Posiedzenie

lUfa

Pol~ycznego
I
Wczoraj odbyło się plenarne posiedzenie Rady
Wojewódzkiej PRON w
Kielcach, Obrady prowadził

przewodniczący

RW

PRON, prof. dr hab. Henryk Jurkiewicz, a obecny
był również

sekretarz KW
PZPR. Józef Winiarski_
założeniami do planu sp&łeczno-gospodarczego
wo-

jew6dztwa

na

1984

rok

za~nał zebranych przewodniczący
Wojew6dzkiej Komisji
Planowania, inż. T.d.... łka-

Podglądanie

natury
'-

Pod
koniec
. kaidej zimy pro·
cownicy
BawaJskiego Parku
Narodowego
(RfN) wyłapuj q
pny paśnikach

I-

I.
je

r-

l-

/

leśne

zwien~a

i specjalnie oznakowujq. Nie·

ktwe okOl' wysię nowet w minina·
dojniki. WszYltkie t. labiegi
majq ftG celll
ołrl,manie
po.
tłZebl..~go
..auko.com materialll no t at
zW)'czajów zwienqt, ich węo:.nwek itd.
Widocznemu na ~jęciu jele.
niowi zupełnie .ue ocIpowiodol
kontakt z ludźmi.
CAF-AP
posma

Czy stolica Tatr to wytrzyma?
Pod

Giewontem

więcej

ruz
zHopiaóCZ)'ków,
-rupówkami trudno się prze. nąć, kolejki do wyciągów
na.rciar.skich dJuższe niż liny
między
dolnymi a ,órnymi

COSCJ

czoraj odbllło się Ul Pol. ,kiej Izbie HIlMlu Zagranicznego .potkanie PTzll"otowawcze krajowI/ch WUatawc6tll biorqcllch udział '" tegoTocznI/ch, 56 MiędzllJlarocfowllcJł
Te"'gllclł Poznań,kick (1(1 17
cze rWClI br.). Cała cloatłptła
powierzchnia 1Ulldawowa ZO.t4ł4
jtłź
ZGTezerwowClWa PTze<t
WI/.tIlWCÓW. Ekspo%1/cja tła tegOToc.myclł MTP
u;lftie po'CIierzchJli( lZl tli" m kw. Z '"uu wl(kuq tłU • ••• r. i
J TUli więkSZfł tłU 'CI UJZ r.
lhutruje to odb.doWł zdoln&Ici ekllM'rtowllch all&%ego prze""'Udu, 4 tGJeże ,"oln4ce zamt_e.owanie <tagrllnicl/ rozue-

W
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Pili "borygo" we t~zech
- życie straciło dwóch
W miniony poniedziałek
Radomiu grupa
notorycznych
alkoholików. nigdz:ie nie pracUjących, unądz:ila ' sobie libacJę racząc się płynem
"boryg~". Pito go na pGkrytej śo:e
glem łączce nad Mleczną. Impreza okazała się tragiczna w
&kulkach. ZbIgniew G. (lat ł3)
DOKO. C'ZE~lE 1'1.\ STK. !

:sbcjoml, jednym low-em: 'Iezon.
zy stolica Tatr wytrzyma
Iii taki napływ gości? Do
wypoczywających pod Tatracni uśmiecha się słońce: w
ostatni dzień stycznia na Kasprowym Wierchu był siedm.oslopni.owy mróz, w Zakopanem
tylko jednos~pniowy.
Z ciekawostek meieer.IOltic:zDych opowiada się Da Kr.pówkach, ie
peteclę
upewnili
właśnie Kime"i c"cle, któny
tłllDlnie sjechali " k 'Cli dynDia. Mi~c k. . prus d"adzieścia dni ~ył pod Tatrami
~unieillY. niem.... iay L_ aiemnwy.
Zapowiadany je9t cocu ,!odniej ,,ka.rnawał CÓTlalski", któTy zacmie się jut w C'Zwartell;,
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Duś prezydent USA Ronald Reagan ma pn:edslawiL:
w Kongre6ie \A"ojekŁ budżetu
państwowego na
rok finansowy 1984/1985.
O Przewodniczący Prezydi m
SocjaLiBtycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, Mika SzP;ljak (3.zef państwa) skbda dzi'
Ja1ną

wizytę

w

Łanach

Zjednoczonych.
O W Warsza.w.ie zakoo·zy cU··
d udniowe obrady X Krajowy Zjazd De1ecatów Slowarzyszenia Księcarzy Pol.kic .

lek. W tym roku ludnoŚĆ Kielecczyzny powiększy się o okolo 5300 obywateli. w
lym
zaledwie 100 os6b w wieku
produkcyjnym. W tej sytuacJi
trudno mówić
wzro'cie z,ał.rudnienia,
a
więc
zakłady
pracy muszą sobie Inaczej rad7:ić
z braklatnj kadrowymi.

°
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KC PZPR
Prezydium Rządu

styczni
br. odbyło
się
wspólne posiedzenie Biura Polityczn('go KC PZPR
oraz Prezydium
Rzadu,
Da
kt6rym zapoznano się z aktualnymi problemami działalno
sci i rozwoju ruchu związko
wego. W posiedzeniu ucze~tni
czyli przewodniczący
Radr
Pańslwa
Henryk
.Tableprzewodniczący
ogólnopolskich
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• Duże zaległości w realizacji przedpłat. Gorsze
zaopatrzenie w części, akumulatory i
ogumienie
• Wzrost cen usług o 26.8 proc.

Daleka dr ga
do własnych -4kółek
rołlukej

~mochod4łW o
bowycb w 'wiecie 7<a.;mu;" lJIę
tylko 33 kraje, w tym pięć krajów KWPG. Bior~ poci ...
wacę \vielkOlić produkcji w 1981 cKu, Pobka "uajclewała lię na UmleJsclI w.trócł krajów aoejalistYe2iJłycb i _ l i
\Ił' 'wiecie. ~1imo 91:ybkj~,. r01:""oju motoryzacji, "ałlllo
wprawdzie przyhamowane,o. na jedeo aamoeh6cl przypada _
Polsce 15
Ob, podc.u, ,dy w bli*ieJ C1:echnlowacji 6,5. Aby'my mOKli osi~,nlłć p zjOlll n.syoen.ia rynku _m. .
ebodaJni o!lObowymi, porównywalny . . n.syceni w kc jaeIa
EWG, to pO~'i nniśmy d08taTt'llEye _ rynek' mln sam_....
dów.
yrnctLa m 'W PQlo'lC~ obyrea.lW!.cj spca.wi..a wi.le lc)opowatcl, któreco. byloby slai:
tów.
nA kupn.o samochodu
po
W minionym roku k.:el.ecki
"Polmozbyt" przede' 77912 __
cenach państwowych, nie ma lIo!l
lo iadnych Sza.IUi. Do 19119 r~u
moohody. Na Uczbę tę skład.j,
Sil ponadto przed pl.a ty. klórych
'ę: realiz.aeja przedpłat, .-pnr.edai: d.ewi.7,c)wa i na specja!ne ....
yenaty. W roku 1983 U'NUzowano: 4ii proc. przedpłat _
.,fiat.. 126p", SS proc. na "FSO'",
54 pr-oc. lWl ..poloneza". 47 prOG.
n.a ,.syreonę". Szczeg6lnie "którzy wpŁacUi. piecWl<ne t
lOoilowa.li odbiÓC' samochodll W
1983 r ., mocą z.apyt.ać. cllaeuco
Od 26 &tyczni. eo<ici w Polace
lak się drdeje.
na zaproszenie NK ZSL delegacja kombatantów
radz:eckicb,
DOKO CZENllt N .-\. STR. f
byłych dowódc6w-;-p.a.rtyzanŁów,
którzy w okresie wojny
współdz i ałali z oddziałami Ba_
talionów Chłopskich w walce z
hillerowskim najeźdżcą. Na czele delegacji stoi generał major
Witalij Aleltsandrowics Nik.lski. w skład jej wchodzlt także
Michaił
Iwane 'n Zabłetny l
Zdumiewającą
kolekcję
pt.Władimir
mbakanewlcz O.. neków zebrał w woim mieszk....
ladze.
niu taszkiencki ornito10t, Man!lur Nazarowic Arabekow. W
Wczoraj deleeacja odwiedziła
ptasim królestwie jest 500 oeot.K'elecczymę.
Golicie radzieccy
ników aż 110 tatunkó.....
złożyli kwiaty pod pomnikiem
w$rod nich wytworne bai&nty.
ofiar hitlerowskich w Michniokolorowe papugi, kanarki.
wie, a następnie wzięli udział
DO ONCZZ
B. !
Ulllbienl~
k.lehjollera jeoI
p paKa, klera je t"ar~ ty •
ły.k,. Tnyma M oclywiiele __
ma w pallarkaeh. r.na'" ....
uaekać
jak pirs, cwl.... ł
chich.tae.
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ombatanr.i 'radzieccy
"łecczyinie

"y-

Ptasie królestwo
w_. mieszkaniu

W przepowiedniach astrologów

Gwiazdy niełaskawe
dla wielkich...
D
obrane grono . światowych
a trologów OClos:ao ostatn!o
szereg przepow,edni na rOK'
l' 8-ł Pn.ewiduj~ wiele kUa» rof
i dramatycznych
powikłań, a
w szczegÓlno8ci:
Wró7.b'arka Dorothy Al:.oo
o:. trzega , że mały ksiąi.ę Witiam - syn bryt,.jskieeo nas ępcy tronu, księcia Karała i
księżnej Diany ZO&tanle poewany podczas spac~ w parkU
K 'ężna Di zachowa się dz:elnie i odz ka syna.
Nancy Reagan. żona prezyenta USA. będ2ie na poklad7.;e śm;głowca, k!~ry poc.::zas
, u do Kalifornii uit>gnie ka- I

tastrofie. Pieł'WS7.ó1 d ma U ' '\
wyjdzie jednak z żyd"m .
Nie wyjdę z życ;em p.tS& l ero ie dwóch wielk :ch .>lImo.olów pasażerskich, które zderzą
się w burzy śnieżnej nad pół
n.ocnę Az.ją Katastrofa poe ąg
nie za sobą blisko 1000 ofiar
Przywódca OWP. Arafat. padnie ofiarą zamachu ze trony
przeciwników politycznych
Frank Sinatra (lat 78) przeżyje zawal i cięiką
operację
et'Ca. Przepowiada mu o M:cki
Dahne, kt6ra w 1977 r. przepow:ed7.i.ala (podobno) wielk,
DOKOt'lCZł:NIIl:
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Prób WYlilępuW la neUlDyC:l, które odbęd'l
ę
podczas IU.czy te- i otwarcia XIV Zimowych lt;nyu Olimpij ki~b _
Saraj",w;e.
CAF- p
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Plenarne posiedzenie

Dziennikarskie
spotkanie
w
Busku
Komis··
PZPR

31 stycznia

zebrała

się

w

W arszawie na IX plenarnym
posiedzeniu Centralna Komisja Rewizyjna PZPR. W toku obrad, które
prowadził
przewodniczący
CKR, Kazimierz Morawski omówiono i
przy jęto "Informację o działa)n ości CKR PZPR za okres
od IX Nadzwyczajnego Zjazdu partii", która przedłożona
b4:dzie Krajowej Konferencji
Delegatów PZPR.
Informacje o stanie komisji
rewizyjnych
po
kampanii
sprawozdawczo-wyborczej
w
partii przedstawił kierownik
Biura CKR PZPR Józef Oleksy.

reJl~~~er%y

:a.notowCLlI:
PIMu.m Wojewódzkiej Komillji
KOIIltrol.
Partyjnej
w
Kielcach
d<>konalo
wyboru
Pre7.ydium -oraz
zatwierd2ilo
zespołów

możliwościaełl

i

~rspektr-'3.ch

rozwojowych Uulrowisk,a Busko-Solec, najbogats-zego w .Europie w wody
siarc:z.kowe o
najwyższych
walorach lec:z.niezych. Pod'kreślono, iż lrOO'l"owi.<;ko może s-pelni-ać ważną rolę nie tylko w
u-adycyjnych
formach leczenia chorób
reuma tologiCUlych i
dy9kopatii,
lecz także z,nac:z.nie rozszE-rzyć
bazę lecwictwa, zwJaszcza
w
kieru.nklU rotz.woju profilaktyki
ch:ocób "cyw.ilizacyjnych",
a
Wlęc pr:z.eciwd:z.ialania i leczenja
zach-orow-ań zwią'l'anych ze stos-owaniem środków chemicznej
ochrony roślin, ołowicą dągle
zagrażającą
m.in.
kierowcom
pojaulów i i.nlllych chorób przemysłowych. Posiada Uzd·rowi6ko Busko-Solec
wiele
szans
rozw-ojowych jednakże niezbędne
jesl1 ",k-oDcenLrowanie
J

~ ~~.~

ol.

•

skład

Wca.oraj, :I. ialicjatywy Towan.ys.twa
Miloimoikilw
Buska-Zdroju, odbyło się w tym móeś
cie spootkanie z d:z.iennikar:z.ami prasy krajowej. Spotkanie,
które prowadził przewodniczą
cy towarzystwa d.r Kazimierz Kucharski, mialo głów
nie na celu
poiultormowa-nie
środków masowego przekazu o

orzekających.

W ic~przewo(lnjcz.ącymi
_taJi wybrani Michał

WKKP
Kozanewski - emeryt z Kielc i
Stanisław
Kwapisz
szef
RUSW w Starachowicach.
• Na pierwszym po.siedzeniu
:IlebraJ si~ wczoraj w Kielcach
W>Qjew6d0k i Komite't Obchodów
4O-~ja Polski Ludowej. W ie«D M:.ład wch.od:z.i 67 osób. Obebodom 40-lecia patronuje Patrioty~oZIIly
Ruch
D-Jrodzenia
N",rOOlow t'IgIO.

Profesor nominat
z WSP w Kielcach
.Tak JUZ informQwalismy 31
stycznia Da
uroczystości
w
Belwed~rze 83
uczonych
odebrało z rąk przewodniczące
go Rady Państwa - prof. Henryka ;Jablońskiegb pisma o nadaniu
tytułów
naukowych.
Wśród nowo miąnowanych był
Ad .... m Maciej Kolątaj z Wy"ż
szeJ Szkoły Pedagogicznej
w
Kiel cach, który otrzymał godność profesora zwyczajnego.

"Napad" dla ratowania honoru
Podoficer pełniący dyżur w
1l1erwszy dzie:ń
swiąt Bożego
Narodzenia w
pos1.ł;runku MO
W Wą chocku nie miał szczęscia
do spokojnej służby. ~iedługo
po godzinie ]8 zjawiła się na
JI08łerunku m1oda, podekscytowana kobieta
z
wyrażnymi
ś]ada'Dli pobicia. Małgorzata G.
łlpowiedziała przebieg
zdarzewa, które rozegrało sję przed
paroma minutami podcza-s gdy
bła z kościoła do domu . .Takiś
~iftBany osobnik
obezwładnił
ia w momencie gdy wokół nie
byłe przechodniów, zadał kilka
clłl8bw w głowę,
a następnie
ubraJ :uoty łańcuszek oraz 20
UL zł, które nie były jej
wJasnO<5c:ią. Małgorzata G. pl'a~owała
jaloc>
ajentka kiO!;ku
apoliYW Uł'IlC> w Staracoowicaeh,
fi uabowa na Ilc>tówka stanowiła ulara: i ostatniego,
przedłwi"łee:z.nego dnia.
)lny w6p6łudziale tunkcjonariusay RUSW ""
Starachowieach ))06Uq-ullek
MO w Wą
ehCldtu podjął w
tej sprawie
I"utynowe działania. Drobiazgowc> i skrupulatnie odtwc>rzono
taly przebieg incydentu.
Niestety, nie udało się traJić
na
trop ~prawcy napadu. Nic nie
wnioo;ły też zeznania mieszka:ń
('Ów osady, którzy znajdowali
5ię w
tym czasie
w pebliiu
miejsca zdarzenia.
Był: moie rabunkowy
napad w Wąchocku trafiłby
na
listę
przestępstw,
których
sprawcy nie wykryto i dochodu'nie zostałOby umorzone, gdy~y

prowadzącego

iD

NUMER 23

STRONA 2

rue tylko wojewool:twa k ielleekiegO na jeg.o rozbudowę. Służyć ()IlO mm.e i powinno także ościennym regionOOl rad«nskienlU,
t.a~n o
b rzeskiemu,
tarn.ow.;;kiemu,
Krakowowi i in.nym. U:z.dJr-owisko Bu&ko-Solec posiadająC'(! walocy przewyis.uljące pod w:z.glę
dem zasobów i jakości woo
mineralny<:h re'I01llowa·ne P ieszc2lany W Czech.061owacji, oin°od _
ki w RFN, .TugosławH, Austrii
=y Francji powmno wykorzystać także szanse
S<t worzeni.a ośrod-ka międa.ynarodowegp
- jednakże przedtem musi UIpewnre
odpowiedni
standal"d
usług.

Sygnalhowany tylko :zespół
problemów wart jeo;t sZf!'rs-zego
potI'aktowania, zatem do tematu powrócimy.
(h )

Wizyta kombatantów
DOKONCZEJtoo--m ZE STR.

nabierali pewno$Cl. ze cały napad staje
pod
~na.kie~ zapytania. Po
przyJęCIU hipotezy, ze napadu
nie
było. wkrótce udało się
ustalić_ pr~wdziwą prz~'czynę obrazen fizycznych jakich doznała
młoda kobieta . . ,PrzYciśnięta do
muru" Małgorzata ·G.
sama
opowiedziała o tym, ja,k w wvniku rodzinnej sprzeczki zostaia
pobita przez ojca, a ponieważ
w małej 05adzie wszyscy
się
znają i byłby to wielki
de,pek.t; gdyby 'Ą'yszło
na jaw,
ze SlDce pod okiem są dziełem
rodzonego
taty.
obmy!lono
bandycki napad. w kt.óro·m. 0prócz pobicia ,.wystąpił" także
rabunek zrota i gotówki.
poro zaJDieszania ... 'wołała
desperacka próba ralowania rodziDnefo honoru.
M ilicja zaangażowała niepotrzebnie
siłY
i ~rodki w sprawie, której tak
l cznie nie było. Je t za icl teraz "prawa Małgorzaty G., która odpewjadać btidzie za . wytępek z art. 251 kk.: .,Jlta "a""iadamia • pr:ledo:pstwie or,a. )te.olany tło Śt'ilania wie_o
.b~~ że pUHto:pshl'a nie
poptłniono, JHldle«a kane ,..,,,bawienia wolnoŚtli do lat dwćwh,
or;raninenia
wolności
alM
Krzywny". Lekkomylnosć drogo ko<;ztuje.
(liP.)
J

_

się,

że

w ekspoz1/-

cjach
zagTanicznych nll tegorocznI/ch MTP dominować bę
dzie
tematyka
technologii
i
urzqdzeń

energooszczędnych,

przetwórstwa $Urowców wtórnych oraz nowoczesnych technik budowlanych. Krajowi wystawcy
prezentować
będą
w
I2c2egó!no~ci maszyny, moteriały oroz mo.żliwotci świadczenia
usług
budowlanych dla przeMYsłu,
a ponadto pobką
myłl
tech1łic21'łą,
któ-ro będzie
'ematem wllodrębl'lłene; eJc-t>ł'

:alicji.
W

tTAkcie spotkAnia ztvroca-

1'łO

uwag, na kOl1ie cztłoić 1"1>... ego
wykorzystania
tłol2l/ch
zakupów w kro;'ch kapitoli"licznych dla promocji ek,porhe Wllrobów
przetworz_lIch,
zwłaszcza wyrobów
p'fZem1/HU
elektromlU2l11'łowe90.
5ł NT P
odbllwać
IV
Toku
4/J-lecie PRL

sit

będ"

oraz

'o

3S-lecia RWPG. Zostenie
GGpou>ied"'o
..o.kc.,.tcnvo"e;
m.m• •toraniem PIHZ zorganizOWa711/

zostanie

•

o

w$hr~cię
•

~

~

-

li;,i, jaki do
stosował
I
PZPR , pr~zes

gen. armii zelski.

<

~-

-' - '

,

załogi

huty wyse.kretarz KC
R ady M inistrów
Wojeieeh Jaru-

8tyc:oeii
był
dobrym
il1a załór;
zakła
d_w pracy resortu r;Órnłctwa
i enerrelyki. Górnicy kopalń
wula kamielInego wydobyli
1',% mIn to.. tego
surowca,
tj. • przeszło
lOt tys.
tan
więeej nii puewidywan.
w
piani..
W
por_wnani. ze
styczniem ub. rok. wYGobycie węgla
wzrosłe. ..nad
Łys: ton.
•

ooesi"cem

7"

"Stop! Dziecko na drodze"

Biorąc pod uwagę Jiw;bę wypadków drogowych z udziałem
d %ieci, miniony rok naleiał do najtragiczniejszych. Na Kielecczyźnie zginęło 24 dzieei, a 211 odniosł o rany. J est to o 20 proc .
więcej nii w roku 1982. Przyczyny tragedii są w z a sadzie takie
same. Brak opieki, gU' ałtowne wtarg~-ięcia na jezdnię, jazda
na rowerach po ruchliw ych ulicach •

ypadków tych nie uniknę
liśmy. mimo pracy szkoleniowej
funkcjonariuszy
MO, TPD, ZHP, PZMot., a także Zakładu Ubezpiecz€n Społecz
nych, który nigdy nie żałuje
pieniędzy na szkolenie i propagandę mającą na celu poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W minionym roku w systematycznie prowadzonym szkoleniu
funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego WUSW w Kielcach ponad 300 razy spotkali się
z przedszkolakami, prawie 600
razy z dziećmi i młodzieżą do
lat 18. W Kielcach i Jędrzejo
wie zorganizowano 7 duzych
imprez
muzyczno-rozrywko-

W

STR. 1

rzaniem u'ymiany handlowej z
Polskq. Udzial w 56 MTP zgło
sili ju.ż wllstawcy z ponad 30
kTajów.

Oczekuje

-

Dbezpieczeństwo najmłodszvch

l

w spotkaniu - z władzami politycznymi i a<iministracyjnymi
regionu oraz byłymi partyzan tami BCh. Spotkanie, które 0tworzył
prezes
WK ZSL Cusław Kozak uplynęlo w milej i przyjacielskiej atmosferze.
::'-<ie zabrakło w nim miejsca na
wspomnienia
wspólnych walk
z hitlerowskim najeźdźcą. Płk.
.Jana Sońtę ps ... O~ka", zasłużo
nego żołnierza BCh udekorowa_
no honorową odznaką Radzieckiego
Komitetu
Weteranów
Wojny.
Po poludniu goście u.dali się
pod pomnik Bojowników o Wyzwolenie ~arodowe i Społeczne
na Kadzielni, J(.dzie złożyl-i wią
zanki kwiatów.
(AM)

DOKONeZENIE ZE

~ochodzenie

odrębny
związki

pawilon ukllzujqcll
naszej gospodarki .2 partnerami .%

Tragiczne skutki
libacji nad Mleczną
DOKOŃCZENIE

ZE

Wszystkie te formy 'szkolenia
kontynuowane w roku bieuteym. Pierwsze spotkania odbyły się już w
Wojewódzkim
Domu
Kultury w
Kielcach.
będą

Stronę
organizacyjną
całego
przedsięwzięcia zapewnia reak-

tywowany po okresowej przerwie, Krajowy Komitet "Stop!
Dziecko na drodze". Poprzez
wychowanie w duchu praktycznej znajomc>ści i poszanowania
przepisów drogowych
komitet
dążyć będzie do poprawy bezpieczeństwa dzieci na jezdnL
(o!?-w)

~włm)

Radomskiem

re
J dobory
~'Ilym

z województw, kt6niewody
pitnej, jest
woj. radomsltie. Na odbytej osiat.n.io ses]i. Woj~woozkj.e.j Rady Narodowej radni postulowali wydatne zwiększe.nie nakładów fin.ansowych na rollllictwo, w tym zwłaszcza sk' rowanie dużej części środków na
lepsa.e zaopatrzerue mieszkań
ców wsi w wodę. Obeenie w
woj. rad'Omskim ponad 600 miejscowości ocze.kuje I1a zainstalow3lllre woo.ocią;gów. Dl.a wielu
soł.ectw jest
to klwesUa byŚ
albo we być.
odczuwają poważDie

-

Od

miesięcy

nie

ma w
sLudłniach wody w całej gm'lIlie
Gózd
Kuczl<owSlki mówi1a
radna KrystyDa Zaezell. - Ludzie muS<Uj dla łnwentarz.a dow.otz..ie wooę ze strumieni beez-

Studnie
bez wody
.Teżeli taka sytuacja
bę<!rzje w
najbliższym
okresie,
to może ona wpłynąć na spadek

kowoz.ami

hodowli trzody chlewnej i bydla_ Czy JD.OŻn.a Cc6 tu zaradll:ić? Oc2,)'Wiśc ie tw iE-xdzila
radna. - Pn,yklad-owo: w mie>jSCOW\OŚCi Ma.leczyn }est Ili'llllnia

glębi.MOwa,

nie ek s ploatowana,
nie ba.rd:z.o wi:adomo do kogo
naleiy, niektórzy twierdzą, ,ż
jest 'III}.asnOŚCią Wojewódzldego
Zarządu
Inw€6tycji
Rolnych.
Można z.ainsfaJowaĆ tam pompę. Podoonie jest w
KIw alce.
W miejw-owej sZkole czynna
jest też studnia głębimowa, tyle
że mil mało wydajną
pampę.
Radna we wrz€<Śn.iu ub rc:,ku
zgl05ila i.nterpelację w tej sprawie. Do drl:ii; nic nie zrobiono.
W trud'nyeh sytuacjach wy:z.wa1<8 sW: imicjatywa
i pomysło
wość ludzi. Tak jest w
przypadku Gozdu
Kuc:z.kows-kiego,
mi€SZ!kańcy rz.ucili ha lA> budowy w czyni€ &połec2lllym wo00cią,gu. Zamierzają
wykOl'7.Y",tać wy,kopaną przy budującej
s,ię szkole podI;tawawej., st'Ildnię
~~

(wlm)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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STR. 1

trafU około południa do radomskiego
szpitala
w stanie e.
ciężkim. Zmarł nie odzyskawszy przytomności. Podobnie było J: jego kompanem
od kielis:z«a, And.rzejefll G . (lat 38).
Zmarł on w szpitalu także nie
odzyskawszy przytomności. 0k~o godz. 3 nad raneDl wczoraj, na II Oddział Wewnętrzny
radomskiego S1pitala przy ul.
Tochtermann.a
przywie2.iono
trzeciego uczestnika
biesiady
- St"'JlislawtI G . (l.at 43). Ośmio
osobowy zespół lekarzy i pielęfniank
pod kierunkiem (J!'dynawra, dr Andrzeja
B>1rs~iego przez wiele godzin walczył o jego życie. Pacjent został podłą«:ZOlly do pożyczonej
z Warszawy S2.tuw;nej nerki.
Dzi~ki
i»tensywnym zabi€<gom
medycanym =łf"~ zetl]>Ołu stanisława G. udało się utrzymał
przy życiu. Dziś około
godz.
9 stan jego zdrowia
l karze
o}<..reślili jako dObry.

RWPG.

wych: pokazywano makiety, filmy i przeźrocza, organizowano
zgaduj-zgadule
tematycznie
związane z zasadami poruszania
się po drogach. Ponad 10 tys.
dziewcząt i chłopców otrzymalo
po odpowiednim przeszkoleniu
karty rowerowe.

zawl

o

jący

Wcz«l'j w Grójcu kie-rti"kamazem"
Czesław
P.

38) potrącił Sterań.. P.
i
Marka P. (ojca z synem).
O(JQt

bydw .. j piesi do2.nali poważ.J;lych
obr~il ciala t Z06tali przewiezJenj do miejscoweg.o
~ 7;p! tala .
Przyczyną wypadku by10 nagI"
wtaorgnięci~
pieszych na jezclni~.
Naj.prawdopodobniej
b yli
pod wpływem alkoholu.
O W miAD.iony po.n.ied:z.iałek w
godz.inaci1 w i~czornycb
(około
20) - na trasie Radom - KG'zifilice w m1ejs«>wości
Rajee
J>oodoK:bowny. samochód osobowy (najpra.wdopoóobniej "fiat
]251''') po.t.rącil Mieczysława ' ]',f.
(lat 52:). Piesey na sku1e-k obrażeń poniósł smi~ć.
Kierowca
zbiegł z m,ejsca wypadku. Osoby, które były świadkami teg() wypadku. bądź mogą udz.ieJjć istot.ny<,b in.lormacji w
tej
spraw1e proszone są o skoontaktowanie się z RUSW w Rado-

przy ul. Traugutta 30,
z najbb:szą
~dnostką
MO.
(wlm)
• Na dworcu PKS w Kielcach. przy Dl. Mielcz.arskiego,
zos'ała
wepcbnięta
pod kolo
autobusu - przez t10czących się
do niego pasaierów - Krystyna P.' (Jat 4.1).
Poszkodowana
doznała
pęknio:cia
kości
podudzia.
•
• \V Suchedniowi e, na ulicy
Kieleckiej, Zygmunt M. (lał 53)
będąc
W
stanie nietrzeżwośei
wtargnął nagle na jezdnię i został potrącony przez samochód
,,fiat 125p". Doznał ogólnych
m.}u,

W

czynności

sJedcze funkcjonariusza
nie
zaintrygował pewien fragment
~yjaśnień poszkod-owanej
kobJety:
.,.Jedną r~ką krępował
mi dłonie,
drugą
dusil za
gardło". To w takim razie
jak u_dało mu się odebrać pant bnł'uszek i pieniądze?
_
Pytanie z głupia frant, a jednak ~powodowało,
że kobieta
zacz€;ła
zmieniać
nieco scenariu ' z zdarzenia.
a
w miarę
~v~-krywania dalszych nieścisło
SCI
w jej
relacji prOwadzący

ś-"Od'ków

• 3l I br. Związek Socjalistyunej Młodzieży Polskiej,
Związek Młodzieży Wiejskiej,
Związek Harcerstwa P.lsJUego, Zrzes:unie Studentów Po<lskiell, wyraż ..jąe sd"ydowa.. ~
wolę r."wijania dalszej współ
pracy oraz umacnjania jedności ideowo-polityc:onej mI...
dych robotników, chlopow, inteligencji,
mlod:i>iriy uczącej
się i żołnierzy, zawarły
porozumienie • powołaniu Cen tralnej Komis ji
l\ospólpra~y
Socjalislycznyeh
Związków
Mlodzieiy.
• 3 1 sty~znia W ćwierćmi
lionowej już dzielnicy
Krakowa, Nowej Huci e odbyły
się uroczystości związane
z
3a-Ieci em n adani a
kombinatowi metalurgicznemu
imienia Lenina. Podczas uroczystej
akademii
odczytany
został

bądź

olrraień ciała.

• PodObnym skutkiem zakoń
się konystanie ze środka
jezdni przez pijanego Stefana S.
(lai 35), kwry w Kajetanowie
(r;m. ZagnańSk) został potrą co~ p:rZH .,mercedesa".
f!l!yło

do

ZSR

jażn ,

dom
nika
cy. I
byw
dom
nien
kror
la
loka
prze
reda

PR.

Jar~

wzo
ną

twi~

cia

S'lO\l

Uchwała

o sprawach

młodzieży

rawa, a nie przywileje
gr u dniu ub. roku WRN w Kielcach PGdjęła uchwalę w
sprawie po prawy warunków sta rtu życio wego i :uwocłow eg o mł o dzieży województ w a k ieleck iego. Uchwala o b e jmu je zarówno p r oble m y wycho wania, kształcenia , jak i
materialnych wa.r unk ów życia mł odych l u dzi.
'~ele

kłopotów
ma ją a bsolsz k ół
ze
znałezieniem
odpowiadającej
ich wyk s ztałceniu i zainteresowaniom.
Dlatego przewiduje się
m.io.
wprowadzenie w szkołach zawodów i specjalności
o
tzw.

w enci
pra cy

Wśc,)d u pominkó w b y ły podarki, _
i ocz y w i ście p l us lIIOwe m isie
d l .. p odop i.,c~n ych Pa ństwow~!:, o Po+; ..lowia Opie ku ńcu!:, o w Ra domiu.

h
m
cIC.

ie
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Do zobaczenia ' za
Naszą

•

akcję chwalą

Ja

's.
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Ostatnia wizyta "Płuszowego Misia"

tia
edm
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k.ońca
tegoroczna
akcja "Pluswwego Misia"
w Radomiu . W ciągu minionych dwóch miesięcy odwiedziliśmy milus ińskich
w
d~
mach
dziecka,
przedszkolach.
Dzieci, zarówno zbiorowo, jak
i indywidualnie, odwiedzały na-

D

szą

gramcą
I

obiegła

Ino
lie

za

Pogolowiu Opiekuńczym w Radomiu przy
ul.
Grodzk.iej 8.
Ofiarodawcami prezentów tym
razem były WojewócLzki Zw : ą2:ek Spółdzielni Roln iczych "Samopomoc ChłopŚka" w Radomiu oraz Rzemieślnicza Spół
dzielnia "Wielobranżowa". Pacz-

redakcję
u,l.
Sł~

przy
wackiego L Sta raliśmy się d<ltrzeć' do
tych.
którym uśm'ech
jes t
w
tych
kudn(ch
czasach najbardziej
potrzebny.
W
tegorocznej akcji bardzo aktywnie uczestniczyli
sludenci

im.

K. Pulastiego w Radomiu,
tradycyjlie
spółdz : el
:zość pracy, iniyw idualni rzemieślnicy,
osoby
1"'Ywa .ne.
Pragniemv
też
dQnieść,

"'iż

zawędrował

P.
i
0ch
ie-

b.
gIt'
:dyli

w
>lo
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)O-
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ZSRR
zaorzvjażn , onego i. Ra domiem. Dz iennikarze radziecR ~d. W . M aeierzynsk i w r -:cza ' p ro~nty
CY. którzy prze.. P luszo w ~!:, o M is!a '·.
bywali w
Raki, które za;laly wykonane w
domiu, z uzna naszej redakcji, zQi;taly
przen iem mówili
o
na.';zej akcji,
kazane podopiecznym radomktóra. nawia sem mówiąc, byskIej placó~ki
w
obecności
la cykl~cznie propagowaca w
przedslawlcieli Kuratorium OlOkalnym program:e radiowym
światy l Wychowan ia oraz o\)rZez dziennikarzy radom,kiej
fiarodawców.
( W JJM)
redakcji
Kieleckiej Rozgłośni
PR. Nasi koledzy po piórze z
zamienają

członków

hamowano Pie i LaŚ powinni paże
arnochód potrzebuje okre'lonej dl'ogi hamowania,
a
to szczególn ie
teraz, przy
ślilikiej. na
ierzchni i t utrudnione
i
nie
w ykorzystywać
bezwzględnie przywileju pien.. szeń&twa. Częst. e
a jednak i taie
przypadk i, że ro7.pę<!zoo:!"

nym . Je';li tosuje je, to często
niedbale zapięte lub tylko przełożone 1)rzez
ramię. Przypomnieć
im należy. że nie rabia
tego dla milicji. ~zy też
cel u
unikntęda
mandatu, ale dla
wlasł\ego bezpieczeństwa .
Oficjalnych danvcb
jeSJICze n'e
po i d m".
I
d ' ·iadczen ia

Najważ n iejsze dla młodej rod ziny jest samodzielne nJie,zk anie. Co zrobiĆ'. żeby rzeczywiśc ie każda je otrzymała?
Należy więc jak stwierdza
się w uchwale znaleźć tereny d la budownictwa
jednorodzinnegv. a pierwszeń3two
w
ich rozdz iale
przyznać zespołom młodzieżowym, k tóre chcą
budować. Ważne je t też
dla
nich sprawne
przygotowywanie
dOkumentacji
projektowych. dostarnzenie projektów
taniego budowni c wa jednorodzinnego, pomoc przy orga nizowamu produkcji materialów
budowlanvch z surowców
lokalnych i rozwijaniu tzw. patronat.u oraz zamiany wolnvcli
pomieszczeń
na
mieszkania.
Należy też wykorzystać w zyst-

4

do

Jarosławia

weryfikację

m'D1onego rok u 26
pracowników ,,' a!:,onowni Pozaklasowej PKP w Kielcach do_
konało
moderni"acji
zaplecza
socjalnego.
\V
pomieszczeniu
kontenerowym
urządzono
jad alnię.
" 'y mit'niono posadzki,
ułoż.. "o o:-lazurę w pom.e~zcze
ni ach umywalni i szatni. " 'yremontowano
i
wypo ażono
pralnię i szuszarnię. Na stano wiskach
pracy
zainstalowano
si~ć oświetleniową ~4 V.
Gdyby wykonanie tych w szyst k ich prac zlecono przedsi-:bio rslwom specjalistycxnym to
m o d ernizacji
w yniósłby
k o zł
ok. 4,5 mln zł.
Za. s w ój wk ł ad w po p r aw ę
w arUJlk ów p racy
u lo!:'i całej
w a !:,onowni
pra~ow niey
ei otrzymali nalrrody, k tóre wręczył
naczelnik Zarzą d u Wall:onów w
Lu blini~ .., .h ecnośei pr"ed'itaw icieli K Z P Z P R Wę:lła KielCle i kif'r"WTIi..twa wa!:,ooowni.
Idaw)

szerokim profilu,
uruchamianie w uczelniach wyżs:r.ych róż
nych form kszta ł ce nia
podyplomowego dla potrzeb regionu, prowadzenie
poradnictwa
zawodowego, tworzenie możli
wości zmiany posiadanych kwalifikacji, a także udzielanie pomocy absolwentom szkół
podejmującym
pracę
w
rolnictwie, rzemiośle i uslugach.

,'V

grudniu
ub.r.
"PIl1Szowy C\1: ś"

u-

wadzić

spółdzielni mieszkania
powinni otrzymać najpierw
ci,
którzy znajdują się w najlrud niejszej sytuacji, a
w
komisjach ich rozdziału powinni się
znajdować przedstawiciele mło
dzieży .
'ależy też rozwija ć budownictwo
zakładowe
wielorodzinne i indywidualne z
' udziałem pracowników.
Uchwala
wymienia zadania
dla ochrony i rozwoju rodziny.
ą lo np. zwiększenie ilości lowarów
przeznaczonych
dla
młodych
malżeństw
(a wię~
przemy sł
musi
wywiązywac
się z podpisanych umów),
poprawa
jakości
posiłków w
szkołach,
żłobkach
i
inlernatach, ułalwianie zakupów poprzez wydzielanie sklepów
i
stoisk z towarami przeznaczonymi dla dzieci i
młodzieży,
również
z artyk u ł ami używa
nymi.
K onieczna jest
poprawa o pieki lekarskiej na d najmlodszymi obywatelami, zwio:kszenie pomocy dla samotnych ojców. matek i rodziców wycht>wujących
rlzieci
niepelnosprawne.
Wiele mówi się takźe o
uczestnictwie mlodzieży w życiu
kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym Trzeba więc umożli
wić wybór form tego uczeslniclwa. ale dzialalno 'ć kulturalna nie bedzie możliwa bez zapewnienia
środków
finansowych, za ~ rudnienia odpowiedniej kadry.
Sport wyczynowy
nie jest dla . wszy lkich, musza
więc
być organizowane
maso\Ve imilrezy spor owe i r ~re
acyjne
Osobny rozd zia ł
poswięcono
także mlodzieży .. rolniczej . Mówi s:ę w nim np. o potrzebie
organizowania
na wsi przed szkoli. o poprawie warunków
pracy szkó ł, zachę can iu do podejmowania pracy
w
rolnic wie. a także pomocy stypendialnej dla uczniów szkół rolniczych. Młodzież rolnicza po\\·inna miec pier\y..;,zeńf.:it", o "'.r
nabywaniu gruntów pochodzą 
cych z Pań,t ....·owego Fundu,zu
Ziemi, przy podziale
sprzętu
rolniczego oraz materiałów b u dow lanych. Konieczny jest też
rozwój rzemio-Ia i usług
na
wsi.
W sprawie zapobiegania patologii
społecznej
uchwała
prze ....' idu je
rozwój
poradnictwa
l>'>ychologicznel,'o
dla
dzieci,
młodzieży
i rodzków,
upowszechnianie kultury prawnej,
większe
zainteresowanie
organizacji mlodzieżowych

Lepsze warunki pracy
wkieleckiej wagonowni

Wyższej
Szk~
ły Inżynierskiej

kie możliwości
wykonywania
nadbudów domów, zabudowy.
tzw. plomb,
usprawnić
tryb
zamiany mieszkań i
pnepro-

podjąć

Wzorem "Echa Dnia" identyczną akcję w swoim woje wództ~ie . Dziś zamieszczamy mję
cIa
z
odwiedllin
~Plu 
Szowego M i,ia" "'" Pań,hvowym

lak jtidzilllY "po

D weDlU"

ae-

tej
klo-

d
mie.;;iąca
Iunkcjocuje
n?we pl'aw:, drogowe. Czy
kIerowcy
I
piesi
przestrzegają nowych zasad ruc'tu?
Swoimi uwagami na len temat
podzielili się dyrektor Wydziału Komun ikacji Urzędu WOJewódzkiego, R ajmund pa..tUS'Zko
i por. T adeusz Dzi<:~a z Wydziału
Ruch'J
Drog()Weg~
WUSW w Kielcach

O

30,

tką

m)

el-

go,

010
się

y-

ci.~gu

mi~lać,

Myśleć .

za kierownicą

na

od-
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.Ogl-91au..t. _cJ.Jd.J.. t;o '-e.&
~e lI:ę liV lyłlh t6rb..eht

Naj,vięcej u .... • odoo .. i ło ,ię
do wzaj mnych. zaeh.owa'l kIerowca ieszy i pieszy - kierOwca . Pnypominając kierJwcom o bez",~!ędnym
pien,rszer.s ł1 \·ie
pieszego na przejś
ciu. należy równie' przypomn;i?C
pieszemu.
że nie
wGln') mu
wknc!ać na jezdni~
rzed n djeidżahc<'m
[)()j zdem
Oc'!:ywl te jest to, ze . k zd .. j kol,zli fJardz,ej n nz_y n1 Ul' z.y jest tJeszv
Kie.-owcy me
po w t<ln i WIęc z d ...~ tlrI'ędl<oir
Clą d->j~d"ai' do pc!:ejśri . m ...nil też
u.nok:ać
cwałtownych

poja>;d wjezdza pomlf,;d7y
'eprz"k:·ac~ j'tc ych. jezdn i.
W 'akiej wla-roLe syluacji
,e_
ro ca .. :!cuka" nl ul. 2ródlowej
w Kielc'łen
lI' cil l-letniego
mę,cz .;rz n~
n~jdujac'!go ,i
:I
przejściu. Męiczym a unarl Bez
wBj'!mn~j
żvr-zltwoki.
troin<lŚr-i
i jednak ognflic'Wn'!~o
7
ufania
t3kich.
!}n:ypadków
m0'7.e być więc ej.

~7.vch

Wielu
lę

nie może
do
nakazu
pasów lle1:plec~ei.
terenem nbudow -

l<terowc"w

rzyZWyCUłlĆ

stosowama
stwa poz..

i>l\nvr-!\ knjóN dowodzą. ż zalęte pa..v
ni'!jedrftGkroLnie rawwat'f życie
CzęsŁ
"_ rów nież pn:ykhdy
pcre .....<n_ .
weci !)On ;żei 10
lat na nedflic
iedzeniach a_
mochodu .
Rodzice
twierdz ~
prz'" tym. ze d iecko nie ooiąga
jace ''!g!J wieku tez jest duze
i nic
mu si~ stać nie m -ze.
K{)lejn .. m
bt~em jest uiywaie w okresie nied latecznej
widoc f\()'Óci 'wia'eł O?zvc'fjnvcn
zamiast mlj~ia Nie lele one
daj I pojazd z. przodu je9l mało włdoc.znT.

http://sbc.wbp.kielce.pl

. zkół młodzie2:ą w wiek i.! 15-18
lal, która nie uc:!y się i
nie
pracuje.
W tym trudnym
dla
nu
wszy.tki ch
czasie
pow stała
więc uchwala, która ma pomÓC!
młodzieży w
slawianiu
ierwszych samodzielnyeh
kl'ok ó w.
Ma też slać się
argumentem
dla oł:g t>.niz acji młodzieżowych"
które dotąd bezs kutecznie
1.1pominały ~ię o prawa dla swe.ich
członków i wciąż
tytka
sły~zały, że' młodzi zbyt w ier.
od razu wymagają .
Uch wała
podkreśla jednak, że jej realizacja zależy od inicjaty w 1' sa.mej młodzieży. I bardzo dobrze, ale
sama ta inicjatywa
nie wystarczy. Trreba jeszcze
zyskać sobie życzliwość
starszego pokolenia,
do
któ r e ge
przywilejów należy właśn ie decydowanie w sprawach młode
go człowieka.
Czy uchwała
spełni oczekiwania i nadzieje, czy pozostanie tylko deklaracja
dobrych
chęci? No có ż , prz.e1,(oonaj4 si"
o. tym młodzi
ludzie, którzy
przy jej pomocy zechCa zała t
wiać swoje życiowe sprawy.
( klit

Jednym zda niem
•
Po blisko a latach pn:erwy wznowiono w re~ionie r_
dom kim tz w . bu dow nictw o k ....
munalne; w końc u s t yC'&n ia br.
oddano do zasiedlenia w R a d ... .
miu pif'rwszy le&,o ty P"
10.. dynek, w któr~ m zami~ llka tle
rodzin.
• Trwające w Bt:odach Iłżee
kich roboty modernizacyjne n a
terenie zbiornika wodnego, ~
bejmują
budo ..... ę
odcinka n~
\Vego koryta Kamiennej o raz
pOOwyi.szenie drogi; 2lieorni w 1'dobywanej z dna używa się do
budow\' wałów ochronnych.
• Wiele pałaców, dwo r k ó w ł
inn \ ch za bytkowvch obiek tów
roz~ian~ ch • po woj .
kieleck i..
ma już użytkowników i ty ..
~ałl1ym
opiekunów; !:,o~p<)d a rz.
znalazl wreszcie piękny pa ł....
W
anc~' !:,ni o wie, który dop r ewadzony został przez
p o przednich uŹ\· tkownikńw niem a l d .
zupełnej ·ruiny.
• Za ponad 181 mln złlotycll
dostarczyly w styczniu
towarów do sklepów Zakłady Wyt ..... órcl-e .. Społem" w Kieloacb ;
rynek otrzymal o l) proc. wię
cej niż w podobnym
okreooia
roku
u b ie głego
makavooów.
koncentratów
9pOŻyw=ych.
dr07.dży, majoneJIU i U' t1'k ułów
chemicznych.
• K olejnych i prze!:, 11
"ika.rusó w "
otrzy m ał.
nio W P KM
w ' R a domia ; lIa
trasach m ie j." k ich
i p.dmiejsk i"h je ź d zi j uż .., tym m.ieście
~29 po jazd ów, s k tó rych 1. . -'anow i" ,.be rlidy" a 5S .. ..-

bo..,..
..a...

~mn e ,.i k ar u. sy"'~

(Jaa»

iektóny kierowcy pocu~
ulicach jakby nie cło5autobusów MPK, ktere szczególnie
w
todzw c h
szczytów
pn:ewo.wwyc
m aj,
trudno' i z w łączeniem się cM
ruch.u. Zdarza się też, że ·t~
jace na
przystacku autobuaT
mają pezez caly czas właCWftT
lewy kierunkowskaz. PowOOu je to pewne zamiesz nie i lo. amowania ruchu.
Wszvs tk:e
uwagi nie
yłYbT
potrzebne. gdyby k ierowcy po_
ruszaj c si~ po d .. ~ach !\te jet.d"!:ili na pamięć. N
L Party zantów w K ielcach umie "!:c7.~
ne ,vI" duże t abli e z !\apisem:
.. U,'ao pierw'Y2:eństwa przejv:du" i kie.-owcv
?a rZ'fmYw lI1li
;;i~ 'lrzed nimi. Kiedy tablice
zdj~tQ. k iero cv od razu z I"&mnieli ,) !\ich. Cl>9d?:w i jc7!d'uc mv.'·tmv więc chQĆ' trorhę.
a
bezpieczniej 're
l:>ęd'ł nasze
drogi
(d w)
ją się po
trzegając
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W "Iskrze"

ubiegłoroczne

-efekty

wyniosły

zł

oszczędzać na oszczędzaniu

Nie

osuzędnośeiow)' FŁT .. Iskra" w Kielcach zakłada
w eią!:,u trzech lat efekt';w ekonomicznych
190 mln zt Będzie to możliwe dzięki zrealizowaniu t8 zaplanowanych zadań. Niektóre z nich są dość proste
i wykonanie ich nie wyma!:'a większe&,o W)'siłku intelektualne&,0 ez)' fizyczne&,o, inne natomiast w:yma&,aJą wielomilionowych
nakładów na modernizację urządzeń. inwest)'cje. Naleiy równięi dodać, że jest to proceam otwań)' na wszelkie nowe pom)'sly i innowacje w zakresie oszczędnoścL

Program

osiągnięcie
w w)'sokości

Program w ,,Iskrze" reali.zow_y jest głównie w pięciu
płaszczyznach: l) wykorzystanie
zdolności produkcyjn)'ch, 2) opezędność
paliw I energió, I)
GllZCZt:dno6ć materialÓw. t) zmia. , w organilr.aeji przedsiębi or
dwa I organizacji pracy, 5) aaa.lba przyczyn I miejsca powaawania bra.kl>w.

W mlniAlllym

t:Jłułu

ok. 90 mln

1"Oku efekty z

oszczędnokl

wynl.cJsły

.N a dobranoc

Krzyżówka

nr 23

ok. 90 mln zł i były wyższe o
20 mln od zaplanowanych. Zaoszczędzono
m.in. ponad 400
tys. dola.t'Ó'W i 6 tys. rubli (eliiminując import niektórych materiałów i zastępując je krajowymi
odpowiednikami),
558
MWIh energH elektrycznej, 300
ton w~la, 33 t stali. 670 kg metali kolorowych 10 t . oleju itd.
Osiągnięcie
tych efektów było
m~we dzięki zmianom w procesie technologicznym, modernizacji D~t6rych linii obróbki t0karskiej, modernizacji obrabiArek l' urządzeń. poprawie &06p1)darld mate~j.ałami, energią i paliwami, zmniejszeniu liczby braków. Poniesione na ten eel na.kłady były n~wielkle, a więc
jest to dZliałanie wysoce opła
calne.

W bieżącym roku szczególny
naciBk zosta.nie położony na oenergili i paliw. Zamierza ai4l opracować a.n.alisę
zużycia energii
przez poszczególne wydziały i w oparciu o
ni4 wyznaczyć limity zużycUl
enet'lił dla każdego ogniwa produkcji. Rozliczanie pracowników
ze zużycia en~rgii, Dacgradzanie
oszczędnych i karanie
r~rzut
nych pG'Lwoli w sposób maksym.a.1nie oszczędny gospodarować
tym ..bi.ałym złotem".

azczędnOŚĆ

kierownictwo musi przede wszystkim intensywnie myśleć, jak
poprawić
rentowność
fabryki,
skąd zdobyć fundusze nie wchodząc
w kolizję z przepisami o
FAZ, na podwyżki dla pracowników. Brakuje również środ
ków n.a realizację pilnych, ale
kosztownych zadań zaplanowanych do wykonania na ten rok
w programie oszczędnościowym.

W tej sytuacji program 0poddarw weryfikacjL Realizowane w tym roku
będą tylko te zadani.a, które wymagają niskich nakładów finansowych i dają gwarancję szybkiego ich zwrotu. Wiele cennych
pomysłÓW w tej ma~rid wnoszą
robotniey i inżynierowie stykający Iti~ be:.:pośrednio z produkcjlt.
szczędnościowy

-

Na dłuższą metę,

lew

•

Jfa adjęeiaeh:
Anna Kwieeień
.bslucuJe au10małycllol1e

fekejonowan~
łaśmy (a

lewej);
Barbara Wijas
w trakeie oklejania kasd
Maria Jaaie:aek
podcaas k_tr.1i
j ....ści ts prawej).

•

ekonunicmy, Aleksander 8:&)'.. - na pewno M opłaca

_

się os~zać

na

oszczędzaniu.

Nie wykluczam więc, że może
i w tym roku porwiemy się na
kt6rd li poważnych zadań lowestycyjnych, modern!,zacyj nych
li
programu 06z.cz;ędnościowego.
;Jelit przedei oczywiste _do wyliczeni.a, że poniesione na ten ::el
na.ldady awrócą się w przyszłoś
ć z nawiązką. Czy tak się jednak stanie - za wcześnie jeszcze sądzlć. Na razie całe kierownictwo, samorząd, związki zawodowe zaprząta myśl - jak
uzyskać ulgę w opodatkowaniu
na FAZ. Jesteśmy pełni nadziei,
że wizyta
nanych związkow
CÓW w tej sprawie u mln. St.
Cioska przyniesie
pMytvwne
wyniki.
(REM)

W tym roku ,,Iskł'a" znajduje się w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji fi.na.nsowej . Aby o-

w "Wifonie~~?

słychać

Co

Ilę

lWI uwadze
I"OSwój przedsIębiorstwa mówi dyrektor

ma

.rą

dzenie a. "eu-

Pod&taIwową działalność stanowi zaopatrywanie w koperty
tłocwDych
w Zwi.ą1Jk:u Ra-

dziedtim

płyt

gramofonowych.

Kierownik .Wif(lllu", Ryszard
Jarosławski w przy~ spogląda

z ~ - Brak
importOlw.anych - taśm uniemo-

żliwił

nam wprawchie chwi-

lowo produ.'lreję 1 nagrywanie
1t36e't, ale taAmy krajowego
..Stilonu" rUew.ide ust®ują
ja'kością zagranicznYm. Gdy w

ub. roku

lJdeło się wy~ć

na

ryDEic jedynie 40 t)"S. kaset, to
w roku bieżącym planujemy
już

tysięcy.

Z pakowania i
dytSt:rybucji nie myślimY zre300

zygnować, bowiem
przynosi
niemałe zyski.

nam te

Kopia kuli ziemskiej

topliwy, 13. rękojeść,
tii.onek. 18. oczekuje każdą ru4eTę, 19. łódź sportowa z krótkimi wiosłami.
ay,

łatwo

Robione z kosmosu kolorowe
Ziemi okazały się bardzo
przydatne dla specjalistów z uniwersytetu w Permie. POdjęli
się oni bowiem zadania zrobienia globusu giganta, o średnicy
ponad dwa metry.

"ONOWO: 1. materiał opa%. pomieszczenie
podsiemne pod zamlliem,
3. do
pisania na tablicy,
ł. jlrteria
komunikacyjna w mieście, 5.
SGrIanizowane dzIa. łanie, 7. znak
2omaku, a. miejsce wpłat i wypłIIt, t. nad juhasami, 1&. przeJllTwa przez Olsztyn, 13. pra-Je w skafandrze, tł. pora,
ekres,
15. li ba~ w znanym
wie1'Hu, 16. n6i u pługa,
17.
łow,.,

.aadium.

"z'llri4sanie "r:&)'iiwld prn-

.,W na!eiy

~

...._m

re-

wy~1e .a kar..-eslowyda
w termiDie
.....1. dDl " daty llinieJlze, . .amen. P.mlęd.,- prawid. . . . "pewieUI nslenje lię

" ' d ,.ED"
łMIl

aac:ndę

bbPIJ..w... Jlari)'

pees-

. . . . łIa ....... ~ wyllt_ . z I_waDia,

Przed przystąpieniem do pracy zbadali mnóstwo żródeł nau~
kowych - od zbiorów kartograficznych i hydrologicznych do
monogralii "Wulkany
Ziemi".
Zebrane
informacje pomogły
stworzyć wierną
makietę kuli
ziemskiej.
Jej
powierzchniaszczegółowo odzwierciedla rzeż
bę lądów i dna oceanów.

knyłewki

_

•

POZIOMO; komfort, ekstaza,
kuraka, kredens, akolada, amarant.
PIONOWO: Klerk, maser, oNW&, trawa, ajer, rajd, Juan,
k1asa, etola, elaJla, sbut.

P4MIsl.aw.wa dzialalnNC kieleok..iec ...Wifon." ZcJjęcU

m
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pak.wa.ni~ płyt.

AL Piekanki

tle pocotowia ".piu. po .pływie C.Uiny. Dy-

(I)

iarny lekan, Paweł L, •• łyehm1lut .desłał eherec. na _try a)'alU' do upUala w.lskieco. Stwier.uł bowiem łwłete tłaay pebieia na łwany ehoHCO. Dwa aol póiDieJ Kazimien 8. lllriyl w KetitatDioh mi~b. .pinia p.1łUclID& D- me.ame Dzielnicowej 1110 Wanaawa-8róclmieieie
alu_wana ..aala pe.. tana~ymi lię na- Iwmalue 'ooleslenie o pobid. c. pnes penonel
p.dami persa_l. karetek popłowia na pa- bretki poeolowia rałllDk_ec•.
cjen&ów. Lekan medycyny, Alałnej
,,1UIlilał'"
Sledztwo w,.kauło. te w brełee znajdo....ty
_ble w łeB qJOŃb dyiary JU pne4 plędoma się mery -.by: kiero.... Btefan 8&., pie1unian
Wy! <w,.tt,. jąo 5llrawll1 _łały aJawa.Jone w
....ę, ..... 011 ułnqUłt)"łmy llię pJac:i w)'eay. . . ooIIOC. . . . . -~ec.". N'lesłeły, .....w •
AadneJa B. odaalaalem w ___w*ha ~. .
WojewUakłJa "piero po zwrieeDl. 'Jej pnes ~
••
•
w .... ~
_ jwryiaJ
cnIIiaha 1_
NIl __ "

a..

w czarnych

• l.t... lm roll. ClDuytow_y lInęUłk, KaDudo. 8., Pft)';eehał • Ilemłteriow. . . Wannwy po ......y. lai W poeqlrW _rieatował lię,
te • jep sereem Die JeIIł -JląleJ. PostanowU
wlęe e:a)'lD lIrębej udać się do lck.ana. NaJbUi_
pnyehocJaia pny iworcw Waraawa-P.wWe Wadaw JL, lIIelun1arb AJma 111. l lekan AIa. .yłaowana jest pra,. .ucy Rułkowakieco. '1'am .,.eJB.
KIerowa aeznal, t. po odebrania ehort!l:'o a aliJaj Jednak K.asimierz 8. me złolał
Zasłabł
Da
P.bal, a pnechoclDi. pneniełU
lo łI7 .......1 lekarz ADclneJ B. kual m. ieelIać .a
o"oliw po bul... pacjenta ł Hpien IJtamłlld
pobUskiec. zaklad. IryaJerałdec., .q. łełdomez
Da Bo4 '1'0 Iły U_czyJe P«hiDę zwł ki w dolIie pJ'Z,...~u pocołowie rahlnkowe.
.aarczeD1.
na poe.lowie. Zeznania te poIbretl:a przyjechała. codabde 1ł.lS.. Z "obal hrlercbIJ Wacław JL, mi,... ponadto, le w k.a- u.q - .ypalo Jebie się Ide łłaieJ D1ł ..... paeJeDł odz}'llkał pnytomnołł ł .taJ się ...
pIęł ...... Jec1naJde KazlmIftD .. odatawłoDo petywn" . . leli.... poleeD ~

.uey

się

produkcją

Co najs.2;ybciej
sklepów?

kaset.
trafi stąd do

Kasety z nagraniami
Wojciecha Gąsowsk}ego , J6~fa
Skrzeka, ..Ma.anamu", Zes,polu "Porter Band" i oczywiśC ie

Mike

on_'" ....

~.

wyłącznie

b ajki dla najm}od(alp)

Bi&'!:s,

czarnowłosy

Globus wykonano z ,ipau
iywicy epoksydowej.

Lekarz pogotowia

tami i kopertami, a zajmie

Rodzinny tal

zdjęcia

mokłych łąkach, 8. wróżba
z
karl, 11. w porzekadle z
ma~ 12. pierwiastek chemicz-

będzie
musiała ro<zJadowywat
kidkunasł.otonowych ~ja7xłów z pły

w Kielcach, nie

drźwiękowe
~zych.

gran :czy ć nadmierną fluktuację,

POZIOMO: L miejsce sprzedaży losów loteryjnych, fi. ma
iółte kwiaty i rośnie na
pod-

Obecnie t:rwa opracowywa.nie dokumentacji zakupiooydl
~ .Wi:f<lll"_.
zabudowań
fermy drobiu w Dąb'rOW'ie k.
Kielc. Tu na ~ bli6k.O 1000 m kw. jesienią br.
alokalizowany zostanie magazYn płyt wratz % paJrowałDią.
Wykwalifikowana, w znacznej
części damska, załoga Z3!kładu

.0»6.

'0

eh_.,.

http://sbc.wbp.kielce.pl

sympatyczny
dziewi ęciolatek,

nalriy obecnie do najlepiej zar.biająeyeh
dzieci na świecie.
Jest cwiazą dziecięce!:o zespołu "The Magis BalIoon".
W
Rio de Janeiro zarobil w cill,a ost.tnieh dwóeh lat 200 tys.
dolarów ze sprzedaży płyt tej
,rapy (1,1 mln sztuk). Wystę
puje równiei re!:,ularnie w pro,ramie tlla dzieci w br.zylijskiej telewizji.
Utalentowany
ddopiee zost.ł "Odkryty" przH
prezesa ro%!:,łośni
telewizyjnej
CBS w aw niezwykłych 0"0lie:anośeiaeh: wystąpił w
telewizji ze wal'1lszająe)'lD apelem
a. por)'waesy MO ojca,
by
p.ścili tatasi. do aoma. TaW
lIIike'a to postać ciesąea lię w
obezwładnić ehoreco. Waclaw L
simiena 8. w ten sposób, te
nami łnymał .burąez ehoreco l1li
p.bicia Kazimiena S. pi~lęcnian
i . powie4uni.. W jeco .1tecmoki
na B. nie tblll palcem.

CaWem MmieDJle zHDaDle

D_

Anna . . Chory rzenywiłeie
IlIIIpytał

lekarza, dlaezec.

rękawicz
na pqolowie Anclnel B. ..t...."rieCU
wie, na co chory ~ł Gę
tnymanie kareW, mówiąc, te
l sam pójdz.ie do lek.ana top. Włedy Andrzej B. poleeił
pnyłnymae ehueco za ręN l
C. ",,"oję- wlotył na dłoDie
rękawiczki. W łych r~l[Awrłe1.ka.cbI,J,. el"&ył
Kalllmlerzowi 8. do.
ehory ponownie

INasze

lektury .

Sylwetki pIsarzy
•

r

Modne lilii dziś w literaturze szkice JlÓświęeane pisarzom. Czytelnika interesuJe bowiem nie tylko dzieło, ale i osobowość człowieka,
który je napisał, jes-o pOS-llldy i postawy, powiązania pisarza z otaczającym C. iyeiem i ludźmi, wśród których przyszło mu d,dalae i kreować swoich bohaterów.

'do

dołu

-j

Taka modna pod wz,lędem
formy i treści książka ukazala się również i w Kielcach.
Firmowana przez dwie znane
instytucje - Kie[eckie Towarzystwo Naukowe i Wyższą Szkołę Pedagogiczną, stanowi z~io
rowe opracowanie
sylwetek
,,P-isarzy, re,ionu iwiętokrzys
kieco"o-). .Tak wyn.iJk:a z zamieszczonej we wstępie worma.c ji jest ono pierwszą jaskółką
pow.ażniejsugo .. zamjerzenia
wydawniczego, które
:zaplanowano Ba kilka tomów
podzielonych na dwie aerie':.
W pierwszej z . nich. do której
też należy
anonsowany wla"
nie łom, marll zostać zaprezentowani twórcy, którzy •
rodzili się w bieżącym atuleciu, w dru&iej serii - inni
. pisarze związani ' z reg~on.em.
Nie wiem dlaczego, ale jui na
początku edycji występuje odstępstwo- od tej przyjętej -re
lUłY w
przypadku dwu 0mówionych na kllFtach książ
ki twórców, którzy urodzili
się w wieku XIX. .leżeli nie
jest to 'pomyłka, a co do tego
można mieć · racz~j niezachwianą pewność,
czytelnikowi należl!łob-y się wyjaśnienie.

Zasady, jakilni
kierowano
się przy ustaleniu
listy personalnej twórców, są °również
doŚĆ -liberalne i · na Ilwój sposób umowne. O przynahiżności
pisarza do regionu mają decydować
różn.orakie
względy,
wynikające nie lylko ~ faktu

e

czasie
sporym roqłonim sprawca "nap~
W Wielkiej Bry ta. Biggs, który
żyje
"na wys-naniu" w BraiJka lat lemu czcis-odsam próbował swyeh
piosenkarz, ale tekst
przezeń
utworu
_. «lrAn Martina Bonnanza pronazistowski
. "łJICZ'''V.
Obecnie posłasię

rolą

im-

.Jak twierdzi,
Mike'a w muzyce
że iycie
naszej
lię nezęśliwsze i
o którym

zakończyło
pomyślnie.

lię

literacDch portretów
zasługuje
nawet na osobną
monografię
lub obszerniejszy
szkic. Może łatWiejszy nieco
w rozbiorze książek ' lub calej
twórczości pisarza, adresowany
bardziej do przeciętnego zjadacza czytelniczego chleba, który
ma dopiero wyrabiać w sobie
oWIl .. świadomość
literacką",
jak zaznacza się we wstępie niż
intelektualnej, m. in. uczelnianej elity. Poniektóre literackie .
portrety proszą się o bardziej
osobiste akcenty, tylko że to
SIlÓW zależy wyłącźnie od aulMa opracowania, jego związ
ków lub bliższej znajomości
li pi8arzem.

'..Mówi

się,

że

człowiek

jest

tym (albo aż tym) co
widZIl ' w nim inni. Jeżeli tak,
może .' się
zdarzyć zwierza
Iię SIlany literat .Tan Koprowski, uWidoczniony w jednym
ze.. sżkioow anonsowanej książ
ki - iż jeden i ten sam pisarz we wspomnieniach róż..
nych ludzi będzie przedstawiał
się inaczej.
I za każdym ra.zem będzie prawdziwy".
tylkO

Może myśl
zawarta w cy.tacie znanego pisar:za stworzy
przekonywającą
sugestię,
by
tak właśnie dodatkowo uprofilować
wydawane w
przynlóści
szkice. Na
zasadzie
nie tylko "polooiBtycz.nej" rlW.prawy o twórczości, ale i rozmowy z pisarzem, ciekawego
wywiadu i okruchów wspomnień wydobytych z pamięci,
o Ue na taki luksus autor 0pracowań
będzie
mógł
sobie
pozwolić. A może
sięgnąć do
przykładów
i uczynić coś na
wwr i podobieństwo sylwetek ,,Przyjaciół i znajomych"
.Tana Koprowskiego, HP06z.ukiwacza prawdziwej rozmowy"
Adama Galisa, czy
książki
Lesława M. BarteIskiego ,.sylwetki polskich pisarzy współ
czesnych".

.miejscowego urodzenia, czy zamieszkania, ale nawet z powiązań emocjonalnych. uczuciowych itp., 1\1 prz.ypadku przebywania poza granicami regionu. Niektórzy z twórców mogą w ten sposób
znaleźć się
na eksterytorialnej liście, przypisy waru zależnie od sytuacji lub potrzeb do różnych
regionów. W inny sposób trudno byłoby marzyć o takim
właśnie
wydawniczym przedsięwzięciu, o
ambitnych pla'lIak
właŚllie
W idIL!!3 Ibym
nach, które rozłożone z kosylwetki naszych regionalnych
niecz.n.ości na lat Dłka przyspisarzy. .Tako portrety literaporzą wiele trudu i niewątpli- .
tów, ale i konterfekty prawwej chwały redakcji dzieła,
dziwych ludzi, nie pozbawione
instytucjom patronackim, co i
cech osobistych. Pisane nieponiektórym autorom.
szablonowo, ciekawie, odkrywczo, z dociekliwą pasją. Zwła
. Cokolwiek by się jednak poszcza jeżeli twórcy mają zawiedziało, mamy już pierwszy
chować
się
na
długo
we
tom opracowania za sobą, a
wdzięcznEoj pamięci czytelników .
w nim jedenaście pisarskich
IGNACY WNUK
sylwetek, twórców współczes
nych, żyjących oraz tych, którzy już odeszli, a więc tym
*} Pisarze
regionu jwięto
bardziej zasługują na utrwakrzyskiego, pr. zb., KTN-WSP,
lenie ich wizerunków na kars. 326, zł 160.
tach ~więconej im książki.

nie zaprzestał jednak bicia, tłumaeąe pieh:«niarce, ie ,.to jes& metoda leczenia aereowców .....
Pnesłuehańy w chaniderze podc,irunejfo Anuze'; B. nie prz)'lUlał lIłę ... .iny i przedstawił
wlaanl} wersję ... daneń. ~ kiedy rOllpoeąl dyiur w kareiee, ua..aiył. że przydzielony m. cło
pomocy plelęcnian Wacław K. snajdował się ..
stanie niełneźwym. Było jui jMnak sa pÓiJw na
iDterweneję 11 dyspozy1ora, be na mideie _kał
potneb";'y ninwloemej poBlOey pacjent. By-

-.... - ...wia4lał..aę aiewesoło, Ile W~Ia. Ii. .ta-

~ co.r.as ~ -acreayWII,.. miał jakiei
.ąrec,--waue prdenaje cło AD4neJa a.
I . .wcł Menial .ę, te ~o pobije. Kied,. Mebra. . . .r eco Kadmiena .. • Jrobal. ' poejaJł la.kł~ .u,...bł ~ .ięe żelly ........
Uii:. ~.; B. ~
• hran, ale ale
Jrięlei4 l me •
I'ęb_łaee.. wwa.te kł~
ł)"lko ehereco 'tIłwartą Ill~ łeb,. ...b.Ulć eo
• letarCIl". !cieli Kazimierz 8. -Ul pobiły, te
na pewno przez plelęcniarza Wacława K. i w
ezasie. kiedy Ałułrzej B. udde1a1 pomocy eheftmu na Mo.kolowie w mieszkaniu.
wał

-Wiiei .ale

Kiedy odczytano te zeznania pielęt:nia.rzowi
WuJawowi K., postanowił mówić prawdę. Prawda ta n.i była taka, że leku. kazał mu trzymać
ehore~o za ręce, a sam w .rękawiczkaeh bU , .
pięściami po twarlly. Dla.ezep to RbiJ. nie wia-

"me.

Kilka

(Dokończenie

jutro)
,JACEK ARroWSKl

To był ojciec
Aleksandra Wielkiego...
Trsech
"baio

Aacłikew

"'If(-".

antHpomełryesneJ

reeusski _alesiollej
w veqinie, w aJołyJa arIl.ra.o. llHry mecł być pnesnano.,. ą'" Cła ••łok wieWqo
lUela. o. da. .a paDOwalo ~
"'aaJe. te ... to --'ki kri.olUlłn.kcJi

la WIU. .

n 1IaceH6diec..

oj-

_

AJe1rnn4Ta WkJkieco. I .....

q

. . . . . . . . tle blUdI

._aeił było

cłębolde

pnydęd.

po prawej .trenie _ k i w ...
kolieadt ok&.. Z historii zał .ia-

dom.. ie Pilipa fi ucodzila w
pocI.bne miejsce sinala przy
oblęieni. Hethoni w
3M r.
p .o.e.. (U lał prsed 1e&o 6mier·
e1ą). O~De Dezecelowe badania .ezonyela poiwierchall\ tę
hipotezę. W ramach baclaD odtwonono dokładnie ,.łowę Pilipa jak musiała WYCllilda.a
sa iyda. .Jeco fu,.. ZDany jesł
teru dok.ładnieJ nil Jakiec ...
Ilolwlek hm"O wladcy.taro-

..,.lDMd.

Z,łapał za krawęd:l ci~żkiego, dębowego stołu, mocował SJl~
z nim chwilę, nie dawał rady, ale wnet koledzy poj~li jego
intencje, podparli ramionami i za chwilę cała zastawa, obrusy,
lichtarze, szkło runęło z wielkim trzaskiem na podłogę.
Histeryczny krzyk baronowej zagłuszyła kanonada z pistoletów, a biały pył z ozdobnych sufitowych stiuków r02.bitych kulami wypełnił całą salę.
W rozwartych drzwiach stanął "Ponury" z pistoletem w
dłoni, a za nim grono o.licerów. Chłopcy zastygli w postawie •
na baczność, tylko jeszcze któryś jadąc na podkówkach po
woskowanej podłodze klapnął bezwładnie o ścianę.
- Komendancie... to skandal... taki wstyd... tak się łobuzy
odwdzięczają baronostwu za gościnę._ trzeba karać... rzucał roztrzęsionymi ustami zdenerwowany adiutant.
- Zamknij pysk! uciszył go "Ponury" niezbyt kulturalnym rozkazem. - Co się tu dzieje? Opowiadać po kolei.
Z pasją w głosie mówili o wycieranych butach, CI wytykaniu, że nie strzyżeni, ie nie maj" czystych koszul, ie nie
umieją operowaĆ nożem i widelcem; Wytrzymywali to wszystko, ale ' gdy przyszła propozycja. ,lokajowania, nie dało rad7.
- PoSprz.ątajcie to .wszystko i żeby mi był spokój do koilca - polecił ,,Ponury" przez. .zaeiśnW:te ~by.
Gdy zbierali rozbite skorupy, przez uspokojone ~eco gło
wy przelatywały myśli-pytania: co to będzie? Może wyrzucenłe % lasu, może wiolodniowe karniaki, a może nawet "czapaH_
"ponury" nie wrócił do tej sprawy nigdy. Tuż przed odjazdem % majątku rozmawiał tylko kilka minut z panem baronem i na S'kutell: tej rozmowy pan baron w imieniu włas
nym i żony serdecznie przepraszał Jzykujących się do odejś
cia chłopców.

"BLONKU, ILE ZIANDALMELOW"
W połowie paź.dziernika 1943 roku produkcja stenów w suchedn.i.owskiej fabryce weszła w nową fazę. Mia-1y na to wpływ
za.rówoo elemooty techniczne, ja.k i względy bezpiecz.eństwa.
Od C"LaSU wykończ.enia pierwszych torzech prototypowych S2Jtuk
minęło co prawda dopiero trzy i pół miesiąca, ale zespół 6UchedniOlWski wylkooał w tym czasie olbrzymią pracę.
zaczęło się od tego, że kOll1SPiracyjni wytwórcy post.a.nowilL
poprawić steny, tak aby <stały się lepsze i sprawniejsze niż te,
które opuszczaly brytyjskie zakła<ly :vbroje.niowe.
Spowodowała to n~ tylko ambicja, aJe przede wszystkim po-

trzeba.
Broń
gielską

z.rzutowa sirze1a.ła zasadniczo jednakową amunicją ankalo 9 mm i była do niej dootosowana. Tymczasem
w waruIlikach leśnych żo.ł.nierz używał aż czterech rodzaj6w
amunicji pi.stodetowej kall. 9 mm - niby jednakowej, a je<lnak
różnej: z pozostałych povisaws'kich zaqJas6w poJ.s.kich, angielskiej (2 zaopatrzen.ia zrzutowego), amerykańskiej z tego samego
źródła oraz niemieckiej zdobycznej lub wytwa,rzanej w niedalekim Skarżysku i wykra<lanej przez konspirację. Każ.dy·
z tych rodzajów - mimo że mial w założeniu kalo 9 mm różnił się choćby minnna.mie samym przekrojem. Nie były to
jednak jedy·ne r6inice. Kształt i waga każdego rodzaju pocisku były inne, inna też płaszczyzna tarcia po gwincie, inna
szybkość przelotu, co miało istotny wpływ na r6żną szybkostrz.elno6ć, niejednakowe zaś gatunki stopu pancerza zwiększały
kłopoty. Największy sprawiały cechy różnych gatunk6w ładun
ku miotającego, co dawało różnicę w szybkości wylotu pocisku.
Te drobne - zdawać by się moglo - szczegbły byly niez.miernie isto.tne dla działania broni. Pistolet zrzutowy nie był
przystosowany do te€o rodzaju niespodzianek, a tymczasem
bardzo często roarzało się, że żołn ierz leśny ładował do magazyriku jednocześnie 32 pociski: niemieckie, angielskie, amerykafuAtie, polsk ie. Al1€ielsici sten nie wytrzymywał z re€uly jednej seril takiego codailu i zacinał się. Dlatego tez przed zespołem s uchedniows kim stanęlo zasadnicze zadanie ulepszyć
stena tak, aby go uodpornić na amunicyjne ró2mice.
Bez skompl~owanej aparatu.ry, przyrządów, a jedynie za pomocą sprężynowej wagi ,,Korebko" pokonał te trudności. Po
kiJku próbach, odpowiednim dostosoo.vaniu sprężyny, ustaleniu
cięiaru zamka i innych przeróbkach konstrukcyjnych polski
sten bił jak :z.łooto - wszyst.kimi pociskami kał. 9.
Drugą Istotną sprawą było doprowadrerue do wymienności
wszystkich elementów pistoletu. Wersja angielska - produkowana IDaSÓWO, szybko i byle ia.k oajtaniej - obliczona by1a
na użytek czasowo ograniczony, tzn. w wypadkach zużycia poważniejszego elementu sten był wycolywa:ny i zastępowany

nowym.
Na h*sus wyrzucania broni s jednym zużytym elementem
nie mógł 8Ob1e pcnwolić leśny tołnierz, dla którego pistolet
maszynowy był 19ZC%ytem marzeń - najczęściej nieosiągaln"m.
Ladzie s Suchedniowa musieai ro%wiąZ3t i ten problem. lcb
.ten po t.rzech miesiąeach praey i przerbbkach miał jut głÓW
De elementy wymienne .
Warunki leśne oraz konieczność oszczędza.nia amunicji, a t.'()
z.a tym idzie precyzyjnego celowania, sprawiły, że inż. Czerniewski, w porozumieniu z ,,Ponurym" opracował dwie wersje
pistolet.u maszynowego: jedną % kolbą odejmowaną, czyli typ
portatywny, łatwy <IQ chowania i przenoszenia, z przeznaczeniem dla miejskich oddziałów dywersyjnych oraz drugi - %
kolbą stałą, zmusza,jącą do strzelania z ramienia, dła oddziałów
leśnych.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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lGelce Teren 99!. Pogotowie
wodnokanalizacyjne 508-11. Pocztowe inł. o usługach 911, Hotel
Centralny 625-11. Informacja kolejowa 930 . Pogotowie wod .-kan.
c.o .. dźwigowe . elektry",zne SM
516-33. Pogotowie gazowe tel.
30-20-91. Pogolowie wod .-kan .• c.o .•
elektryczne RPGM czynne VI
godz 7-%3. tel 31-16-47. OŚrodek
Informacji Usług WUSP tel. 457-41.
POSTOJE
TAKSOWEK :
Dworzec PKP - 629-23 Taksówld bagażowe .. , Armii Czerwonej
169-8'.

~

T~T

~

~

",i ..r-"

;:,:,.,...-RADIQ" -. •

~

•

~;r

'

•

.",-.

-. _, .,.

LOKALNY

ł

r. -

W Szwajcadi 04~., ~ię referendum, w wyniku ktoc go odrzucono propoeycję udziału kolJiel .. wybo1'5'

TEATR POWSZECHNY
im. .Jana
Kochanowskiego
brak terminarza

rach do pacl.a.mentu.

1'"

r. Na Węgrzech proII;lamo .. ano republikę.
194t r . - W
' .,rwe;ii powsW
współpracu;<\cy
,. hitlerowcami m"ri&netk"wy rząd Vldkll(la Qui.!iHnf;"a.

1935 r. -

••
Przy;:olowuJąc

Się

ar;resji na Abisynię (dalii
faszystowskie Wiochy
wysyłanie wojsk do
swycb kOlonialnych posiadłoai
ri .. ",rryce wschodniej.
lo

~tiopia)

ozpocLęl"

W. BrytO\nia uznał.

i9ll r .. Związek

Radziecki.
r. - W Lizbonie zamordow:..,o kr"l~ Portugalii, Carl.... a I i następcę tronu.
18" r. - Stany Zjednoczone
...jęły w .... spę Guam na Pacytiku,. nał~ż cą poprzednio do

1m

His·ł;p:lnh.

Na Krecie wybupowstanie antytureckie.

18" r.
chło

L

Kielce

15.}5, 1i.30 I 19A5.

"pokolenie"

lm. 8. Z~com ~ kiego -

lcaczorze" -

-

,.Serce

tyrana,

czyli Boccaccio na Węgrzech"
we!'!. I. 18. g. 15, 17 I 19.

"Hel" -

brak terminarza.

,..Odeon" nieczynne.
APTEKI
DYZURNE: nr 87-010
pl. Zwycięstwa 7.
nr 67-~15 pl.
K onstytucjI 5.
!odrowJa
I:'\'FORMACJA
służby
czynna w godzinach !ł-21, w
sobot~
8-20, tel. 261-21. In!OMn8cja o uslugach - 265-85.
TELr::FONY: Straż Pożarna 998,
Pogotowie Rat\lr.kowe 999. Pogotowie Energetyczne - Radom 981.
Komenda MO 251-36.
Pogotowi e
MIlicyjne 997. Pomoc drogowa 961.
POSTOJE
TAKSOWEK:
uliea
G rodl ka 229-52. plac Konstytucji
226-51, O\\'oruc PKP 266-98. ulica
Z'\irkl IWigury 418-10.

- --'---' - - - - ---,

"Baśń o
g. 11 ! !l.

Skarżysko

KINA
.,B.oroanł-ica··

uPoszuklwacze
-...nionej arKi" - USA, pan. k ol.
1. l! oraz zest.aw krótkometra....w c k - g. 12.30, 16 I 19.15.
Ho.kwa" Zółt a
róża"
pan kol. 'i. 12,
g.
15.30.
,.,IiIagiczne
ognie" pol.
pan.
l II g i1. "Patszywa dwu_s Łk:l" USA, kol. 1. 18, & . 19.30.
..studyjne" - "Wojna światów"
pol. pan. kt:ll. l. 18. g. 1$ I 11.

n:..

"1.

lt.
"Skałka'"

-

,.Racj a stanu'" . .. I. 15, g. 11 ł 1'. ,,01<1 Surelaaod·· jug. DO., g. 15.
"RDbotnik"
,.Zandarm
w
Nowym J()rku" fr. pan . kol.
~
U,
g . !J.
"Wejście
Smog" USA. pan. kol. l. 1', g.
. . 11 i H'.

KIN A
"Wolność"

gwiazd"

-

"Głowy

pełne

1. 15. g.
pol. kol.
USA. pan. kol.

15. ..KOnwój" L 15. g. 17 i 19,
,,~letalowiec"

przypadku" 16.30 I 19.

APTEKA
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%

USA, kol. l. lB, C-
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ul. Apteczna 7.

POSTO.JE
TA.KSO'WEK:
Dworzec Główny
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osiedle
Miliea - 22-44.

15.55 Program dnia
16 .00 Na Dr.illd Zachód od Leo&Lna
-16 .15 Loso wanie Express Lotka
i M a"Iego Lotka
16.30 In' - w ia domości
16.40 Teleferie
17.30 M'3gazyn l>poortowy
19.00 Dobranoc
19.10 Prosto z ID<>&tu
19.30 Dziennik TY
20.00 Publicystyka
20.15 "Nikt n ie rodzi się
żoł
n ierzem" film ZSRR
22.J5 In' - komentarze
22.40 W ieczór filmowy: "Mantra" film dok.,

zem". H1\iale kino"
23.40 In' - 24 godz iny

17.30
nie mówić
18.00 Ma pa polskiego folkloru
Tarnowskie Góry
18.30 Program lokalny
19.00 PrZeboje Dwójki
19.10 Spiewa Les zek Pułka
19.30 Dziennik
20.00 Przyjechała telewizja
Czy C iechocin ek przetrwa
20.15 W ieczór poezji

11.- 15.
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f"oh.!;ealikl woIu cjł
p",żdziecnik ... ej

Iłl.

Starachowice
lUN A

.....

1-11.
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N-'aoooW'1!: .. PALAC-
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i !t.

APTIlIItA Dy:tURNA:
uL Staszica 1.

~""ne

Oblęl;....dc:

Muzeum

Deeryka

Sieakiewir.za niec~ynlłe.
-'PTElU OYZURNI!::
n .. _ 1
u4
Buczka 37/3'. nr . __ ...,. W .
Sł"nk.iewicuo 1:0
Poradnie dTiuruj"ce: dl.. dzieci
I
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Iti
Poe.ies"u
1l
(Pr!!ycłtodflia
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537-J!..

ul.

Sienkiewicza

515-13.
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Mwa dy!>k.retn:ie kojarzy ~Femi
n.a". 66-łOO Gonów wtkp., skrytka l .

,.Magiczne

Henrył:: zgubtł
~ Wydział Komulli4<:.aeH K~lce.

KRYSZTOF·IK
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3
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3
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SZCZĘśLIWIl!: kojarzy roa-heń

litwa Biuro Mat-cvmonioalo.e "Ma:r:ury" Ols1:tyn 2: skryŁk
336.
~

TRAKC Y.JNE w=asy w RABCE. KRYNICY, MUSZYNIE.
Z
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d-cóży
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"EWMAR" 34-400 Nowy
tel. 5!-85. clI:ynne w goo~
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DUBIK Andrzej
tymację ~kolnlł

l!gubił

LZ ne l

legi-

- ielce.

ZS3-g
NIEZABlTOWSKI RyS1:an:i zgttbił prawo jazdy wydane pl""'Wydział
K,omun.ikscji Kr śnic
LubelslgL

MAZUR Ma-ri.a

zgubiła be?:płat
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UWAGA: Za ewentualne zmiany w programie kin.
redakcja
nie odpowiada. .
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Kierowni-k Budowy w GR-S luz..
T.adellS'Z Bedla"
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KUBIŃSKI Tadeusz Egllbił prawC) jamy kat.
BT Ile 591
wyU..ne ~ WydDllł Komurwikacji Miechów.
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MORĄG .Jaroo.ław !:gubił leg.itJ'lB'łoCję słui:bow
ZSE K~IQe.

Z62-g

Z54-g

BOGDANIK Mirosl.aw zgubił
sum'ną ZSB K ·el-
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tak,
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'I'J

nJ' bilet PKS. rejon kieleck()-'t' domski.
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PĘKALSK
.Jl>I.ani.a zgubita legitymację szkolną wyd ną prz~
Su.o<lłę Elmn..omic7.ną im . Mil<G-

UNlEWA2:NlAM pozwol_ie na
broń wiatr6wkową nr AO-to~jJ'J'
na nazwisko Bronili ław Kowalczyk, wyd·ane
przez
KWMO

ut-g

la.ja KopenlJika Kletce.

!5s-g

Kiełce.

o
ognie'·

pol. kol. t. 18, g. ).5.30. 17.38 I
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LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

ARENDARSKĄ. Aruta zguhdll
legityml!lCję
suolną ZSZ Ilr l

N.a

:z.u.je.
cIi..a

:;]

podstawowej, ]
dowód osobisty lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości,
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J
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3
podanie i życiorys,
karta szczepień.
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"Hulnik" ..Supeepotw... jap. PK. kol. bo .• g. l:>... :;P eszywa dwunastka" USA, PK.
kol. l. II. g. 17.• .
"Przodownik:" ,.Poszuklwacze
zaginionl!J
acki- USA,
pan. kol l. 1l!. <)r z zesta.. krótkometrażówek
- g_ 16.:10. I
,.Zorza·' - ••Ucieaki '" dOmu'·
- CSRS. kol. l. 1%, g . 1. l 18.
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M
!...-rl
ul. Starokunowslcll lrr.

-

STRONA 6

reda keja

J
J

]

-'-,

.... odpowi.da.

]
]
]
]

20 lutego 1984 J

Wymagane dokumenty:
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E KOMBINATU BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO
Nauka zawodu trwa dwa lata.
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stancja i pola
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25-019 KIELCE, ul. Urzednicza 16 3

Warunki

lUN -'

PogolO..'ie Ratunkowe 991. P ....
gGtowie Hilicyjne m
Pogotowie
WSW 411-H
~trat
Pożarna
_
PGfł10C
drogowa 93t. Pogotowie
Ełektryczne Kielce Miasto IItl.
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ZaUlk • •,. r- .. \ynętna . pałacowe"
~G .. \e..I. Ił,,,,lar lwa polskiego" .,..,ynne vi godż !ł-l& wtorki. ni.,..
Mu"eum przy pł. Parlyzaaló .. Wystawy 9ł.t1le ·· przyrOdni""a. Wysta ....y
cz sOWI!: .,Wzory
u:tuld
ludGwej"
.Człowiek
epoki
looowcowe j".
..RosyJ k le
zabawki
ludowe" - Czynne w godE. 1_11
wtorek l_18. poniedziałek I jcoda - nh~cl'Ynn e
Mu"cum Lat Szk..loycll S. :ter ...... kief;.
e?ynne"'!:<>dL
środy I !-U;, wtońr:i nie-
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111.00 Film dla
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6.00 TTR, wskaz. metod .. s. II
6.30 'ITR. matemat., s. II
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niedziela
!OIe ...."mnlł Wy"t",,.,a fo"'gratl:! r..e:.
....<ta · Wilngeftama (Szwecja.
godz.

Telefon

WZl'(J
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E
przy KOMBINAtIE
§
BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO 3

9.00 Teleterie

RWA.
"Piwa.i8e'", łlL
Lewo. , - Poplenerowa wystawa
I'ftllt8l Cstwa ,.Ktetce"U·' czynna
", god". 1!-17. niedziel. god1:.

w
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wien
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PROGRAM l

G-'LEKIE

CIl.ll'nne

świata

otrz)

f

(tel. 534-521

czeń
Mówić

Dookoła

się ..
i .kl
siei:

z ró:

.:ze-

16.55 Program dnia
17.00 W iadomości
TeletOl1
Dwójki
17.10 Młodzieżowy Koncert Zr-

pia
21.15 Wydarzen ia
Dwójki
21.30 Studio SfJOrt
22.30 Było, nie mi·nęło

Sił

Kielc lub w najbliższej okolicy
(do 10 km).

Oferty prosimy składać pod adresem zakładu:
25-3H! KIELCE,
.UL. KOSCIUSZKI U, pokój nr 220.
Telefon 435-35.
42-k

PROGRAM II

20.45

g r an

wyd

TELEWIZJA

Jutro

Galeria

teł'enie

.

KIN -'

TEATR
-.kl ętym

na

PROGRAM

- ,.Poszukiwacze zaginionej arki" USA, pan. .kol.
l. 12 oraz zestaw krótkometrażówek g. n . l. I 1•.
"Przyjaźń" " Imperium kontratakuje" USA. kol. 1. n. g.

Zjedl
USA

o powierzchni minimum lOOO m kw.,

Dziś

~Bałtyk.'"

ryka
lityc:
Shmi
tuaci

POMIESZCZENIA nadajQce się .NA ~ACAlYNY

wie" aud.
A.
Kopcia
18.~
Sk róty dziennika i piosenka na

,

wały

nie'"

lub osób prywatnych

17.115 Dziennik 17.15 Z teki kompozytorskiej
J.
Kondratowicza
17.l0 "Cement z odpadów" - aud.
Cz. Kussala 17.40 Muzyka organowa 11.10 .. Smierć czyha w Cisa-

]

Radom

MAKIOM
MThOSt.AWOM

taśm

od jednostek gospoda.rki uspole<:znionej

pożegnanie.

julrtt

Dj~

zbroj

:.s.... • •

PROGRAM

"Ni

WYKUPI, ewentualnie WYDZIERlAWI

.

CIEśLA Janina

zgubiła

zaś

wiadcrerue do biletu miesięC1:
nego PKS. re-t.oc ji
Kra~w

Kielre onz przepustkę
wą FLT .. Iskra".

służbo

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Stanisław zgubił pr jaTA.,
wyd ne pf7A!1'. UM
Kietce ora7. wkładkę na bem:-y-

GAWlOR

WG

n.ę

KID 7566.

DOS;

Ily.
ne~

DycJ

.Je
Ods,

sza,
stam
ZYsł

dan
OJ

•

p QClJI
Blue
i Prezvdium Hzadu

Pięcioletni pr~ram

"przezbrajania" USA
...

.,Nigjy jenae od zakońeze
ni.. du!:id • • jny iiwialewd
taśmy pr.ulukey,;ne w :oaIllaoład>
zbrojeni.wyeh USA nie pra_
w .. ly lak intensywnie, jak .Henie" stwierdził znany ameryk a ński o bse rwator iycia po.litycznego i c ospodarczego , F.
S hmidt, analizując obecną sytua cję
gospo da rczą
Stanów
Zjeclfl«zonych. r P rzezbr a j.anie ·'
USA obj ęte jes.t 5-Je1mim programeyn.
Siły abrojn.,
USA w~' posa:ia
si ę w najn.wsze ""lIY sam.loló.
i .krętew . •oss,.eraa się stale
si eć amerykańskieh bali wojskow y eh. Koneerny abrojeniowe,
otrzymu.i:te _raz te nowe aamówienia, mają aapewniony staly
""arost doehodów. Natomiast I:alęzie przemysłu, n i., u";ązane
z produkdą na eele w.jsko,.,."
w dalszym cią~u bor y kają się
,. różne!:o rodllaju trudnościami.

t

DOKOŃCZENIE

ZE ST.. 1

OJ"&;llnizacji z .... iązkowy ch :
FE-dt'racji Związków Za w odowych
Pracowników Rolnictwa, Związ
k
Nauc:tyc;ielstwa
POlskie,o,
FNSZZ P r acown ików
Buclownic\wa, FNSZZ Przemysłu Lekkiego, FZOZ Przemysłu Met aloweg o i MaszynQwego - M etalowców,
kl\,órzy
p r zedlStaw.li
stanowisko oraz wysunęli uere, wniosków
postul atów
związkowy ch.

kakcie posiedzeni a wyrazadowolenie % rozwoju
aw ią:z.koweeo.
Podk.reślano, że odradzają cy się ruch
zawodowy,
już dziś stanowi
wa żną siłę Vi procesie socjalistycznej odnowy,
w urzeczyw istniani u przemian społeczno
-gospodarczych kraju, jest nieW

żono

:rJclw.

Daleka droga do 4 kółek
ZE

STR.

Od'powiedż ,,POlmozbytu" jest
jedna - tyle sprzedaliśmy , ile
doot arc:zyld nam prod'lCe!lC~. Ci
06 tatn i tlUTn."lc.zą się
natomiast
s.wo.imi
kłoDOtarnl.
2erańSlka
FSO wyprodukowaJa w m~D'lJO
ny m roku ok. 85 tys. samochodÓ'W, z ('Z.€<go połowę wyeltsportownła., żeby 'zdobyć devrillY, potrzebne na zakup ma teria.łów,
tlJie-z~nych do prooukcjL Ponadto fabrykom samochodów
brakuje przece wszystkim zimnQwa.lcowalll ych blach ka'rOGeryjnych .

Czy

W

tym roku

będzie lepiej?
Na ra,,",e n.ic na to nie W"kB_
z.u.je. Przydzioały sarnochOOów
d!a
kie.ledtiego _Polmo;z.bytu"
są
n~ewie!lkie.
W I k.w. br.
mieszkańcy woj. kdeleek1E>«0 i
radornslciego otmyrrm.ią 560 amochodów "FSO", 700 .. f~atów

Wyroki w sprawach
"Dziwexu" i "srebra"
Sąd
oClosił

WOjewó.t:oki w Warnawie
wyrGk w sprawie pne-

awk. osobom
z.amJe6aan)'m
W
aferę
,,Da.iwellll". Gł ównym
punk lem .. kar.-..ia ~yl sarzuł

bw.

wysyłania ....
1117._, do ,,"młej
_ych .. ..,.yełl lokali, koBiet pc>d

preteks.f!1D

&n&.a.iowa Dia

idl

do

uspol6w łaae c:an yeb, CO w praJl.'yee .,iaJo ......ae»ae .. aliłania»ie
ieb
uprawia»ia pr ....ty ...eji.
Zan.. 'y
doly~«
ulatwiama
nien.Ądu i haJMłlu
.,iYWYM le.are." ak ~&a.ly w toliu ...-..ewoct.. 8'jd .. weCG d".. iełl:oi _ .
&ló...ece ...... ari.... e'.. - .Ja..u-

.0

su

I .

wienia

."aaan.. ...
wolnośei

Z lata ......_ -

a aa ..ie 2.eaie_

Da 3 Jata, 180 łys. :&I en.y .. ny j
:.wr ..l ... skarbu pań t wa ~u_y
" ły.uI.. ....iesioAej :aIlotly. 1117
słotiu..... ol. In.yth
.. ari.... dl
orzeno.. o kary _lta"'"",ia • •1-

nOśd s zawje s~eni~1D eru ' " wny. Da.. u~ M. i Tadeus,... M. ....
l1iewinn1ono.
Ten sam 5'IId ,,"ydal wyrok w
prawie Cropy pn.eo.t(priw oskarlonyeh o dokona»i", w lu,)<m
ub.r. włamania d ~n .. co z ma-

Ca.z.ynów ....~ Hueie .. ,Wa~wa"

'4

l

~um~d
kC srebra ..
ląez.nej wartości '13 tys. zI.
S;j.d skazał reeydywis~ Mariana
K. na karę •
lal pozbawienia

kradzi.,,,

wolności
i ISO t)<s. II gr2ywoy,
Andneja T. pr""ow .. i"a buty na
karę 1 lal pozbawienia wolności
i 120 ty • zł IIrzywny, Bogusława
z.. na karę S lat pozbawienu "'01no 'ci i l a tys. zł crz.ywn~. Wobec caJ j trojki orLe .. ł lei "ary

POZbaWienia praw pUbljC7.Dycb, :l
takie konfiskatę w ~aJości ieh
mit-ni3.

Tym samym wyro .. icm slUzanj
zostali Sławomir R. • !'Jarek K.,
dwaj paserzy. oopowi.,ooio na
kary S i 3 łala pozbawienia woloosd oraz 50 i ZO łyS. zł grzyway. Również wobec nicb sąd 0~('kl pozbawienie praw publicznych.
.Jednocześnie

zasądzone

D

zostało

zkooowanie dla Huty .. Waruawa" W wysokości 315 tys. zl
Hanowiąee równowartośt nie odzYskane!:o srebra, a które solidarnie zapłacą &kazani.
Oba wyroki nie są prawomocne.
Od

(PAP)

12t\p". 1'W "p:><oneczów"
i
10
,.t.rabaoww", wydaw aJlych j.a.ko
:r.amieo."IIllik za ,.syrenę". Pooadto
za "po~QIle'ZY" i "FSO" wydawafle ~ą "dacie" i ,,skody",
które zostały z ubiegłoroc7illych
d«taw. Przy t akich dostawach,
do czerwca - l,ipca trudno bę
dzie z.realizować zaleglośei roku
1983. N ie le p.> ze będzie również
za()fpa.trz~n ie w części zamienrle
i akce6<>ria.
Gen er aillie
wys l ą.p:ą
brak'
etz.ęści do siln.:ków. n.:e
będ
nowych foteli, szyb. Na.jwięksu
niedobory wystąpi ą w ZQopatr:z.e_
niu w blachy, nie mówiąc już
o komploe<tnych nad w orziach. 0beon<.e na n adwozie do .,fiata
126p" OCZ'lkuje poon ad 600 OISÓb.
Tegoroczne
przydziały
mają
wyn~e6ć ok, 200 nadwOl'lJ. Jem.c-z.e
trudniej będzie o n,adwoa>ia do
..FSO". Na wymianę trneba C0ekać ~ lat.
Gorsee będlz.ie również UlapAw.zemie w aku!lTlUlatory i ogurn'eonie. W 1983 r<*.u "Polm~
zbyt" w Kielcach otrzyma! 14
t ~. 3ikumulatorów (ok, 50 proc.
potneb). Dostawy 1984 r. w yn.;0611 n~aJe 13 tys. akuxnu!8'1Orów. Część n<edOborów UQJUpeł_
n.ionoa ?!{)Staru~ zakupem ..,. firmach poioni.)nyclt. 100 ceny bę
dą jedna« ok. 2-krotllie wyższe
od .wytwal'Ulnych przea. :r.a.kłady
pall6t"A'owe. Dostawy OI:umlieDi4l
w mimonym roku wyniosły ~
tyl5. satuk. co. wedłuc 9I!l9CU«lków. uepokoiao oł< . 7 proe. pot.r-b. Na b;~ ... r~ ,,~ ~
~~ przyd0iAał6w.
o.u.tn.;~ IWe poc~ cHa

Jd.. e.JIww ,.Pohnozbyw" inlorm.acją jest ta o podn iee i eai.u od
1 l>t~Uli.a br. CHl \lOIIłouc • ~, I
Jlf"OC. M.Wno w y1konani a
placlu
w roku 1983. sta.cje obsł~ pn.y_
nMlcły pm.edsięb: ocstwu 15 mS.:n
zł si.rat. W y'iKkto to
M .in . M
WCbTO&t.u

k~tó w

pn.edai~_

stwa . .118« po;nformowal d~eiI:1.« J)d(.\:l"'D<Y. mtr r-ar4
h u, lWe jeM t o 0&t4Iu,)a podwy ' El .w br. W sarniMI za ta.
k~ ma być l~ ..j obduw..y.
a ~ł~ jaJcOÓlciowo epteo:i w y_
kon.aon.a. CzaI5 potw ierd'7.i, atY
ok bĘdrLie n a'Jll"e'Wd-:.

odzownym '" arunkiem ...... ychod zeni a z kryzy u.
Biuro Poiit;'~ne KC PZPR
."naje dalszy r"awój
ruchu
aawodowe!:o za pierwszoplanowe zadanie dla
całej partii.
Krytycznie ustosunkowano się
d. przejawów
niedostateetnej
ak tywno ' ci
C1ęki
calonków
partii stojących Da ' ub~ezu r. eh.. zawodowq..
Powinnością
polityczną
i moralnlł człon
k.w PZPR jest aktrwne działaDie w
ru c hu
związkowym ,
odpowiedzialność za je!:o
eharakter i realizowany prol:ram.
Zdecydowanego
pr:z.eciwdziałania wymagają przejawy nieliczenia się z opiniami związ
ków zawodowy c h czy też nierespektowania ich ustawowych
uprawnień. Za niedopuszczalne
uznano rozstrzyganie spraw zakładu bez za się gania opinii załogi i bez udzielania szerszych
wyjaśnień
nI. sytuacji ekonomicznej
zakładu,
stwarzanie
biurok ratycznych barier w s tosunku do
dzi a laczy Z" iązko
v .. y ch.
twierdzono, iż doniosła rola przypada związkom zawodowym w wych odzeniu kraju
%
kryzysu. reformowaniu go ' podarki, dzi a łaniu na rzecz wzrostu
produkcji
wydajno~d
pra cy.
Biuro Polityczne i Prezydium
Rządu z zadowoleniem
odniosły się do inicjatyw ogólnopolski ch organizacji związkowych
dotyczą cy ch obniżki
kosztów
wytwarzania, oszczędności
surowców i materiałów, wzrObtu
d)'scypliny prOdukcyjnej, walki z patologią społeczną, szczególnie na terenie zakładów. Od
rozwiązywania tych spraw zależy poprawa warunków bytowych ludzi pracy
oraz sku te cznoŚĆ ,eprezentowania przez
związki
zawodowe
interesów
robotniczych.
Biuro Polityczne i Prezydium
Rządu
uwzględniając
wnioski
związkowców proponują.,
aby
w 1984 r . zostały
przeprowadzone konsultacje ze związka
mi zawodowymi w na stępu ją
cych sprawac h :
wstępne zaloi_ia
NPSG
na lab 1936-91, ze ..~e!:.l
Dy m uw,,!:lędnieniem
polityki
...,jalnej pańsłwa;
zasady zawierania
.kła
d.,., abior.wyeh praey .ras por • • mień
zakladowyeh s
.w:acl ęd nieniem "mlalI jakie "a~pil
w syst_ie
zarądaa 
nla I:olipodarklł i w zwhlzkadl
.... w.dowyeh;
sal ..i enia ~.,ntr,.IDqo .la•• rH:anq. Ifta JSIIS rok
ae
_"C.h.ym
..... ąlę·DienieM
.'ery polityki .~Ilej;
.05k •• ale.ia
r.a""i~
.,.. . .wyeh i prawnyeh prew •• ~yeh .0 lepaq. ,.,yk."y-'anla .,.... pruy;
aale .....ia polityki lIIliotak ••jewej i wu ..t. lt......Imienlaa.i.wq • .
ZgI~20ne na zjazdach ,...., ią7kew sa'" odowych problł!Oly
i
wnios i, dot)'nąee
wa runków
pra y i żyria pracowników
i
ich roo:&in po,.,inny być wnikliwie T02p6\rzone przH r
rty wraz z ))()danif'm spO€0b6w
ich rt:>aliza. p.

.l_.

HAWj\.NA. Qdlbywa.ją4'y .-.
drói po AD
'
UlI.""Itił<. >j ,
sekretalTrZ s'lamJ UI-;A· ~«Jor«e

·Q.genCle

bu l1.z..
kl\.ó.ry
w
W liooJ"t~ k
pouybył do
~'IĄ.".u00l. u, wf'ItJWal
władze \.e€
panM."'oIl .t() poŁo...
ż,e;ni-.a
f;;Ji t {;J\I' r u Nl<i'.pętanej pl"l.;:<L re~h"Y Jill(: ,I""wa-

,informują:

Gron

z plenarnych

j.-t;t u noa bardzo WY5O«'1_ Zdet.t..Im.iI)()Wa,r.y przy tym brcwdem
mocJi,wo..:.ci zaJ<:upu. a d OP;ff o
póinó.ej wywoklmi c amio Chp,ć
poo;.adaTLia je6t pra.wie powS2~<'hna i mirr... droo!'lych Idopojów, D1 ma gen"raJn' tr dno.sc. ue 2bvte.rn UŻ) wa.nego wo2>U
Be'L wiP.ksz.<.'h wYfdków
poU'4<Jivć
z m&na mn, że
brak paJiwa "ran' za rOZlWój
i.ndyw,dualnej m()'Qryzacji.. Kierowcy ~arno("hoCów 06000wych
kupują bowiem IiJev.j le pa!lad
8 proc. globalnej ;.c<J6ci produk-

DOKO 'CZENiE ZE

TR.

1

zczególnie
v.z.rosn'e
kczba
dzieci w ""t:>ku przedszkolnym
. <zkoln)'m.
tąd
koniecZJ1ość
dau.zych
in'IĄ.e;;tycli,
oświato
wy<:h. Muszą być przepro" adzone w -zystk ie remonty szkół,
odd ne z.ot; taną do użytku nowe szko ły w
kalbm,.erzu, Ostrowcu ; dw ie
w
K ie lcach,
kontynuowana będzie budowa
kilkuna"tu obie któw
oświ ato
wy ch. Srednia płaca na K'ele-<:cz"żnie jest o około 2 tys. zł
n ~is za od l'rzeciętnej krajowej
i dlatego 'zybciej musi tu na stę pować wzrOlit wynagrodzeń .
Z drugiej ,,\.rony handel
bę
dzie
miał
niedobór lowa... ów
w art.osc-l 1 mld zł w s l.osu.nku
do za<.Ooow pi eniężnych
ludn09('"1.
'ie<:o
lepsza
pow. nna
być
,"tuac ja w usługach, choć
c;:ągle- najgorzej przeds tawia się
ona w mał. ch miejscowościach
i w ,i ach. Rolnietwo będzie lep iej zaop trzone n..ż w ostatn ich l~taeh. ale niepokoi zmniejs:zanie
"ię
pogrowja
tr7.Ody
chle" nej. W ub. roku skupi.<>no o 35 J>")C .
mniej
żywca
wieprzoweg. Budowa
i
re1JliOł'lty dró, po:z.oo;taną w ,esIIi i
wenowY"'h
rad
narodowych.
Będzie
powj~""ana sieć
telefon icz.nQ. .. le n.lestety nie liR
wsiach (ty1
150
przyłączeń
w cahm
roku). Budow'nidwo
mi~z.k...niO'We limHowane
jest
"a iUl l 1UoIA>ł..&mć maleria)()wy0». Pn.ewlkiywa-ne jesl ożyw;e
Ne
budowJJictwa indywidualneoeo, ('boć (_az
U-Udniej
nowe ~...,y . Dobrze pow.; nny
prubieea
lin..,..,.ty je
słUŻby
~.
- rn im oddanych ;u,.talie 13 ~k6w zdrow ia i I
prz l'K>d:ni.

°

tów naftowyoh.

-a

00

więc

c.rek.amy?

saan ocbOO
..FSO".
ja.It ,,,fi~ 12tip", produkowalIle
są już od wi
lat. stopień %.11iycia, zwla&z.oz.a tJ.ocwli, jest tak
durzy. że ju.ż e:z.a.s n.ajwy7azy. aby
je wymienić.
(daw)

Zairówno

Przepowiednie astrologów
mo. h samo!olow .JUm bo" na Wys~<'h Kanary j&I-;. h
(580 zdb .. }<h).
Kró. owej br) ty} •. iej li tak
juz dosw ):jCCZQIlt,j
porwan:em
wnuka) złodziej • rodem z USA
7JI'~ztą, ~~:radną klejnoty
Forcmre. B~Zle to w:Łlkim CIo~ m dla m(.naxcł:· i - JaA wróży j "now.dząca FlorC'tlce Vaty.
l.()oJiz~

Obłą~.any UlID.:icho\"lec 2 pistoletem będzioe str:z.elal do aktora Sea.na Conn~ (l. 53), słyn
nego od wórey roli
Jamesa
Boo.da w filmach % tego cy,klu.
AktIor uratuje- się tyiko w przypadlro, lEiell kula odbije ai~

ryi!.~·l~m
o.l
Je loodpornej
kam)z~;ł<i polk}a'Dta, k~Ólry po.w.n· n ZIf103jd.()wa~ ~i~ akurat w

pooliw.
'l'
przynajmn,ej
lwie- Jzj
wro7hialT~ a
(" aTJ6<a
Bf:rnll.ard.
Zy<: I .... e Ckln()l;2.,-l S'P, ja. QW
2.e ty!.ko do k' I;i.n. zki Karol ny 2. Monaco. k órej pnepowi.:;daJą
dlu!:'e l <:z.częsliwe
"rnałL€n. t\\ o na cale życi"
z
jej dni!: m
m<;żE"m, W!<>chem,
Stdano D irachim.

z

powyi5z.ych
przykładów
by wnosić, że zawrlYj.biarz.a
astrologa nie jest zbyt trudne and
pracochłOll1Il4.
Trudno
jednak
można
ięc i e

http://sbc.wbp.kielce.pl

d

ie cach

k<Wc 30 ty"- oby w a tf'1i , w tylU
co trzeci W'2Htnk ył w dy~ lrusjach.
Zrła zano
li 7.!l.
wn,;o.;k!i
i
pootula ty,
\<t/n"e
przwsta" jOJllO na KrajowI' j Naradzie PRON K<>n.' uJt;) j
00bYWały
od 15 crudnill
do
9 stycznia br. Wybory poW•• l ny wpłynąć n
<ta bilnosć p"ń
stwa, wpł_'lIląr
na
zblJzerue
władzy lok;;ln j do obywateli"
mU6Zą stWQ!7,yĆ plaUOl mę
do
wybierd<1l a,
n-ie tylk
Cło
s<>wania. Mniej ,< ~tne jMt jak
W ybi€l"ać,
~ e
k<>go wy "ra~.
W dY"ku~j'H'h przewijaJa
~ię
tro,ka
o
wy)on;enJt' naJlf'~
szych k nd)·d:. tów, ~t.lJ.rzy .....
dą dbać o in tuey w bonO,..
Radni mun.ą bud:lfi
zaufa
nie tylko w , ,.;;;.,ie wyOOl'ó ...
ale i w (':.l~j},cD ne;i
Na~
bliŻ6ze
z.a.dónia Ina d.2.iala xy
PRO , to akty" n.e urzf'""t.n.i4'two w pr2:n;<>wwaniu
wy~
rów , kOt'J~ tru wlmie
alny ~
~ogramÓ'W '4 ' boT(' yrh I dy,.,..
kw; ja n a.d zl'łożl'lJli a.mi 4) IwnruJta<:jach _ ~ '=y"'1dy "rji
)o.on{'~nł.Towan9
Dr; C wnJe WI
J)I' OOHm a t ( fIUt poda.....:w j 6111"a.a
pr:z.ycotowar... a.
00 w )' oor6w.
7..ebra.ni przy '
U('ł>waw,
w
t,Tll ."rłlwa,.b .
Cwt)

Uczymy się tańczyć
4 lut.,. ", siedZIbie S .. ło:M>lIr.I.:r.tkie..,
Ośrotlłla
Ta~ne.
w
Skanysku-Kam ... nneJ, Mł. II
.)(jeeo 10 fI 10:"1 ZN ~MP) P""
... ...,zo""' będą be"J)Jatnłe lellde
"u..,.. ..,waray 10:1 Co do wyoorul
,od... n tok~tro1, lIo.b. 12 cłla-eha , Kodz. lS ..ak an«'dlIlI'I ,
,00:0. 14
ro.:k'o reU,
IOdz. 15 - ,,"ngo, eOO7.. l. - saMb&, Kod1- 17 .... al~ wiedeński.

Codz. "

DOKONCZENIE ZE STR. 1

o

RW PRON w

Jak zaspokoić
potrzeby motoryzacyjne?
Popyt na samochody ""obor.ve

Sm'A.'rei".

WASZYNGTON. ~ywódcy
dIEom.o:,.ratycrz.ni w I1Jbie Repr~
BRUKSELA. W r l"luoo'oowym
:z.en4.afl~bw pT'Lytotvwui
pr~ C1aBie
m,flisl.. OM it.
LlJ){Wł;"""
jekt rerzoi ucji, zOlbowią.z.ującej d:z.:ellli za p~J1yk
n.a Ildo'i~
pre.zyden.ta ReQ~a.n.a do przed- Iw rybolow~L":', (Jo.~'JlęJj )lOstawienioa w term.iflie 30 dno: rOlZAlm.i_ie w s.pra .. ' now y d l
pro~w.amu
wycotallia ama-y- k.wot pol~wow.,.e
E WG DoQ
kań6kli.eco
konty'n.gen-lu woj- r oll: 1984. SzybKie 1...., aq"~~e u skO'W go % Libanu. In icjatywa k..ładlu ...' ll'J>iIl j.j Br iJ 1o ....' Ji dot4I ....odcz;jla $Oę na f aU coca:z wod!zl , !t w<>pólna ~1:t -11:\ po_
g ł o · n'iejs:z.ej kryt)"ki poc<tynań
lawowa "dcziE€.:ąlJ<i" r .... O'łjo
BiaJego Domu w od.nies: eoni'll nU)e ~ UlTV.utU .
d.o problem.u l';ba.rulkrego.
W ASZl'NGTON. niqtl.a a.BE.JR UT. PI"2.ywooca Dru- a tron.a.ut&v.· am(-r , k ' .J6I<~, w
zów libIJńskich ookarżył u- tym dru«j M.ur"')l1l - .a te·omi.ę !i.bańsk ą o sKoncenlrowanautll przybył
""ot'
wton,e wojsK z Ulmiuem podję rek na pr :z.)'lądek
'aoOavo>cia o.f€lll,sywy na a.nt gonislów, ral.
przygotowu ją
... .ę
{lo
gdy tymcUlBern prasa bejrucka pi.ątkoweeo SIIa·rtu w;;JlaoJłoow ."l
przestrz ga przed Meksploor.j ą " do ko.lejnŁ'j m" jJ k(lt;ffiJ ~Ił'j.
w L. baonie w przypadO<u fi.a- Program lotu p
wiOu.ioł' b~ska pokojowych w}'si.łków w lu
,,.'IIpek;toJwJ,,g
·b
nowiDamamku.
nek".

-

rumb ...

nie JL"'2. '<.na',
ą llIJW ~y
teczcni - tłUż..l w~y tl<iIm f:zytein,; om bulwa.rOiWej prasy do
pokrzep. TU
, ..I c
A"trol<OCl(YW;e
przepow:a ają
bow it:>m
nieszc~ja,
zamachy
i ch oby
tylk o p-orninE.- Jtilm J~ieli
w
. h wroibach
w)'l.h;pują
kata lro!y, U) l) lh o Dkl małą. n.ajwyi. j
umi.ad ~ owaną.
skalę.
WniO<"ek ~t ab' NIllnie pocie~zający_
Nie
b,.,lze
i.a.ln ... j
świat()\!,'ej "ala· rory. l}ie
~
dz:e ..The Day Ar pr". Wystarczy, abyśmy nie \nli
prominentami i nic latali
samolotem, a wszy,·tk o
potoczy
się
jak najlepit'j.
RENATA BERNTOLF

EO
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Narciarze wojl kieleckiego
zakończyli rywalizację
W Tumlinie k.olo Kielc zakoń
czyły si!; w poniedziałek mistrzostwa okt'€;gu w biegach narciarskich. W drugim dniu zawodów rozegrano sztafety w kategot"iach mlodzie'Lowych oraz
biegi juniorów i seniorów na
kt'ótszych d ystansach. W tych
pierwszych warto podkreślić dobrą postawę mlodzieży ze Szkoły Podstawowej w Leśnej. Jej
narciarze dominowali w swoich
konkuren("jach i potwierdzili, że
talentów na naszym terenie
równieL nie brak.
Wyniki

dt"Ugicgo

dnia r.awo-

dów : •
dziewczęta

3X2 km : 1. Leś

(Sikora,

na I
Dt'óżdi, Kuropatwa) 27.12, 2. Leśna U 28.18, I.
Wilków: 29.45;
młodziczki 3X 3 km : 1. Leina I (Sikora, Wójcicka, B7-7mele) 37.19. 2. TlImlin 37.n. I.
Le~tl a II 40.36;

że

Fajnie,

l:

jlln.iorki mł. - li km:
Lidia
.Jambroiek (Bodzentyn)
17.55,
2. Renata Koza (Tumlin) 18.23,
3. Iwona Matra (Piast Chęciny)
24.34;

seniorki - 5 km : 1. Renata
Sitek 15.53, t. Anna Siiek 17.00
(obie Bodzentyn);
chłopcy SX2 km: 1. Tumlin
I (M. Ste!ański, T. Stefański,
Krzeszowski) 25.07, 2. Tumlin II
25.15, 3. Wilków 26.01;
młodzicy 3 X 3 km: 1. Tu-.
mlln I (Wesołowski, Rzęsista,
Niebudek) 31.19, 2. Tumlin II
32.33, 3. Leśna 32.42;
juniorzy mł. - 5 km: A.,usty. Solnica 14.27, 2. Krzysztof
Grzybowski 14.38 (obaj Twnlin),
3. Grze,orz Skowerski (piast
Chęciny)

16.27;

seniorzy i juniorzy '- 15 km:
1. Gerard W_łowski 46.32, 2.
. Rys7.ard starz 47.48, 3. Zdzisław
KiLa 50.1& (wszyscy Tumlin).
(M)

jest olimpiada...

•
A lI8wiaczk. ...... ........
. ' - ujęła pierwsze Dl\ejsee w
r OlEegra nym
w BIed narciarskim llalomie, zalicllanym _
punktacji
Pucharu
Europy.
Wyprzedziła
GIla Am~rykankę
J"uliane Furtado i sw ą rooaetlkę Manu1!lę Reuf.
•
Bieg zjazdowy o Puchar
Europy mężczyzn, rozegrany TlI
Chamonix zakończył się zwycięstwem Szwajcara
Wernera
Marti.
• Trzecie miejsce zajęli polscy badmintoniści na turnieju
,.Fin1andia-Cup"
imprez.ie
juniorów, która zyskała miano
"małych mistrzostw
Eu.ropy".
Zwyeiężyła
Tot'wegia
przed
Finlandią. Za PoLakami 2iI'lała
uy się zespoły Walii, Irlandii
i Austrii. Startowało 10 dlCużyn.

Konkurs o do;robku
kult~ fizycznej
Sprintemna Kielecczyźnie

•
W Lenip.gndzi~ rozpoczął
tradycyjny X ' hokejowy
turniej drugich
reprezentacji
narodOW1t.ft • Ba~rodę g~zety
"Leningrad,z ka Prawda".
Występują drue:ie drużyny CSRS,
Szwecji, Finlandii, ZSRR onz
zesp6ł Leningradu. W inauguracyjnym meczu Czechoslowacja wygrała ze Szwecją 7:2.
lIię

•

Czy wykupywanie biletów
jest obowiązkowe?
a_T
światek
sport..
jut i~nyskami o-

ak zwany

wy iyje
limpijskimi w Sarajewie. W
er_cie rzeozy czekamy .a olimpiadę wllooysey. Wiadomo: efekt.... e spert,. zimowe, rywalizaeja, emocje... De Sarajewa
1IIłają się więe lic:me Crupy kiWHw polskich. N. i "obuc ~" dopincow.ć naszyeh. Sle.o
e. co prawda kosz h, je, 'akie,
Die!ltdy, w walutacb ,n.1r.~y nle•• te~:lyeh, ale co t. zna«y t1.la
~wt1ziwe,. miłośnika sporl.!
Jedn. ze "nanyelt naBych
W.r podróż!" (mniejsza • )JU.ę, nie o . . ehodzi ... ) sprzedało
w8S!stkie wy('irezki do Saraje-

t. knę1i

tl.datkowych inf.rmaej!
O procramie sportowyeh
cań, _że proaili o .ałałwlenie
nec.. e k.tra - ujmy aa t.
w tęp • • 0 ok.UcsJlyeb m ..aeówT
Może ...
Nie, proszę naoowDeco PaD.twa! UezestDiey wyj;ozd. _.
simowe icnyska olimpijskie pyłali prawie jak~ jeden
• t .... eay w ykupywanie bilet.w
wsłęp. DII .taeliony i trasy jest
obow;ltzkowel
Byloby to iminzDe, c.yby me
lI,.le bardzo .małne. Wiadomo
od. lat, ie kaitla lIIIcraniezna
wyprawa
Polaka "musi się
lIwrieić". Sport sportem, a trzeba tri zahandlowa e. Do te,o jai
się jakby pnyzwyezailiimy. A
teru przyszło nowe: imprezy
sportowe stanowi" tylko aUbi
dla eelów bliiszyeh eialu. Fajrur, że jest olimpiada, tylko po
diabla trzeba jeszezc się na t.
wszystko /::apić!. ..
Ja nie twierdzę, ie nie ma jui
prawdaiwych miłośników sportu. S14. Tak jak są jes'l:cse ..
Polsce
prawdziwi
sportowey.
Leez op;su~e ten autentyczny
fakt chei:ałbym po prostu nieśmiał. _pytać: a moie... jaki
sport, tacy kibice? ...
Ale ło jui jest pytanie pr.• wokaeyjne.
.

rT~ł"l/.tl/ka w;rÓ4i dzieci i
młodz1eŻll
to teln4t ..

.l

H.tesy

Da

terenie

wio.ki

eU.. pijlllWej, _ynnej ed !$.J.
CAF -

.a '"'

Płliu

AP

i to w parę _-

.Wllie COIbln. Kibiee stali
pned biurem w noey, " kMYk_llli, term., anu j ezym tam
;lenne. Wyeiecakł pessły jak
wot1.a... i do orcanizatora tyeh
...... t.wyeh wypraw zanęty _apływae li"t,..
A eói ory/::;oalne,o w listaeh!
ktoś l&.Apyta. M"e hlll~ka

w

skrócie

Scoda a lutego I l'7.wartek - ,
lutego będą dla mles/.kaiiców SaraJew.! dniami

wolnynli od pra-

cy. W len spo,t,b władze Sarajewa p08tanO'A ily uhonorować l
wynagrodzić spoi ~ c7.eńst"· O
teg<>
miasta, które gremialnie wlączy
ło się do prac przygoto\\8wczych .
Wielokro tnie podkreślano , że ewentuaJny

sukcec;

oręan~.';c(.'yjny
lit

olimpiady lit Sarajewie
dużym stopniu będzie efektem du~
pracy, bezimiennej rzeszy
spoleczników.
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4 marca

będzie

się
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Gdańsku

od-

międzypaństwowy

mecz bokserski Polska - RFN.
W drużynie RFN na to !ipotkanie znaleźli się: (w kOlejności
war od mu~ej do
ciężkiej)
Siegfried Scbwing, Stelan .Gertel, Georg • Vlachos,
Reiner
Gies, um J"unger, Alexander
Kuenzler (i drugi pięściarz wagi półśredniej Helmut Ger~l).
Manfred
Zielonka,
Dieter
Weinand (lub Andreas Bauer),
Mark.Uói Botl i Robert Soenken.
(P A-P)

m".-

K.-\ZIMII:az ." OAMSKI

ców

rO.l:prawę
nauczUcłeli,

spot'q

f/lchotlllek/lrzlI,

krajoznawców i ifmllc". W tllM

",iej.cw "'Ollę go .aledwie dotknqt', ale CZIIS po temu ;f!1t
tlllI;qtkoUlo sprzui4jąclI. Mamv
przecież zimowe ferle vcmiów
szkół poclstawoUlllch i ired!łiclł,
t~jk.u Itwdencką .esję egzammaclliną,
Ul
czuif!
kt6rf!J
zftajdzie lię też kilkandcie dni
wolnuc" od zajęć.

a

Sprawy turllstl/ki
szkOlnej
łącz q się iciSle z kwe.tiq Tac;onalnego wypoczynku
dzieci
i młodzi .. ży. Od wi .. lu 1st ~I/1%11 się, że tUTystyka powHma
być integralnie zwiq%ana % pr.,.
IIramem dl/daktucznllm i to nie
tlllko z lekcjami geografii, ję
ll/ka polskiego czy histoni. Od
pierwszej klasy szkolI/ podstawowej uczniotuie powinni być
wpTowadzani
do poznawania
swojego środowi3ka poprzez u·
prawianie turl/lItyki. Opracowano w tej ,pTawie
specjalnIl
program
całorocznI/ch
zakt
krajoznawczo-turYltllclnych
w
szkole. Niestety, UlI/drukowano
go dotąd zaledwie w J tllS.
egzemplarzy,
a
potrzeba
co
najmnie; 20 tys. Za16żmll jednak optymistycznie, że prO!Jram
ten zostanie kiedyś opublikou'any u' wystarczającym nak!a-

Z okazji 4O-1ecia PRL

Pojedynki zawodników
ZSRR i USA

7łbiał K.U. " 7 Fiay.. aej s..ria l T ary_tyki
Unę" Wojeweakie._
w &:Ieleadl Wl'aIlo wje k . .k .... Pll. " Pan.orama t.Uar}'
thy_
J ... I ieleen,.mie •
«I-* i. 1'lIt1"'. Celem konkursu 'jest r.ebranie materiałów
rOEMlju sPortu w wojew6ch:twie od pierwS2';ych dni po
w)"Zwoleniu do chwiti obecnej.
Prace dotyez:yć 'majl\ doleniowe6w, działaczy, zawodników, organizatorów im,pr~

ora& . wszysłik:ioh przeobracień,
jakie miaiy miejsce w 4O-łeeiu
PRL.
Do konkursu ~I\ pny,tąpi.ć
wszyscy
nadsyłając
własne opracowania. Materia-

ł,.. powinny
mentowania

zawierać
źródłowe

udoku(proto-

koł,.. , regU!1ammy, klasyfikacje,
of'icjałne zeosta wienia, wyeioki
prasowe, biu1e~:r,
.d~i.a.,
kałeoda.-u
Wnprez). Dopusc-

cza "SN: autory%oOwa.ne.

prace

świad
,karni opisywad'lych wydarzeń.
-opTa()()wania podpi-sane im~
niem i nazwi...~iem a.utoo:a 0.-

poparte wywiadami ze

raz . z adresem naleiy nadsyD~e

spotka.nie P"-ęs<.'tarzy
ZSRR i US. odbyło- się we
wtorek w Kijowie. Tym razem zwyc.iężyl.i bokse~y amerykańscy 12:6.
Za zgodą obu
stron w dwóch kategoriach wagowych wystąpił.o po dwóch
zawodników radzieckiich i amerykańskich, natomiast w pięciu
wag-ach pojedynki nie odbyły
się.
Spotkanie oglądało 9 tys.
widzów .
Dt'ugi mecz zapaśniczych reprezentacji stylu woln~go ZSR.R
i USA odbył się
wtorek na
Kaukwe w miejscowości Groznyj. ZwyciężyJi :r.apaśnicy
dz.ie<:cy 8:2.
(PAP)

ra-=

cizie. Przecież nie TOZW'qU to
p1'oblemll. W ul/ltko .poczlI III II
bowiem III rękach na"czllcieli
i rzecz poleg. fłCl
t 11m, żebW
chciało im .~ chcieć, iebll katellI _t&Czl/ciel zechciał tU ciq""
rok" ukohlego ZOf'g/JłlizOWQĆ i
pGpł'OWNZłt przllft«jmnie; Iłwie
tlIlIcieczki ze .woimi podopłf!c.I
fłlIml.
TllmczaHm
wiadomo,
że

większość pedagog6w .trOlłi
od tetlo rodroj" zajęć, bo '411'11

łać

do Wydziału Ku.ltury Fizycznej,
Sportu i Turystyki

Kielecka Lechia była organiq;atocem mrn.ie-Ju piHti s.ia~
kowej dz.iewcząt, który rozegrany zootał w ramaeh obcbodów 4ł-łeeia PRL. Zwycięży
ła dru.żyna reprezentująca S"kołę Potl.8tawową Z2, a jej siatkarki prowad2lOl1e przez nauczyciela wf Mieesysława Tomalę nie
poniosły
w
imprezieporażki . Na drugim miejscu uplasowała się SP 16 przed SP
!1 i SP T.
Lechia r;rowadzi nabór ch.iewcaąt do
e-kcji statkówlrL KanIłł_

"'Gjd.~

.ię

Ił«

żałobie

tti-"iM pozi_ie. Nic d:ntonego,
he ""iadome lIprawiRiłłe '.rll.tuki w""óC dorolll/Ch. st.j, at,
z;awukieM
z4"ikajqcvm. Za
,,,,,,tkieM ob.eTwowałeM kwduł wcz•• owiczów ... pallłzier
Itiko"'ł/M

t"",,,.Ie '" Ultro"łtr,

kt6rzłl bez przerW1/' ltarze1tali
_
""dę, Mot VI okolicW "oilo
~ od "'.ptlłłlałJl(:h. ,.dak6w płI
"łezbłfł "'1I10kiclt. górach..

Rzuty osobiste

Czas ferii ...

uw

Ocen" prac dokona koroieja
spośród organiza.-

"'7łoniona

torb", kOllkW'su
dzi.a.łaczy

mają

rydyki

i

przekonanie&- cio t.dawno przestali j4

uprawiać.

Ponadto
urządzenie
wycieczki wymaga dodatkowych
organizacyinych,
przlIgotowa'; znacznie większych niż ,
do stereotl/powej lekcji Ul klasie. Wprawdzie
jest r6umiei
duża {lTupa pedagogów, którZl/
doceniają
wartości
wllprowa-dzania mołdzieżl/ "w plener",
staTań

ale taktem jest

także,

że

edu-

kacja turystyczna pol:!kich lICZ-

M

Szych przeznaczone są nagrody o łącznej sumie 50 tys. zlo.tych, 341 nagród ruezow~h

oca%

alitu

ferie

zimowe,

czyli

W

szkOlnych

łalO-

http://sbc.wbp.kielce.pl

specjalne.

VII Bieg Gwarków
Jeżeli nie nastąpi JrWałtowne
ocieplenie, to 5 lutego br. narciarze wyruszą jui po ru siódmy na trasę .. Biegu Gwark6w".
W Górach SUChych, wschodniej
ezęici Gór Kamietmych, śnieg"
właściwie nie brakuje, organizatorzy biee:u. obawiają Hę tylko , aby warunki pogodov,'C nie
»nieniły słę. Impreza ma charakter otwarty, a wziąć w niej udział mogla
członkowie
sekcji
Polskiego
Z."..-iązku Narcial'·s kiego łub ni~
zrzeszeni - po dokonaniu opła
ty startowej. Zgłouenia- do biegu przyjmuje biuro Vll ..Biegu
Gwarków", Wałbrzych, ul. Broniewskiego 65 a.

Dziewczęta

SP 22
najlepsze

były

dyda lk.i
na
przyszłe zawodniczki
u.rodzone
w
lalach
1970-72 mogą 9ię zgłaszać w
P 22, Kielce, ul. Gagarina, w
środy i piątki o godz. 16.
(m)
kach a bezruchem pTzed telewizorami. Teraz jed więc ""jlepsza "ansa, bU korzu,tać ze
świeżego powietTza i wzmoc"ić
zwiotczałe mięinie, nabTać
wia. Niech więc nasze

zdro-

dzieci
"uajq "a Hartach, 'f/źwach i
a.flkach, niech wyprawiak df
tła wllcieciki
do okolicznllCh
la,ów, które w zimowej aurze
sq bodaj piękniejsze "i.ż lat e,...
I wcale nie .zkodzl, że .trac4
podCZ41 feTii jeden czy dwa
kilogramy. Rodzicom i uczniOM
Ul zOTganizowaniu 'IWrtowl/ch i
turystyczntlch
'Zajęć
powinny
jednak pomagać placówki od
dawna PTzllgotowane do zapeWnienia rekreacji w C.l:a.ie ferii
zimowych. Niestetll, proponują
Ofłe

ok4%;4. cio WII.
cieczek "'iemll"'i ulakami, do wzmożonf!go ruchu "a
fwiulIm powieh'zv, uprawiania
sportów na lodzie
i
Iniegu.
Poniewai
jednak nauczl/cielf!
też ma;q fene, zorganizowanie
czaHl .woi", dzieciom pozostaje sp1'awą
"odziców. Powmni
«mi pamiętać, że ich pociechu
s:pęd.zajq rok szkol nu
tniędzll
beZTtlchem

wyrÓŻnienia

dość

.chematIlC~Jle

nie
godzi".
wczorajszym

,znakomitą

po,sze.rzon.a _

społoc7d1.ych.

Podsumowanie wyników nast;wi pod
ko niec 1985 roku. Dla najlep-

ki

nie

w Kielca<!h, aiI.. IX Wie-

k ów Kielc 3.

spędza

Oto np. w dniu
plac6w·
dzieciom i mło

kieleckie

oJerowały

dzietll dzietLi~ wszelakievo rodzaju 'Zajęć - projekcje filmo..
we, turnie; w ping-pongu. bal
karnawałowy, konkursy r1lsunkowl/ i plastyczny, dyskUSje o
muz!lce młodzieżowej OTaz za-

ledwie

;ednq

wllcieczkę

w

SWiętokTtl/skie (świetlica
Swiętokrzllskie;
Spółdzielni

Górl/

Mieszkaniowej). Te
proporcje
powmny być odw6rcone - jedimpreza w lIalach
kluboWllch ł osiem na l>Q1L'ietTzu.
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