję. Pod koniec meczu okazję
na wyr6wnanie
z.ma.rnowal Zgutczyllski. który
w dogodnej sytuacji strzeLi!
bard7.o l1'iece1nie.

li

brn. Po1ilka

młodzieżową

spotka siE:

rep.rezoentacją

G,ecj~.

• Do ~·ej n i aipodziank i
oo;;zlo n ... turnieju p«łkarskim
o Pu ~ha{" Nehru
rozgry wanym w
K al kucie. WC!l:()raj
ze- pół ChRL pokonał linalitę mi 'kZ06tw Elłropy
KIlmunię !:1 (1 :'). Po tym meczu tabela tumieju wygląda:

l. POLSKA

t.

Ar~entyna

3.
4.
5.
6.

ChRL

3
3
3
Z
3

Węr;ł"y

Rumunia
Indie

!

S

ł-!

~

l-l
l-S

ł

a rozcrywanym w Sz",'ePuchane Swiata w

ejj

piłce

ręeznej

mężnyzn
pne&rała

druiJ'lla POLSKI
wczoraj :Ii zespoł em cospoda21:%5 <':11). Zgodn ie z
{.Irzewidywaniami
Szwedzi
J:Tający przed wła.ną publicznościtt byli bardzo wymagającym przeciwnikiem.
Szczególni-e dobrze I:'l"ali w obronie, i nasi
zawodnicy
nie
potrafili rozbić bloku defensywnego gospodarzy. Spotkanie
IiOczy)o się w dObrym tempi-e,
SEwetlai
przewyższali
Polaków bardziej urozmaicI>uł! trll .., ataku. W naszym
zespole
najwięcej
bramek
stc?elił Wankiewies HI, po S
uzyskali Kordowiecki i aa-

n,.

Por iko w Grecji
Mecz Akońe~ył się

Turniej w Ostrowcu
1 Starachowicach

! S-S
l l-5
O l-S

Indie zmierz..1 się
z
Węgr~mi, jutro ChRL Arr;entyoa, zaś w sobolę
Polka. - Węgry. Z Rumunami
na,z le.~pół gra 25 bm.

D.ó·

(m)

• Oł.czymaliśmy wyniki imprez suół podstawowych rougranych w rejonj~ Bodzeehowa, W rywaliz.acJ piłki notnej zwycięstwo
odn·i06ła
SP
R •• k,i wygrywając
w finale
SP Slyków 2:0. W
szlafetowych
biegach
pl"Zełajowych
pierwsze miejsce w
kategorii
dziewcząt zdobyła SP S,tYków,
wśród chłopców ZSG w . Brodach Ożecłticlt. W
c21wórboju
lekkoatletycznym zwyciężyli zawodnicy SP Jludki. W
rozgrywkach
tenisa
stołowego
dziewcząt zw:,rcięsiwo odniosły
Małr;orzala F'ilipo ..... ska
:t Ku-

•

na
'IV
dzl~lnicy

nagrody

.ajewa.

się

Liga Obrony Kraju, la powsz.echna organ,izacja patriotyeUlo-obrOllllego
wychowania
młod~eży, reali.zuje 5WOje !Ot ..
tutowe cele i powinności takM poprzez rói.norodną i wi.e_aką dziaŁalność sportowtt a w
szczególnoSci
rozw6j sportów
obronnych. Pod egidą i organiUlcyjnym patronatem LOK
dz:ialaj4 m.in. kluby łączno
ściowC1lw,
modelarzy, sportów
wodnveh, strzelectwa obronne10 ilp. Sportowcy Kielecczysny skupieni
w
klubach i
sekcjach LOK uzyskują z ~
ku na rok coraz lepsze wyJl >k.i w skali krajowej. W r0ku ubiegłym zajęli n.p. n
miej ce w Centralnych Zawod ach Sportów Obronnych, a
Anna
witek I'. Bodzenivn.a
.toby l..
pierws7.e miej e' w
tró jboju obronnym.~. C .... ~r wioemistrzost .... o Polski. 'W
tE-j konkurencji, a B . Fiatkow slli ze .. Swiiu"
Łarachowice
wywalczył w strl:elaniu z kbks
mistn:ostwo Pol ki. M. ..łaJ
KA. równie;' lIC ~arachowickie
go "Switu", zajął I
miejllCf'
w slnelaniu w
lronkure-n~ji
P D.
W arto przy spooobnoścl odnotwać,
że
kieleek.i
modela",
Wład y. law Berbui wykonał 'W
roku ubieglym najlepszy modeł pol~k;"go st tltu
zclob,rwanagrodt: mics·ęcznika ..Mo-

'f!<'

ne".

EXPRESS LOTEK
3, 15, !l, 31, 3S
MAŁY LOTEK
1-1,3, 10,:n, M
n-2, 1, 16, %9, 13

NUMER 14

D STRONA

8

nowej

miasta
Majmlllo, 5 I.m
od centrum sa-

......................_,
Najlepąi

Swiata

w lidze

Radomskiem

zi · nie ulega w ą tpli wości.
ił! re reacja jest jednym
z w.żnych czynników utrzymani
dobrej kondycji tizycznej zalót pracowniczych.
- ~ak a1ę W tym kODtek- ł.
_ i a rozwij kaUary nayunej w ,..ojewidziwie radomakina! - • 1y_ ..ylaDiem .wraumy .ę "o przewodnieąeec o
Z.r"ll.. Wojewillzkif'Co Tewauy.twa Inewienia
)(altary
FiayczneJ w Ka.omia ini. Alek ndra SawaryDa.
- W latach poprzednich regres w działalności związków
zawodowych, odbił się rÓ'iI\'niei
nie orzystnie na pcacy TKKF.
W wielu bowiem przypadkach
działalnosć towarzystwa związa
na była z dotacjami związków
zawodowych na rekreację. Obecnie, kiedy wszystko wraca
do normy, obserwuje się wzrost
aktywności ognisk
TKKF
w
zakładach pracy. Pomimo to naszym zdaniem
sprawom
tym poświęca się jeszcze zbyt
mało miejsca w działalności instytucji państwowych.
Co robić, aby ~ zmienić?
Jednym z naczelnych zadań towarzystwa
jest umoźll-

D

ona

Składa

z

f}rzed~ta\\oja się:

1. ZSRR
Z ol 45-36
t. Szwecja
l! 4 48-4.
S. POLSKA
! • 44-51
4. RFN
! • 3!-4!
Polacy grać b<;d" je~zczl' z
RFN i jeśli wygraj .. to walr:zyć mogą o miejsce 5-6.
W grupie B d06rlo w czoraj
do sporych nieslAid;>:ianek. W
pierwszJm s.potkaniu Dania
pokonała
NBD !3:2t
oraz
wicemistrz 4wiala JlI!:e I wła
zremisowała z B.iszpluli~ 8:21.
(mUl

nowa, Renata G~łalla ze Słup(
Starej i Nina Wielcal z Mił
kowa. Wśród chłopców nailepsi
okazali ~ię Sławomir Gnesik
z Lagowa, Wiesław ~eła1lowski
z Krynki i Tomasz Kwapi,.
ze Słupi Slarej.
• Okręgowy Zw';ązek TenIsowy w Radom iu opublikował
listy najlepszych zawodników
województwa. W kategorii seniorow na IAerw zych miejscach znależli się Toma J! Gitrka i Ewa Malacuk oboje 7:
Radom:aka. W rywaliz8.cji juniorów z.... ycillżyli: Piotr Kwasiborski (Radomiak) i Bożena
Gregorczyk (Broń), najlcp,zym
młodzikiem okazał
si~
Sebastian Gurka z Radom:aka
• W dnlach 2-5 luly odbę
dzi~ się
w Jędrzejowie
III
halowy og6lnopolski
lurniej
klasyrikar:yjny w tenisie.
~a
starcie zobaczym:,r
czołó". kę
krajowa dziewczat i r:hlopców
w katcgorii juniorów .
(mI

w

Ut

mieszk:a.ó,

sto-

JlOsilk6w.

re-

łówki

wydaj~c"j
dlliennie , łY ••

stauracji

pomieszcnń

•

Pięt.na

'de

godzin

i

minut iorwać będzie
ekipy au triackiej
na 10 w Sa.rajewie.' Specjalny pociąg z Wiednia
50

podróż

wienie uprawiania
każdemu,
bez względu na wiek i aktualn~ sprawność łilzyt:wą, wybran~j formy rekreacji ViI celu zapobieżenia ujemnym wpływom
ehorob cywilizacyjnych. • a 011tlllnim posiedzeniu ZW TKKF,
duży nacisk położono na zwiękzenie liezby ocnisk i osób ćwl
cącyeh.

D

•

wy jedzie 3 lutego o gO<lz .
17040, a na miej cu, po
krótkim po.;toju ." Grazu,
pl:z)'będzie
4
lutego
o
9.30 r.ano.
W Ubiegłym roku każde z wymienionych ogni. k
organi:z~
.... lo .partakiady dla swoich
pracowników, a także imprezy
dl. mieszkańców Radomia . Oblicza się zacunkowo, Iż brało
w nich udział około 70 tys. uczft'tników. Do n.jbardziej ad nych należał festYll l-majowy , ,dzie całosi: impret; rekrea-

/ Z myślą
kondycji fizycznej

- Joak wyCi.... t. .. weJ. ~a
• om kim?

cyjnyclt

Obecnie w regloni~ działają 44 ogniska TKKF,
zrzeszające ponad 211 tys. członk6w.
Do najbardziej aktywnych zaliczyć trzeba placówki w więk
szych zakładach pracy m.in.
"Walterze-, "Radosk6rze" oraz
"Dźwigar"
przy
Kombinacle
Budowlanym i "Sygnał" przy

Jaki. fo1'Dly rekreae~ '"
Jlajbaraie; popalarae!
- Od lat nlesłabnącym powodzeniem cieszr si, li&:a piłki
noinel, które m~
rozgrywane S4 na własnym. ciągle
model"nizowanym ltadionie na
Idalinie. Podobno Ud prowadzono q w pile. siatkowej l
tenisie stołowym. Od aiedawna

działacze

prowadziU
TKKF.

połecznilt

z.."{TK.

http://sbc.wbp.kielce.pl

proc1

"Reł

dow
woj.

skut
krYl
!!zeo

poiw

konJ
eaeh

skrócie

ni('ą·

wprowadzono takie sy ·tematyczny l'ykr rozgrywek w tenisie ziemnym .
Zamierzenia Da rek

bi«,~-

ey!
W perspektywic roku l ol
pragniemy
utrzymać
dotycheza 'owe formy, zwracaj· l' więkzą uwagę na uprawianie rekreacji w z kladowych o'rodk ch wypoczynku niedzielnego.
Mamy r6wnież nadzieję, że
w-pół praca z radomskim WO iR
poz 'oli w szerszym slopniu
wyko!"Zystać te o;Tod ki (. iezki.
Bocki. Jedlińsk,
Kozie-nice
i
Toporni,,).
W roku obchodów 40-1cr:ia
PRL zykujemy ię do udziału
w II Centralnym Zlocie TKKF
im. F. Kędziorka. w BydgoS2:czy.
Chcieliby.imy też. aby reiueatala ię sprawą powszechną, aby w'ród ludzi pracy wytworzyć nawyk do uprawiania
~iczeń, kt6re pozwolą
przedłużyć aktywność i sprawno'·

eja

-

Nt
b, I

• 15 etap rajdu Paryź Dakar nie wprówadzil :pnian
w klasyfikacji. Na jego trasie nie było odcinków specjalnych. Kolumna
rajdu
przeżyła jednak gorące chwile. Trasa biegła przez stolicę Gwinei Conakry. Na zawodników oczekiwał lam ()gromny tłum. Jak 'zac·ują
obserwalorz.y, na ulice wyleglo około 500 Łys.
ludzi.
Obecni byli wszyscy miejscowi dostojnicy oprócz prezydenta Ahmeda Sekou Toure. który przebywa za gra-

oraz
lrenlnr;owych, potrzebnycJl apor~,.... om.
CAF-Ta1lju&

Najlepsot
portowcy Ligi ODI'Ony Kraju z woj. It,eleck.iego oraz najbardziej
usłużeni
irenerz.y " klubów LOK. potU się
w tym tygodniu na
bardzo milej uroczystości 1.oreani.rowanej p!"Ze'L Zarząd Wojew~1 Ligi Obrony Kraju l
ZlI€ząd Wojewódzki ZSMP, b:lansującej sportowe OGiągn:ęcia
portowców w
naj iększej w
Polsce lidze. Oprócz ·gratulacji
i podzięko..... ań były tcoi: warto ' ;owe
upominki
rzeczowe,
puchary Oraz odznaczenia organizacyjne LOK i ZSMP.
(st)

w

wobik
k icleckif'j
Kerony
Zbigniew TłuelI:rński.
W drugim pojedynku
Lej
grupy Związek Radziecki wygrał z RFN 19:13 <9::;'.
Tabcla po wczoraj· zych mC<'zach

Notatnik reportera

Wio "a
olimpijSka Usytuowa-

Pochwały

Pu~harze

• _Kielczanin.zdobywcą 3 bramek
• Dania pokonała NRD

shrem (oepodany 1:0

•

--

~hową.
III<ljąc_
be2,po:.'reóni
wpływ na samopoczucie i
'ydajność

pracy.

Dziękujemy

Rozm. J.

.a rum

wę.

RYBCzyR~KI

Dla
tuj ...
Luk
l'ło,,:i

