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Po odegraniu ~ hymnów narodowych
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Mamy pTawo wiele oczekiwać od
kandydatów na radnych •. Q palem już od Tadnych. Jednakże
pamiętajmll. iż t onJ... będq oczekiwać
naszej aktllwnoścł .
Nte
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borczych.

Na apel prezydeuta Kitle

Waty na budowę
szpitalik

wi<ld.ła

wzdlui Pien.cnniann
Spotkanie uczeslników 2.6 lut.e-go na dworeu PKS przy ul
M,ielezarskieco (obok informacji) o godz. -9.15. Należy kupił
bilet PKS do Wojciechowa.
Odjazd autobusu. w kierunku
Szozecna
Codz. 9.30 (ze stanowi«ka 10).
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W pawilorue nr 26 uok:aliw-wane będą: samoob9ługowy skle»
spożywczy, apteka i punkt "Ruchu". W pawilonie D't' 29 będzie
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Staraniem Sp6łd.zielni _Pionier"
w ub. roku u.stawiono w osiedlu centrali: lelefouiczną o 888
numerach.
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?elekomt.mBr:acyjn:rch. .Jednakie
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pl'Zyg.otO'Wan.a, zaś Dyrekcja 0~ęgu Poezty ! 'l'elekomunikazji w Lublinie przyzniła środ
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jako u>yborCl/.
możemll
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wysłU
chania I porównania pTopozye;lł
kandydatów
na ,1'adnych?
Na
pewno nie. Oni mogq wykonać
tylko część pTasy. Reszta zależy
0<;1 • nas - wszystkiCh.
Ustalenie
/;!craTchlt ~elów i zadań. ob·
myślanie sposobów t W1/szuklwanie .~r odków ich Teallzacji milsi
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Os atnio .~Pionier"
pJsal umowy ' przedwstępne z .. Chemadi·nem" na budj\~'e p!'z'·chod!l i
i .żłobka dla 75 dzieci. Umowy
fe nie określaja jednak termi~
MW I'OZpO zęcia' i z.1ko;'N:z eiu a
budowy. PedzIe to uHltii....--e DO
przekazaniu wv,,~na"Ney tC!'E u
i (!-:>kumentacjL Ma to nastapić
najpóźniej
de 31 sierpnia br.
Ponadt~

spółdzielnia

wysł 3'Oila

do autf'ra Dl"Il;ektu osiedla o
umieszczenie w proje~(eie ck. 20
ffi31\"('h

pa',';itoO:I'lw

}"l'ldl()','i"-

-U'iługow ych.
~:e
także cia!!; t'.ESZE.

u~.alor·e

sz.
Os-iedle jest
bowiem r:q)<lyn. placem bud-:>W'/. Nie oznacz.a
to wcale. że

nie
!IlCIŻna zagosoodarowywać już
zbudow:rnej
Bar'1!inka. Do
części

prac tych S'OÓłdzielnia PI'Zys~ą.!>i
v;-i,:,s ą bieżące!!'> ro~.
- ·{,no:>Wl.ie:n:.e ważną .,Jprawą
przed rozpacz -:em p.::a.c porąd
dowycb
jest
Ui-kwi dowanie
przj"CZytI J>l'Ze!l ikani a wody do
piwni!c. KBM do- 25 lutego br.
mi:!! uszczelnI~ ściany zewnętrz
ne oraz wy1tQDac szerel! innych
..rac lfZO~acyjnych. Jeśli to rue
pomoże, u-zeba
będzie
zrobit
dOdatltowy drenai ' t-erenu. Tak
więc ZEOWU to. co POwmno byt;
zrobiine w początkowych ~a
pach realizacji, będzie popraw!sne /lO, kh za.lrońezel1Iu.
Jleasumująe,
mo2lna atwierdzić, że spor-o jencae u.asu u.płJ"Ili~ zanim Barwinek będz.ie
takim GSi~ o )aki..m. ma!'%Ił jego
~ańcy. N;e --ma

przy t J'I1l po-woo6vr do tZ' ag;zowania, bowiem na ' każdym nowo
budo~ anym osiedlu
wystęoują
okre!oOwe
trudności.
Szkoda
t,,:llre że bu~.aJlI .1;ec
:yeią
gają r tegoo wniaslUliw i te H me błędy flO'Wtarzają w każ
dym kolejno WUlOS'ZO'IlTm 06iedlu.
cz. D ,4.Wm

OOIiO;

ZENIE

Zł:

STR.

S

Udziel

wJID..".

l~'"

Jtleleach.

'tV
ewieleświałlopodą,do

w

apptk.aai

weun; red. BeclUław CzarJIliDUJ. er IIleayih.w InJew-

aIIl .raI! rttl. aaae1ny ..Sł....
........... Ifteł wejdL

http://sbc.wbp.kielce.pl
II

I

-

l

mierzenia w zakresie J)ł'Zeciw 
dzialania inflacji zostaly ooiąg
nięte. Jest, jeszcze w
regionie
wiele zakładów, które przyczynian się do pogłębienia inflacji. • ~ie zachowuje się w nich
właściwych mechanizmów eko-

nomicznych. M.in. zapomina

Kolędniczych

,l6wny kwatennlstrz Wo a
PolsJrieogo "en. broni Mieezysław
'eGińsJrl. Orde!' został
nAany
radzleclriej
Akademii
Wojslrowej za wieUrl wkład w
UJ: akcn.!e oficer6w służb kwateml!8 rzowskich Wo)slra }'Iolskrego, kt6rzy po ukończeniu
- studIów w Leningradzie pełnili
cdpowte<!.I.tlLe obowiązki w al..ł ..c~ Zbl'O}!ly('łL PRL.

oczytDtste,

tym

czyć.

DOKONCZENIE ZE STR.

że
się

Jest

N

Lustrzana) organi=wany

odbyła się
uroczystość w~n!a K~oo
rii x Gwi;,.zdą Onłec-u Zasługi PRL
przyznanej przez Radę Państwa
PRL radzi~iej Wo}sJt.:>wej. Akademii
Tyłów l TraltSPOrtu
Aktu wręcunia ol'de
dokonał
wieemin 1 er obrally nar dowe},

datd jest wszak zarazem głosem
oddanym
na pT09Tam działań,
które 'Ul szczegółach potuinna pTOjektować dana
rada naTodowa,

po.rto 'ych w
zamierza
produk()wa~
trzy
nowe- typy wózlI:ów (I w~
Pxezydalt Kielc,
Stani.slaw
kich pa= '-ach te ::hn!~z.!łO
Garbacz. &wrócil się & apelem
-e!i s ploat~cyjnych.
Jeden
z
do zakładów pracy i mlochietych wóz..1tów b~e prcdakoiy szkełJlej o pneznaczelli~ na
k()ftt..o btJdOwy Szpitala Dziecię
wan)' we '!I.spółpracy z aJ)C'ego w Kielcach pewnych kwot
giebką firmą ,Larum,-".
pienięinydl
_yskaJtycla
ze
K()llecki
,,Kowan" [Y'J'd. 1- Siprzedaiy suNwdrw WłóTDY
s3ł kontrakt na dorlawę
2
Apel nie porwstał bu echa. Na
komtłlet6w rekuperatOY'Ó'w ". 'konto
wpłynt:ło
prawie pół
miliona złotych, a
najwięcej
1934 T. dla Fabryki Płyt Pilwpłaciły: PSS .Polm.
SHL",
fu;owych w ZSRR.
Spółcłziełnia "Jta4osłewa , IIUKoneckie Zakłady Odle wniłz Szkła ,.sława", "polme.zbyt",
cze zwiększyły
a3artyment
PSS "społem" O 4biał Kieł«,
wyrobów 'ITl ek~port o nowe GS
Bial~on,
MUSI,
ISM.
typy ks.tałtek dla odbiorców
"DIIID Mody" i "Cefarm".
na Bliskim Wschodzie, o noNa konto budowy szpitalika
wpłynęły równie:!! pieniądze od
wy typ wbzów dostarczanych
m1odz.ieży, m.in. ze nkOł: nr
do Danii, RFN i na B iski
15, nr 26, w Kie1eacb, ZSG '\IV
Wschód. Wprowadzono także
Willicy,
ZSG w Bod~ehowie.
zaot 'roną kontrolę jakościo
a takie :z Wydziału o..<Wiaty
wą, aby uniknąć
reklamacji
UM
w Ostrowcu. Prezydent
i e·.ventualnych ko <ztoWTl)":h
Kielc wyraża tą drogą podzię
zwrotów.
kov;anie ofiarodawcom.
(Kos.)

tralnego Zespołu Artystycz..'1ego Woj~ka Pol~kiE'go.
Leninuadz.i.e

Glos oddanll na danego kanay-

tym dniu

•
Woj wódzki Dom Kultury w Kiekach zaprana 25 lutego (sobota) w tooz. 11.00-15_40
na II W ojewódz.ki Prz~ląd

W
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Do dnia wyboTów każdy wyborca ponosi współodpowiedzialność
za konstTUowanie pTogTamów. Po

ZAMmltZE, 'lA

W częśd artystycznej koncertu w Teatrze Polskim wy!lf:ąpily: Ze ,pół P; ~ś'1i i Tańca
Północnej Grupy Wojsk
Atrmii Radzieckiej i chbr Cen(PAP)

Todawych. ' l można byi: niemal
peu:nym, że na listy ~dydatów
1><1 Tadnych tra/iq tylko najlepsi.
I tu dochodZimy do sedna
sprawy: Wybór
"na;tepszyCh
z
najlepszych" nie jest wy bOTem
pozornym, bo pTzecie~ Oddawanie glosów na poszczególnych
kandydatów. nie ma byc':
tylko
plebiscytem tch populaTn04cl, lecz
przelie wszystkim osooistq decyzjq kaŻdego wyborCl/ tA> spTawle
przyszłości swego Tegionu. Motna
to łmi4ło _zwa~ decyz;q poU·

Można

"Centrozap".

ław'i.
W 7,,:-ost

.Armii Radzieckiej
DOJtONcz.EN1B

wała

/'

TR.

ZE

się

o tym, iż wzrost wynagrodzeń
musi iść w pa!'ze ze wzros ero
wydajno'ŚCi

i

jakości

cji. Wiele spraw

vi

produk-

obydwu programach - oszczędnościowym i
antyinflacyjnym zo ala ujęte w sposób hasłowy, bez jakiegokolwiek określenia korzyś
ci finansowych, jakie zak~d oiąga _w toku ich realizacjL Zaotowano też szereg pozytywów. PrzykładOWe} Radomskie
Przedsiębiorstwo

Przemysłu

Drzewnego podjęło się p-"Odukcj! wy
dziny z odpadów drewna. WPKM podjęło się regener~ji
czę6ci
•
ych
we
w lłSlłym ukresie. ZłIosxc.zędzD..
no w te sposób fi mla zŁ Pune thia1an.ia realizowane ~
ra40mskim ~ Walten:e-", ~Ra.
doskór'Ze~, dnewickim "Gerlachu" i innych zakładach. Od
kiłJnl
miesięcy
w
Radomiu
run ejonuje bank . ormacji •
m.arnotra
·e.
~e
wnioslll j uwagi. które ~ tla
ł:lszane niem
eo<aiennie, ~
OE:zezędz:i
..i
cennych
materia16w i IUl'Owe6W. WKO
~zał
wojewodę
radom-

do ~
j k-..
wdełanego w iycie p~
CTIUlUI. ~
8 1 Mlł;y1ntlacyjnego.
(w"')

*ieg

tr

ożna

a matorów

D la

jak

wiado..... kaźda
pora rokll .;es,
dobra. ~ _

Dych

mmoiDa

cra.y

mło4ziriy
Acej łowU
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w
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HChemarze" barda.o dobry
fachowiec. artysta w swoim zawodzie. śl usap;. t<>karz, zarobi !lajwyzej 18 tys.
u wraz ze wszelkimi doda:tkami. W sp6łd2.lelni natomiast,
lub w warsztacie prywatnym,
ten sam fachowiec moi:e zarobić ponad 20. a na.wet 30 t 1's.ięcy uotych. Czy w tej sytuac}i ~Chemar" moi;e litrzymać.
załogę. zwłas.z.cza że na
razie
zamiast pieniędzmi. przekonuje
ludu :lpelami. prośbami? No i
jeszcze uchwałll w s.prawle wychodz.enia % Icryzysu. ~t6ra ze.3Wa.la pracodawcy na przedłu
żenie pracownikom okresu wypowiedzenia umowy o pracę -

pzzeręblaeJL
zdjęeie

wy-

_

kollaliśm,.

zalewie przy kieleckim 5:O'416wP.

Młodai

"Węd

karze powiedzieli Iła_. te Jak
na razie
ryby

aie

bior~. "ale

i_

węo·

zą?

Odchodzą dość-.....powszechnie pracownicy z .,Iskry".
"Chemaru", "Polmo-SHL". Odchodzą, ponieważ wielki przemysł płaci mało. Dla 2 tysięcy złotych więcej
raczej nikt zmiany pracy nie ryzykuje, Tam więc,
gdzie przechodzą, uzyskują znacznie wi~j,

zamarznięłyeh

spębeaJe

cło

jadra' i
ogr~dni(:z-8 z... odpad6
sypały

się

zam6wienia,
ej:
produkc}a folii w ro!ru bieoi:ą
cym wzrośnie kilkakrotnie. W
br. ruszy produkcja wiader o
pojemno9ci 3 i a litrów (511 tys.
roez.n.:e), oraz: produkcja drutu
powlekanego dla potne/3 ogrod_
nictwa.
- N ie narzekamy na brak
mocy produkcyjnej
m6wi
z.astępea
pc'i!<Zesa inż, a yszard
J .ńesy k natomiast cierpimy
na ni~atek IUl'Owca , choć wedlug naszego roz.ezn<Wllia
do zakładu trafia ty~o ok. 10
proc. tych odpad6w ~ całego

póldzielnia Pracy •• Termopla$t" l i Końskicll od 1%
lat 2.ajmuje się utyliz.acilł
odpad6w termoplastycznyc b z
polietylenu WC i NC, polisty!"enu i polipropylenu. nTermop~ast" skupuje te odpady
na
terenie ca.rego kraju Są to r6i;.Jl.ego
rodzaju
opakowania,
skrzynki. becZki. woclri po nawozach sztucznych. S p6łd.zieiAi.a
(jako jedyny układ w kraju)
zag ospodarowuje odpady 2. tworzyw sz.tucz.nych, pocbodzące z.
akumulal>orów_
Z surowców wtórnych wytwarza ilU się znaczne Uości regranulatów. Na początku zakład
je sprzedawał, obecn:e sam U1jął
się- pr-odu.kcjll
wyrobów
wtrysKowych. - Ostatnio z.modern.:zowano tu wydz.ial przygotowania produkcji. gdUe m.in.
urucbom:ono tny wtryskarki
zaku'p'.()l1e 'fi NRD. Pn:yczyniły
się one do z.nacznie rozszerzoIlf:'go asortymentu
wyrobów.
W
roku
biegłym
wytworzono tu 750 ton reciin.u.latu.
z ezego trzecią ez.ęi;ć z.agospc>darowano na mi~jscu, W~wa 
aa tu SIę róineco rodzaJU opa.kowan.:a, kubki do i;ywley.
wkłady d o koszy, worki foHowe itI>- Nowością produkcyjną
na skalę krajową jest folia
cźama dla potrzeb ogrodnictwa.
P ierwsze arkusze tej folii op:tściły zakład w IV kwarlale
ub.r. i 7. roie' ca pr(Y.\ukt zyskał wielu zwolen-n.:ków pc>-

krn~ .
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Znak jakości
1',lIa grzejnika
ze 5tąporkowa
Decyz~

9

miesięcy

Maina powiedz.ieć: jest reforma. kai;de przedsiębiorstwo jest

PolBkiego K:Jftlitelu
NOIl'malizacj!.
Miar i Ja,kOllci
producent rrzejnika żeliJwnego
centralnego ~rzewan ia typu
NT-l" Odiewnia Zeliwa VI
Stąporkowie
otrzymał
uprawnienia do a=aczan ia tego
wyrobu znakiem jakości "I".
Znak te przyznano na dwa lata.
Jak nas zapewnił
dyrektor
odlewni. mgr inż. Waldemar
K6lDMOW ki,
z.alOf:a
aoloży
s~arań. aby wyróinil!'llia
tego
n:e stracić.
(. w

Wandale UiSZCZą,
amieszkańcy patrzą
•
l ... płacą _
30 Jtycznia grupa
męŻc.zyzn powybijała

Ows!em. mowa by zgdzić s : ę
z takim rozumowaniem D')C
warunkiem, że .refocma stworzyłaby dl.
wSEystkich jednakowe reguły rey ekooDmicznej.
Ale n.le .tworzyła. Od samego
początoku
wprowadzania refOł' 
my, a więc od stycwia 1982 r .
.. orzemyśle kluczowym- wzrost
plac uz.aleiniony był od w~
hl wydajności, a w sp6łdzJel
ezości nie. W sektorze tym
d:>niero w mini<wwm roku swobodę w ustalaniu ułac ograniCZOllO prz.episaml o FAZ. Jednak
ten jeden rok w}'Starcl': ł sOO1dziekzoeci, aby ulażyła Wywi.ndować place. W efekc ' e obecn.le znajduje się w dużo korzy Łnicjszej uŁuacji, jeśli cbo!hi o warunki placowe n ' ż
przemY'Sl kluczowy.
_
Nad wielkim p.'"Zemysłem w isi
natomi1lst miecz FAZ. Aby ..
przedsię bio rstwach
płace o 1

podni eść

dukeja

mł(Y.jV ~:l

szyby' a
kla ka c') schodowych 'N
l'u
nr 66 przy ul. Zagór .. k iej w
Kielc.ch , K ilka dni temu z.n ' .. ~
(' "'one lJ06i..~~, 7&!IlOnto''.iane na
sta ł, u ządzeo'"a zabawowe na
placu- orzy ul Kac owicza 2,
- Pod:>bne 'pl'qkJady mOŻIla
mnoży":: moi k:ero\"\'nP' c>siedlół

samorządne i samofinansujące się. I każdy się
rządzi jak potnfi. Skoro więc
wielkiego przemysłu nie stać.
aby dobrze płacić pracownikom.
to w końcu jego to wina. WiaOIOmo. wygrywają lep&i.

samodzielne,

I

Za~órs 'a -Południe,

lł\Z,

Edward Wójcik. .' gmłnn~e
n.i z.cZOl'l!!
Jaw"i, WyCyV'.'Ol e

lu,b blo:tow e automaty o~w'e
Hen'owe. Wzdłu ż ul. Boha teró ....
Wa''S7"a,,'y po.;2dzil~ "(1:'" kil"aset dnewek, 2. It~órycb już n iew iele pozostało. W C:aIlU o t niego roku wyd-a L~'tIIy
-ł
tl"Zyman.ie zielen.i ok. 700 tys..
zł. Znaczna cz.ęść pracy i nakładów pOSzła oa marne. Prz yklady dcwas~a cj. I ja miejsce
czę;;' o
d,,-i~u..
oczach
mieszk.. r.ców nasz.ego m'a li.

=

Znis=eń dokonu ~ą częSl.o d7.~

cL ~yżbv miesa.kaf.cy nie w: eCłli
pOkrywah
,dz.ieli. że tv
wszys:\(:e kosztv?
Przypadki wandahiz. 'l U wys~ę
puj~ równiei w innych o.,iedlacb
Kielecki ej
Sp6łdzie!.ci
Mies.zkan iowej, k :ó- ą tylko w
ub. r I{u kosztowało to ok. 5
mln zł.
(daw)

szyć

prze mysłu

wielkiego

lacz e

i tak ...
wędkarstw&,

glową

nad

netto

można

był,:,

D!'OCf'n t, pro-

się zwięk
J~ liby ...,;~
chciał l>t'7vm:e-

musi

.....o 2 procent.

np. ,.Chemar"
rz . się do 15-proceDt<rA·cj· POdwy:tki płac, to produkc;a mu~ialaby wzrosn Ć o
proc, A
taki cud, bez szacllrowan:a enami. jest nie noż.liwy.
Na wyrol:ly .. CD.emaru·· 0009,'iązują een:v regulo . a.tl('. Maninuloo,van:e
cenami, .. c lu
pOdniesienia w
śc'
'o dukcji

.t· . .

więc

odpada. Osiągnąć wzrost
produkcji mowa tu jedynie drogą zwiększonej wydajności POOnieść zaś wydajność o 311 proe.
orawie z dnia na dzień jest
rzeczą
wielce
nienrawdopodobną .

- Musiałoby być w naszym
l.akładzie kompletne dno powiedział główny specjalista g:JSpodarki narzędziowej w "Chemarze". mgr inż. J a nusz Arabski -' aby udało się nam zcobić taki skok. A u nas dna nie
było I nie ma, Jest _
to nieua organizacja pracy.
niezła
jakość WJ"!'obów i kultura nracy.
Równocześn!e mamy kł(}OOtv z
zaopatrztmlem w materiałY. 'narzędzla,
wyniku czeJ!Q rytm
prOdukcji jest aa·kłót'ony. W yśrubowanie wvdajnoścl jest w;ęc:
w tej cbwili, w cUlSie kryz)", su, niemo:tliwe.
Sytuacja kadro a w "Chemarze" jest trudna, a,le jeszcze
nie katastrofalna. Jeśli jednak
exodus .p:,acownirrów, a ściślej
robotników b~dzie Lrwał dalej.
to mo;e być ile.
jeŚli
już
d:>jd,:ie do tego, że duże przedsiel)iorstwa się rozł Clża. to najnr<>wdo')() {)bniei w,' acie ooraeowa'l.,. progr am ood hasłem:
.•Jak odbuclow3<c wic ki przem7s ,.

G

to sy tem
połąezonych. N'.e
m??:
w ięc jednveh I!:nęb;~
n ka zam i i zakazamI. a
dru"im dawać swobodę w ustalaniu cen, zysku, płac. Nowe
przeois.,. o FAZ i oo&atki bił"
I bija na a
przedsiebiorstw.a
Mj epsze. a premiują naj!!O"S7.e i n.:ljharclz· ej rozrzutne: dla
roz"laczliwie nieporadnych, miast
u\')adłości, która pozos ta je ust&wowvm ornamentem
refO'tmT
są dotacje i ulll'i. Wydaje
sie v;-ięc. fi- jak najsZYbciej DOw:nna wejŚĆ reforma VI swoim
t!tnym uQ'!>w'\wvm k,zta!c;e.
I .UlI.\ R CHOWICZ
m'oodarka

,

naczyń

Urzędnicy V?spomagają produkcję
!<.,~o,ć r
-tyłlto prr .

, i

om _'ccb i n.:e

:ęb. orshv
brak
rlł1t

rzeka na
do
pracy. Chodzi ,tu ~ a S'Z.CZ3 o
puco
. ów. którzy podję,by
pracę w be7.pośredn ej prod u _
ej\.. Tylko bo'v'em ta . drogą tj.
z.w:.ę' ZeoJl.lem
zatrudnier":a \Y
s.ferze produkCji, mo~na b~ ~:e
I :czvć n3 pOJ)~awe za<>p ~tl'Zoo:a
rynku w d~f; :vto--v.. a!'tykuł .
. ~iektÓf'e rado,yu;:t:e prz.eds:ę
b ,<>rstwa i liOOld:zietn.:e s:ęga ią
po re->..erwy. tkwiące w adm:ni:!;tracjL Na
przykŁad S">Ół
Ih:eln.ia Pracy .. R adomkn't ",
ylwarz.ająca l.abawki, i!~ówn'e

za;; łózeczk d.a ~1~
taczki
oraz maskotki , wskutek okresowego braku
S\llI'owca podjęła
dodnt.kowę pr<Xklkcjc trudlnycb
do nabyc ia artyk 6w. m.in.
b ieliz, y pościelo\'...~j, obrusów !
produkcji
sI!Ódnic, Częf.ć tej
wykonu ja przes7.Kolooi na specjalnych
Kur,ac"
pracownic)"
adm:m.;stracji.
Jest to g na poch.wałv inicja ywa, PQ!Z'Walająca z' jednej
strony na w7.'>ogacenie r:vnk'.1
w
po3z~k i'''''~!'e
artykuły,
z
dru g.: ej wś na osią~ięc.e
przez u~n;ltów dodatkDwvch
zarobltów.
(J. ry b .)

Dawnymi czasy pa(riot!J.:omu u cz,or", na
przyltla.<iach po.zytVwny.ch. Gdy ojczyzna byla w niebezpiec:zemtwie, potrzebne były czynu boh4tenkie. W innych ept}k.a.ch. c/ł.oć tu
z:!1L'ue o~IHmll $labsi, w1:ka%lIwano na wielkie wa ()Tli pracu org4.nicZllej. czyli tworzenia. od pods.:.aw siłll c.1conomi:=nej pa.ń«wa.
Ze n>ic:oi1łtfCh l-ektur jednlfm % 1ł(!1barorie;
wzrus.zajqclIch przykładów miłości dl) O;:ZllZn;; d412' iej i u'ra;onej ie:t: ncu'ela lIe nry'a
Sienkiew icza .,Latarnik·',

r połcze a m 'ara u milou: ,,'a krOJU OJczystego wllda;e się t!'prost pro'OOrcJon!l'-na do J§l '·cś·~ dJorob y! u. CZlIli szmal • ,~
ki mażna tu. n« m:ej
z bli", nie tyle
solidnq praca." co glau'" na kar:'u do ro~n1Jc,'ł
cio br!Jch inte1'e-3~". NI~ wlIst!lrcz'J wlaEnos dow," m ies:kcn.e
s1Imo:hód. za9rom~'!7Ie
zi",,~ '. c l
z m!1 ł
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przykład

Na

w /Ostrowcu

s

iętokrzy

m. in,

kim'

,

Gdańsku

muzeum

,
Oehe.na bw. śr"d ", 1.11; .. n"luraln~t: c>h)'ł\;i ~k a .... ra .. m .... f'j
a~jm .. je j "i Die tylko erga.nizade
ple02oJl e, PRON, al e
rZl!!4
P olski Lud o... ej nied aw n.. powstal.
!pedalD e m ini l ers h,'.
d tycb s p ra w. M iejmy nahi e jo:, je rozm aite rozw i~zaDia er,;a nł
zac j De i pra w ne rz eezy w iśc; e pnYC2.ynią 5i ę d . po praw y n ie w e_
solf'j sytu acji. N a jw ięed za ldy jednak . 01 peezy n a ó ))Osuzecó1nyeh
wład z m iejsk icb, a ta k i e z~ k ł:l d . ,,' przemysI6w y .. b.
T e ..stal n ie
mają Dajw ię k < u "za lu,i" w
n i~Zf'7 ~ ni .. śro d owi~ k a
p nyrOAlni e zet , bez k lórel o iye prz~ci " L n ie mIlina.
rz)'jrzyjmy «ię, jak z lego
rodzaju problemami pró bują sob: e radzić w 0-

P

Swiętokr,z)"skim,

& \rIlWCU

mieś

do'ć dypowym dla osr
ków
prze.my~ło,,·ych
średniej
wi c lkc-~ri. Miejscowość zamiE'szkała

('ie

przez l..ona.d 70 tys. ludzi, nasy('ona je~t wieloma zakładami
pl lI"Y. z których niemal każdy
przyf'z "nia ię do zatru""Jlnia
pc.wietrza. W od." , terenów Ipodmi~i"kich, z.ieleni,
a ponadto
ma ~wój udział w
tworzeniu
bala'll. Powietrze w hutniezym
rnips<'ie nie może być zdrowe,
jPśli
miejscowe zak ł ady prze mysłllwe oraz piekarnie,
ma tłoczą
w
sru'ni e i kotłownie
nie kaŻdego roku bliako 3 tys.
too pyłów i prawie 8 tys. ton
jl :lZÓW
Tymczasem
redukcja
zanieezyszczeń
powietrza
wyn05i tu 83 proc., pr~y średniej
wojewódzkiej 94.5 proc. Huta
im. M, .No w otlLi miała 2JJloderni%owac odpylanie r.ieców elektrycznych. Na razi e ,kończy ło
lIoi ę na rt>monci e j . małe j
mod eł'Biaacji odpylni. Trwa także
budowa koUowni,
do 1t1órej
zakUpiono już czę' ć urz .dzeń
od pylających
Natomiast niepokojąc o Pł'zed"tawia s.ię ustanowienie strefy ocbr Qn.nej wokół
Zakładu Metalurgic:meg().
Nie
ma nawet projektu zag();;podarewani..a tej stre fy . . W Osu ow ieckieh Zakładach !/Ia.\eriałów
O(ni.otrwałych dopiero w
połowie b1eżąceto roku Jlastąpić
ma rozp ~cie
mode-rnizacjj
'ur~ąd zeń odpylającycJl
w zakład zie
nr l. Nie w iad{)(D o,
kiedy
m~erniz,o.wany
będzie
cały
zakład.
Kotłownia
na
osiedlu SIL.,ka-Niska, eksploatowana przez Hutę im. M. Nowotki, nie ma żadnych urządzeń od1>:v1ających. Na szczęście kotlownie podlegle Zakładowi Energetyki Cieplnej nie
przekraczajll norm w
dopustczalnej
emisji pyłów PSS-ow~ka piekarnia
gigant
dopiero
w
najbliż.,zych latach bęM.e' miała
zairutalowane urządzenia
odpylające.

rzece Kamiennej życie
biolOt:iczne praktycznie
prze~tało i~tn.ieć. W okolicach
Ostrowca zmieniła się ona
w
jeden wielki ~ciek. Nic dziwnego. ,koro Cukrown:a .. Czętocice" nie potrafi wvgospodarować funduszy na b dowę
~~zyszczalni . iekó w przemy~o
.... "ch. zb:órników akumulacyjnv."h oraz zamknlęcie obiegu
wód goracych i spławiakowych.
W roku b'f'ż~(''''m ·r')~')()ci."i: .,ię
W
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c'e
PO'sli.i

sIrowiec nie' naldv. niestety, do miast zielon. ch.
tąd

konieczność

urządza -

nia
tu
nowych parków, 0gródków dzi",łkowych. zadrzf:wiania itp. w.. tym roku kontynuowana będzie budowa parku przy ul. Mickiewicza,
~
roku przyszłym ma byc rozpoczęte urządzanie.,. ogrodu botanicznego nad rzeKą Młynów
ką, natomiast w osiedlu HtcnIXanowanego
ryK'ów zamiast
parku będą ogrody działkowe.
Ponadlo przeznaczono na takie
ogródki 11,4 ha ~rzy uL Rzeczki, fi ha przy ul. Obrońców
talingrad1:1" i 1,6 ha przy ul.
Stalowej. Ka.lde-go roku usu wane są stare, uschnięte drzeWa, a na ich miejsce wysadza
się nowe w ubiegłym roku
ponad =1 t.,·~ nowych drzew i
116.5 t S. krzewów głównie
w nowych osiedlach mieszkanio ·.·ch, gdzie pow -tato ~ut
sporo tet'e,iów zielonych. Aby
zahamować

mleSCle

narastający

w

halas, PO' an owiono
tzw. małą obwodnicę,

wykonać
którE'j budowę

rozpoczęl o

w

minionym roku. Inne prace nad
walką z hałasem są utrudni one u względu na przeciągają 
cy si ~ remont kapitarny ,,'ia!
duktu w. śro1iku miasta (o tej
prawie pi~a!i;my wcześniej).
ladze mićj .. kie
Ostrowca
przed tnema lal
opra cowaly program ochrony
środowi.ka,
zaw.arty
w
u('fi\\'8Ie lRN. Część przy jęly~h
zadań udalo się zrealizować, ale nie wplyn-:ły one na zasadnicza zmianę sytuarji. Tajważ niej ze wymagaja bowiem poważnych
środków
inwestycyjnych, a % h'mi 'ak wiadomo
je~t kmch o 'nie tylko w- ~strowcu. Cieszv zatem
każda
iniCjatywa, jak chOĆby inslalowanie urządzeń odpylają('y C'h ......
piecach ciężkich elektro.st~low-

Ziemia

.

~
_ ~ ...-.I_..i~

łlf'l.rma

t,.,ie

dla chlópów
okreo;ioe

między~je nIrym

ob&zarnieze
na
Kieleecz żnie ob jmowaly
ponad 35 proc. : runt~w ro!nych.
w tym_ 1095 . mają k ó w lie z ~ lo
pooad 100 ba 7l em i Z najdow aly
się tu ró wnież prajW\1ziw e la y fmvlie, np. w powiecie iłżeekim
. pczeciętny ob zar wie lkioego maj ątk u wy nos ił 6800 ha, • w k onecltim 4280 ba Jednocześn~ e
wegetował o
54i,5
tys. gospodarstw karlo watych, p06 ; adają 
eych poniże.j 2 ha 2.iemi, jakrównież 122.5 t s. gospoóarstw
drąbn 'ch, utrzymująeych s:ę z
2-5 b.a. W sumie g06podarstwa
tekie' stanowiły blisk o 70 proc.
Nic dziwne go, ż,e w tej sytuac~
o gromna więKSZOŚĆ .k:eleekicb
chłppów żył.a ~ nędozy lub bie dozie.
Polska P a.rtia Robol.nicu już
w pie4'wszyeh s wo ich d ok ume n tach zaJlO'Wiad4l1a oddanie 7': emi ,., ręc e chłopów· Polski K cm.;.tet W yzwolenia ~arod owego
15 wrumi", 1944 roku w 'dał dekret CI natychmiastowym przeprowadzeniu. adykalnej i SPl.::lwledJ.:wej reformy rolnej bez
odszkodo 'a;nie Wr;;1- .. radami
narod<l'Wymi powstaw~~ ~.Rarat
majątki

17- tr a czaszka
MarcosO
&ląd <:y od .... i ..lu lat Flli.plnam i,
prf'łl. 'df"Dt
FHd nand
Ma-rc o.s i jego zona. Imeld<ll.
"pie-rwsza dama" tego kraju.
abaolutn~e .ie myślą o rezygnacji % władzy Po z.amord~waniu
przywódcy OPOZ cjL senatora
Aąuino, mimo nie sl3bnąeej f .. li
masowych pro testów. n·le przerw alICI nawet prac J)rzy budo w :e
C'>eanh'cuiej wielkOŚC'i pomni ka: ri'eźbv' . 'owy Marcoo1. kló rl< si.f;ca 17 m etrów
s-o-l<o' '.
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... . ra,bia... • uli

• •Ile .

I

Ludowej

n.ł_Zakl<iqu Metalurgic2ne ~o hu~

ty. cz moderniŁ<1cja filt rów "
OZMO, która ma się rozpoczą';
w In:n roku. Woj~\\'ódzki Ośrodek Badań i Kontroli Srodowhka ". Kielcach przepro\\ adeił;" Osl-rowcu w roku 1962
aż 33 konirole, a w roku
ubieglYJll 26. I znowu ujawniono- wiele nieprawidłowości, " ' y"tąpiono o ukaranie ..... inn:rch!'"
Zakłady pracy płacą kary i. ..
niewiele się zmienia. W tyrr.
roku aL połowa budżetu ."' 0jewódckiego ma być przeznaczona
na
gospodarkę komu nalną, a ....·i c również na
0chr~Dę ';roo()wi ka. Może skorz ~ta na tym takż e ' O ·trowiec? '
(,.,t)

.~

. '. Za."l6.h~......r ... __ ,,"y'.

,

nie!

'~

-'b,,~
•

I

ma modpl'niz3C'ja
go_rA>darki
\\ oono-śc:ekowej ". Zakladzie
lIutniczo-Przetwórcz'·m.
Huta
prze2naezyć ma na 'ten cel 1200
mln zł. Jednak glówną przyczyną
~'stE'matycznego
zatruwan'a Kamiennej je.. t brak
odpowiedniej ocz~'szczalni ście
ków w mieśr:e. Funkcjonująca
do lej pory pozwala oczyścić
tylko połowę spływających z
mia.,ta śc:eków, a ·jęc w cią
::u tylko jednej doby ponad
lO tys. m sześc. za·n;eczy.zczeń
spływa do rzeki wprost z kanałów! Decyzją wojewody kie leckiego zatwierdzono wprawdzie budo ' ę nowej mechan!czno-biolog icz nej oczyszczalni ście
ków w O'trowcu, wopracowaniu była jej dokumentada.
ale Dyrekr ja Rozbudo,,'Y Miast
i O"iedli W:ej.kieh w Kielcach
""strz~'mała
wszy,tkie
prace
przygotowawcze, gdyż inwesty da n ie została uj~ta w planie
ha lala 1983-85. A mia to n'e
ma 1200 mln zł. na ten cel. W
tej sytuacji
J-rzy tąpiono
do
mcdel'nieacji slarej oczy -zczalni, ('oma koszŁ.()wać 80 mln
ał. Otwarle poczostaje p)·tanie,
czy Fundusz 'GOiipodarki Wodnd prlZyzna miastu w~ tym
rOdu 22 mlłll zł na r02oJ>OC?·ete
już. prace modernizac"}ne? 00brze natom-iast przeb'~ga roobtl'dowa ujęć wod y i budowa
now ch t.udni a,Ą:ar~jnych.
Problemem dla O.trowca jest
również wy~ypisko !ml.;e~i. To,
it;t.nir,jące w lasach koło DE;bowej WoJ i, jest· już przepełn i one, podobn:.e jak ŚmieŁtli.;ko
odpadów przemysłowych Huty
im. M. Nowotki'w Krzem:onkach.
W tej syluacji mnożą s'ę .. dziK,e" wysypiska śmieci w
amym
mieście,
na
tenmal'h
przydroinych. obszarach n ;ezag06l<Odarow nych
i
leśnYCh.
Ko.roz.y tajq z nich równ.eż niektóre ~akłady pracy. Od daw!la wyznaczono wprawdzie lokaUzację nowego wysypiska w Janiku ale na zagospodarowanie tego terenu potrzeba
130 mln zł. Władze miehkie
odWołały saę
;ęc do zakładów
przemysłowych
z prośba. o
włączenie się do tej 'nwe",lycji.
~a . apel odpowipdzialy /
tylko
ruehczne
przedsięb;or twa
Fabryka Maszyn Rolniczych w
Kunowie zaofe-rowała 1,1 mln
z ł. , Kombi;nat
Budowlany
300 ys :1:1, PZG - ~5 tys. zł.
~Moda.r"· 2'10 lyf!. zl, OZMO
- 600 ty •. zł. W sumIE za ledwie ponad 3,6 mln :zł. Jedyna"

narlz1~ja w
Tcreno'.... ym Fundus?u
O~hrony
Srodowi.. ka,
któr być m<,że ud-zieli dotacji
no ~:ysokości 30 mln zł. A jeśli

O

p wsta· e
yminalistyki

.. lt~~U ! _

."~a ~· lIU.Iły.....
, . i.iJ~~.• ,.Ja

_

r eln a -

plttC>elaeja

Iriel~cl< i m .

po ol""n ' do jej

prowadzenia .
Jui jes:enią 1944 roku na terenach wyzw olone.go powiatu san domierskiego rozpoczęły pr ace
specja lnoe ekipy pa.rcelacyjne, a
do k O)l<~a grudnia reformę r olną
w t'm powieeie właści !e zakończono.

r ozpa.rcę! owując

35

folw a rkó . W su m ie na przy_
s and om ierskim w r oku
1944 rozparcelo wano 36 mająt 
k ó w obaznn!czych, obd7,ielając
ziem ' a ponad 2,5 ys. r odzi n robotnikó w I:oln ' ch , chłopów b e«rolnych. mało- I śr edni or olnych .
Z chwilą wyzw ole-n.:a Kieloeeczyz.ny, przeprow~dzeni e ref ormy r olne j nale żało . d o s pr a w
naib a.rdziej pllnych. zarl>wno ze
1':z.glf:dów polityc zn ych,}ale: I

or)"Ści

prz yoby.w<l~qcy

Tq

doo

zozwyczo-j
rozpoc.zy oo j'l. zwiedz(),f).l e- ZQb <owe9'O mio.sta od
pJes.z
wę dr~ Drog ą Kro!ews.ką, p'O.
wodzącą wŚor oo h-istofycz.nyc n robyotkó w gdańSlki e-j StOfówki. Jednym z N'ch s.q p<>2os.bołoś . goumoc~;eń
z brO'lTl ą
Iyek. c h
'prz~lq , orlebud-owoną- w 1593
(. pn e2 A'loo.nieg o va.fl -Ob\)e(g.
h e no . Budowla to od XVII weku ooi po dz;~ń dzisie jsay noo
ńoozwę Ko.towoi, b o wiem

r-

J')(łlirz znojdują
' ę sole więzle.o
ne i 17bo p rzesłuchoń. Z kole<
w sąs.~c:lł1:eoj b ro roi>e, Cł~t.e pr.ze _

trzymywollO

S«o.z<lÓ<:ÓW,

n-ieudol1ych pr ó bodl w Kolowicoch i Bieau, powstoła w G doń
s.ku SlO1l6<l otWOf'cio p'erwsz e go
w tc.roju mUlZeum k.rymif101isty4ni

z

Ch o-

dziło · o

·jak najs-zybsze z.a l:os po'darowani e każdego kaw a łka zi emi ooszarnicz.ej. Wojewód zki m
pe1nomoc nikiem rządu do s p raw
reformy rolnej b ył St anisław
~k-Ib.i er ~ yńsl!.i . a od 22 lutego
1945 roku - mj.r Jaa
~_Ia.
P o wstawaly p owiato we urzędy
iiems!de. gminne komitety reform
roln~j
M e prae e przebiegały w niezwykle trudnvch
warunkach, bowiem uaktywnily
s:ę element
reakc}'jne, które
plotkami. zastraszeniem ~ terrorem starały się zahamować . pa.r-

W; ęz'fl1nej

I)r.zę<lu.

il!

jlllŻ n9Wi g<>~po:JorIE-, o cala
Katowni o -ocz L solą sądową ,
lączni4ciem
nQ

c~IOlmi

i

z05ltola

p rzeznoc.z o-

pomies.zc:ze oia

00

muoze<MnE-. g dzie prez e MowOf1e
eokpoooty. PrlewiOuje ' ę

5owio..

~

. towej.

fIO.zmi-eMc.zeme tom fok>gro &>N,
nOfz ęan

moIWet.

f'zół ku

s połeein-o- gos pad arczych.

prawdziwego. zdonen io.

W ", Wie-iy

dobu.

uiyw<H'tyICh

loty prl'f prowodReni u
śl edz~ i wymU50Z00~ lf!'ln.oń.
tir.., Iobro4tnl e lei Icojdcw., 110p r'zed

Troska o greckie
zabytki
Opr; _wa_ 5-1elni pJ.D !t_. . ... y
pl.ei.~k
DI.:r.eal n ,eh,
".nserw.aeJi l r ......u..ji . l ....i y lnyela n., 'kiw . r az p r . .
....yk.palisll.wyek
••
ter_ie
GreeJi. 9f wielki ".mpleła5 · .. a_lny tłuek złał_. _ t .B"
•.in.. r_ay Myłae.. , .e.a.U.,.
AI.iiiemnella ....2 . . . . .Iy ....•• arek"l.,a. ..krywey Tr.i
- Sc1.hliem.ftJ\a. Zl'ełl.nslr _wa
Iły t.ę.a :6ie r . wniei T eatr Di.ni_
... Atenae h . Eki.Y- a rebehęd li\ p r.wa d zie pa :lUk i" 'aro ia p rz~e ,., s2Y5tkim "a
K rff ie i ... Tebaeh.
(P A P )

bu-

dz.:E-rźowien;e Kotowr.i i W;'E-iy
WięZiennej. W ten sposób, po

budowl e p n e--

n wojrrf

Polsce

5k'i!9o . W !.Ob. roku podpisano
porozl.OlTlie-rMe- m'ędzy
Murzeu.m
Hiost(}f'lj M:o-slo G dańs«o o U.
niwersytetem G dońsdc~m nQ wy.

tiowcMo M cztery kon-OY9noc.j e .
w , 'N)1'l,iIk..u azE9Q p<l'WS'\oIo W'
)ci<l
Więl ieooo. Obie
tr~y z<lOMeJUCh ę

nojStQlr50zq " w

doowIą wi ęz..enną
oP"e LIIje
ę
OOłm/od!s.zo
w
kroju K01e<ko
Kryi'n ''OOI:&Iyk; Wydziału Prowo i
Adm-i-n-s.łrocjli Uniwers-ytetu Gc:km_

G doń5<ko

lo' sluią ce9'O ni~d rś do łom o 
n>i<I kośd C)(0f1 koł!Owsolci ~ topor(J i poia. 00 którym uciono~
00

g łowy.

mies.zcz eoic
-moją
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Odr~tour<>WOfle pogdań_ej Ko~
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·t.ra ty niemieckie z ta!' w meldunku
DOWGG
bardzo
zmniej zone. Wedlug l' lacji łudzi ob erwujących ew kuację
rannych i zabitych przez jedno tki- anitarne, po stronie niemieckiej bylo p onad dwudzie tu zabitych i okolo trzydziestu
pięciu ciężko rannych"·).
Mimo iż zestawienie _trat obu tron wypada na ni kan. ~ć
ił zaleśnego wojska, okoliczno 'ci walki oraz porównanie
;tngażowanych w kawj
na wybitnie szczęSliwe jej zakończenie «!).a "Ponurego" .
Oddzialy ,,Ponurego" poniosly także dotkliwe
traty w
broni oraz dobytku. Przepadły steny z
uchedniowa
or.;lZ oba cekaemy zgrupowań, • także w zy tkie w{>z
z koń
mi. Trzeba pamię,tać, że w taborach zgrupowania "Robota"
znajdował się caly dobytek zagarnięty w cza ie akCji na poci ąg pod Wólką Plebańską i zdobycz, jak kombinezony, bie li:Mla, koce itd. W kilka dni później Niemcy przedawali na
stadionie sportowym v.- Stara ch o icach WO'Ly t .. ł?orowe zajęte
na W ykusie.
Spo ób pi'LeprOWaÓ2enioa leeo działa.nia v. lika z_ wal, że ni.eprz j3(!iel dosMo,p.ałe ·iedzial nie tylk o o miejscu i czasie 11:011centracjj, 24:rupowań . Cile nawet «l sposobie rozst a wi-enia placówetc: Wbrew . O)m dot."cocza!lOwym zwyczajom w e nli do
lasu w nocy i przesiedzieli '" nim aż do rana w bezpośredniej
bl_ości biwaków, prLepuszczając ~ z.a.trzyma-nia - lićsne p.Ia có" i j pa trole.
ciężkiej

~yTlojk.a, że i tym
pracy referatu ge~a,po s karżyo,kiego. kj.e.roanego p rzez bezp06rednieeo szpfa
" Motora" - SS-Scharfi.ihrera "') Franza Czoka. Sam MMotor"
'" cz.,a~le badania p rzyz.nal ię do naj>rowa<!zenja i tej obla\.\y.

Z zachowanych doKum )tó . niemie

ra-zem doklad·ne rozeznanie uz. SIkano

.1-.:.. ...

~lac;ę
.fUa.-ł;I.t 4w kieieeltim
o~ę+y~p.
W woiewództwi.e
wla -. •,J..""",.~.~-----------------~---.mj
/'
I
aza ludowa przeje la 634 obiekty

roln.e- o powierzch.ni blisk o 213
Iys ·ha. a z te~o na parcelacje
pr*znaczono 577 majatków. RoIpoczęly się one w końcu lutego
1945 fo!m, ale przebiegały d~
wolno. Kom itet Centralny PPR
w P:śmie do KW PPR w Kielcach-llakazywał w tym czasie
zakończenie reformy rolnej
w
wojewón.:ltwie do 25 \I1arca, tworzenie br\'~ad rObotniczycb, a w
każdym folwarku komil;ji
podziału z eroi Odtąd partia ul e~ydowanie wzielana s.:ebi e un ob !lizowan.ie !udz.i i sprawn~ orI!anizowanie
podz:alu
ziemi,
Br)'gad'l' robotnicze "':rruszaly
w teren, by pomagać petnomocnikom ~ komisjo m d o spra w r eformy roln e) Ta
. yię.l Ol'l a i
nie-be;z.p~2lIla praca d ala n
b-

Ró niez i ~tr na ni mic~ka użyla w
~ ch
r portach
mno':'llJka w porównaniu ... t: _tanem taktycznym.
Meldunek
DOWGG z 29.X.1943 roku podaje, że '#i czasie akcji il policji i We-hrmachtu w dniu poprz dnim na Wyku ie padl
OI>i mdz: esi~ciu czterech "bandytów", siedmiu zaś uj~to, prz
st.ratach wla nych wyrażająi:ych ię liczbą siedmiu rannych
i ani jednego zabitego.
ą to dane tendencyjne. Po sironie
partyzanckiej padlo - u in pektora "Jacka" dwudzie tu siedmiu ludzi") na trzydzie tu sześciu w oddziale, w zgrupowaniach " Ponurego" zaś nie doliczono ię jedena tu żołnierzy,
łącznie z rannymi, a na tępnie dobitymi w sumie trą
dziestu ośmiu żołnierz . O żadnych ludziach ujętych m}lt
nic nie wie.

ich

dL ięki

N drugi dz ień po walce
siki~o" wracają na miej-ce

zgrup<)"IAania .,Nurta" i .. Mariań
walki i t>czet1'7.ą."ają dokladnie tl'ren, Znajdują zmasaiuowane z\\ loki sw 'ch kol('~ó.\'. \Vidać.
·że ofiary 'dobija no kolt1ami lub strzałem ~. ok:>. WŚ:'ód polegl ch u;alezwno .. Zjawę". iostrę je<inego z do ',\'ócków - por.
,:Habdanka" - ~tóra cu:llko ran'l oodziclila lo" kole~ó\\·.

osmosie,?

k tiry .pa,)1 w 1969 r . ... Australii,.
n.kwaMw. k ti r e w oh.d.... ... sk lad KeRÓW .
ż e pen Zi emilł m . K'! pewsta w ae ... oyst k i.
.. k •• iyeb". Na suwa si ę w lli.sek • pewI.jawiska we wszeekśw i eci e. A m e ry k a ń ski ..ezon y,
"'nik je.nec. z elupery men tów ~a . a j~eyeh .m.oi l!;
)(arai ~ p r s y p.m~ y s<lnd k.sm . e.ny~b ,,'.-.k ln t; ,
t ten pnyaiós l . iep•• w aialne •••• • ,..
Planeei~ jakich ś r.baji~ mikr .. r ~ i !" z:
pOo1oba yek 4. zieJIIsk ieh ba k leni. Amery kan k I
t aki e, ze •• kzmieni.t d puriYllnej .,. ... ie.::zebJIi
pr zekaz.J y .,Yikillt;i", w i dołl'Rle " SleI_-Ił fo .. mę i p.l.t e.i. w e~_
mar..........,.. • wychl.. ci . .te.-kic" ...... . ti • •
, ktil'a !tyła ..y Bajlepie j. ol. t.Hwalta ti.
l ii_ d . Mar

; .Pon~r;·"· decyduje .. ię od-koczyć na jaki'; czas z okolic Wyk~ ~u l n .. Kawje konlenlr.lcję w rejonie Szclylt1wka o k 'ka
kilometrów od swej rodzinnej
i05ki - Janowic. Tam to podą.iają zgrupo\'\'ania ~Nurla" i .. Mariańskieeo". Por. .Kmicic~,
dowodzący od d~óch ty-god,ni ~rupo\\an iem .,Robota·,. otrzymuje roekaz przejścia .... Konecltie. skąd pochodzi więkqz"Ść
jego żolruerzy, i zamelinowania ich tam n okres nadchodzą
eej zim_; z resztą .. Kmicic" ma dolącl.Yć na . zC'zyt'~iak.
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FABRYKA
SAMOCHODOW MAŁOLITRA2:0WYCH
"POLMO"ZAKŁAD NR 2 W TYCHACH
516-33, pogotowie-

gazowe - teI.
Pogoto wie wod.-kan. c.o.
elektryczne RPGM czynne w
god:r.. 1-23, tel. 31-16-47. O środek
ln10rmacjj Ustug WUSP teI. 457-41.
POSTOJE
TAKSOWEK:
Dworzec PKP - 6%9-23. Taksówki bagatowe
ul.; Armii Cz~oneJ
30-20-~1.

Czwartek
23 lutego
1984 r.
Dd~

469-89.

Skladam y HC'&enla
f

Radom .

DAMIANOM
i lłO~lANOM

Jutro

=

"B 1t,7k"
USA. koL l .

Jaclc" i 11. ••
,.poszukiwacze zaginionej arki" USA, pan_o kol. L 12. oraz zestaw
krótkometrażówek.
g. 1&__ .
,,PuyJatń"
"Tankowiec w
płomienIach" ZSRR. kol. L 12,
g. 15.30, 1'1 .31 i Ił .• .
.,PoIt~e" rueczyIllle.
.,Bel" .Anna I wampir"
pol. l 18, g 15.38. 17.30 I 1'''.

w

'IV referendum

sprawie dalszeJ;o Ilezestnietwa
Grenlandii W EWG 1II'ięltSzośt
głos~'" opowletlrlala się
za zerwaniem dotydlcZaSewych
więzi ze Wspólnym JłyJIkiem
(od uas r.).
1'" r. - Gujana. była kolonia brytyjska W
Ameryce
Laeińsklej, uzyskala niepodle-

..~::s

,,04eon"

Aleksy ToIliteJ. pIAn radz&eeki.
1M! r. Tetpdy elU'ęł6w
Japeńs~ IIDlszCZ)'1y
amerykańsk_ raftnerit ropy 'naft...
weJ W pobliżu miasta Santa
Barbara W KaHfernlł.
Uli r. Powstała

Radziecka.
1193 r. -

-

DYZtJaNJU nr ł7-łł.
I. nr ł'I-9U, pl.
KonstytucjI 'INFORMAC.JA
słutby
zdrowia
czynna w godztnacłl
11'
$Obotę l-Zł, teł. 2&1-21, Informacja o usługach - 2a$-1I5.
TBLEI'ONYl Strń Potama . . .
PogotowIe 'Ratunkowe 19t. Pogotowie Energetyczne - Radom -181,
Komenda MO 251-31.
Pogotowie
Milleyjne Wl. Pomoc drogowa I$J..
POSTo.n:
TAKSOWEK: ulIca
<kodzka n9-52, plac KonstytucjI
226-51. DWorzec PKP 266-98, uJiea
Zwlrki l Wi.gury 418-1'.
APTEKI

zwyc1ęsn....

pl.

.-u.

Urodził się IUlhan

tyczay (cd_ek lderoW'Dictwa
IItPCIIt, a.tor "JkPOJiałP spod
szubienicy->,
stracouy
przes
hltJerewc6w 1 wrzejnja DO r.
lC35 r. - Ur~ się Fryderyk Haendel. kompezyłor niemieełd.
l ' " r. - Jlról Snrec:ji, Karol IX, wydał wyrok imierc:i
Da przywódców uJ;rUpowaoia,
symPatTzuj_ce:ro l: tro_ pol-

ł

skim.

J
_

Skarżysko

L - - -N-A-----'
K I
"Wolnośe'
, ..Ratownik"
ZSRR. kol. L U, g. 15. "Oko proroka" - pol. pk. k..,l. I. 11, ,.

17 i U.
1_ . . Zeromskiego -:. "Rezer..'at" - g. II.

ItlN A

"a-&aUca" - .,salnt J~k" USA. 1IlD1. l. II, C. 13.4- i l'.U.
~o.aIIiwacze

kot

Piotra" -

a, g. 15. ..Czule
pol. L 18. g. 1'.15 i

l.

"WatW" "Klincz" pol.
t. 15. '" a. ..Trzy razy o mlłości"
- ZSRl\, l. 11, ,. II.

Fuczlk. pOStępowy pisarz czeski, iblennlkarz, działaes poli-

USA.
s taw

lł.15

11.1.5.

ArmIa

Kielce <

" Saint

II, II.

--..Młodość

NRD, kol.
miejsca" -

Zmarł

r. -

zaginIOnej arld" l. 1%, oraz ze.18.15pana
cz pol. koL bo.,
..Komandosi ~ Na-

,,Metalowlee"" -

nIeczynne.

APTEKA OY%ua"iA: "I 25-. "
uL ApteC%Ila 1.
POSTOJE TAlltSOWEK: Dworzec Główny PKP 705. osiedle
Killca - %!-łł.

pan.

krótkometraż6wek, g.
,,~wa"
.,Akademia

n

Kleksa" -

Starachowice

g Ił l 15.30.
warQD7" - ang. pan. koL l 11,
C. 11 I 1I.U

"SNdyJne"
t6w" - pol.
15

"Wojna świapan. kol. l. II, C.

11 1 19
"Skałka"

-

pol.

"Zmory"

kol l. II, g . 15. n I 11.
" Ro'Mtn.lk u "Brutalny poJed~' nek" NRD, kol. l. 15, ,. 1$
I 17. ..~ycle osobiste" kol. L
15, g.

1~.

GALERIE
Galeria
SWA "Piwniec", al.
I. dna
7 Wystawa
akwa reli
Boleslawa Cetnera - czynna w
godz. 1%-1'l. niedtieła 11-1$.
Galerh Fo~lki ul. Rewolueji PaŹdZIernikowej la czy nna W god%.. 9-11.
nledz!E'la
nicczynna.
Wystawa
(otagraHl
Zbigniewa zalewskiego.
MUZEA
NAJlOOOWE "pALAC" pl e
Zamkowy - oiecz)'nnc
luzeum przy pL P3rtyzan luw Wystawy stałe: przyrodnicza. Wystawy czasowe:
"Wzory
sztultl
udowej"... Rosyj~e zabawki luclowe" - czynne w godz. 10-17.,
wtorek 111-11, ponledzialek I śro
da - nieczynne.
MuzcUJII La, Szkolnyeb S. Zeromsłdeg e
czynne w &C'dz..
li-15, środy 12-1&. wtorki - r J e-

czynne.

'I

OblU_r"":
MU2eWD
Uellr, ~a
<"ienkie.icza - nieczynne
APTEKl DY2UBNE: nr %3 ·OIH
~l~n~~C;:.f~a ~~',
nr 29-008 u.l.
P oraclDie dyiunoj""e: dla d zieci
I dorosłych
uJ. P ocieszka I I
(Prz~'chodnia
R ejono wa) w godz .
li~21, w niedziek: _IS. S'omatolo giczna ul. pocieszka 11 "'
n!edziel~ I śwhota w godz. 7-~1.
T l!! L E FO

Pogoto\\'ie

KINA
"ltobotnik" .. Zbłąkana kula"
- ZSRR, kol. L 15, g. 15. "Jajo
węża" RFN . kOl.,. 18, g . 1'J 1
l ••

..Star" - ..I.. jak tka r" - 1c.
LIS, g . 15, 17 I 11.
APTEKA D~'2UR "i 1. : "lr ~ 9-r'5
ul. StaSZica l. .
POSTO
T.~OWEK:
lelelony U-U 1 ~-16.

ł

)We

in!

o

PROGRAM

Ostrowiec

l

Program dnia
"MieS%kać"

IY1;' - w.iadomości
..
o{a mlodvch- widzów:-..O

mnie, o tobie. o nas" - 0raz film pol "Tylko Kaś
ka" (6) - "porwanie"
17.30 "Poligon"
17.55 TV informatoł' wydawni-

czy
.,lnterstudio"
"Sonda": "Wielka woda"
Dobranoc:
..Od tacza'lki do rakiety"
film dok.
19.30 'Dziennik TV
21),00 Publicysty"a
_ 20.15 Teatr Sensacji: W. Łysiak
"Selekcja"
18.05
18.30
19.00
19.10

31.55 KA:-okU5 wości

,!;ymbol
~

tneŁ-

%2.00 DT - komentarze
22.25 ..Pegaz"
23.05 DT - ~4 codziny
PIlOGllAJl D
16.55 Program d1li..
Te1ełOll
17.00 Wiadomoici
Dwójki
17.10 "Spróbuj sam17.30 "To się Iladaje do tdewi!l.ji" - "Jak: oi;ywić bu16.00
18.30
119.00
19.1019.30
20.00

downictwo
jednorodzi1łnet'
"Krajobrazy kultur,...
Program lokaln7
Przeboje Dwójki
.'p<>boeza

spocw"

Dziennik
Express

reporter611'
"Gorąca linia"
20.15 Filharmonia Dw6jkl
gra Tatiana Szebanowa
21 .15 Wydarzenia
Telefon
Dwójki
7:1.30 Spotkanie z: Wa,rS=Wll
32.00 Kino młodych ~ •.Fantazja dur-m<Jll" - pol. film
obyc1lll;Owy

Jutro
PlłOGBAM

I

6.00 TTR, upr. roś., 5. IV
6.30 TTR. fuyka, s~ IV
8.10 Geocr.tia, ld.. VI-VU
W Alpach

9.00 Wok6ł nas, ki.
m
Wstnymal Słońce. ruszył
Ziemię

9.30 Film dla II zmiany: ..Bez
POCZ4tku i bez końea" (1)
ser. oby.cz.. CSRS
1 t .OO W iedza obyw.. Id Vlll:
Związ:ki za.wodowe
11.55 K rajobrazy
Polski,
ld..
IV: Warszawa
12,50 Wokół nas, kL I-II: Muzyka pa.I:-a Chopina
13,30 TTR, . ~ POL.. S . II:
lady i romanse
H.OO TTR. b:o logia . I. II :

i

leńce

• MECHANIK SAMOCHODOWy.,. ....:....'"
• KIEROWCA CIĄGNIKA
• MONTER SAMOCHODOWY
- • KONTROLER lAKOSCJ -WYROBÓW
• lA'lOERN1K SAMOCHODOWY
• LABORANT CHEMIK
• SPAWACZ ELEKTRYCZNY
• GALWANIZER
.. SLUSARZ REMO~TOWY i
- WY
• TOKARZ
"'-FREZER

•
ZLlFIERZ
• ELEKTRYK .
•
' A EWKOWY
• OPER.'TOR WÓZKA
• TŁOCZARZ WETALU
• ZGRZEW ACZ.
• ROBOTNIK M GAZYNOWY
• PALACZ KOTŁOWY
• MURAZ..TYNKARZ
• STOLARZ-CIESLA
• PRACOWN1KOW
NJEWYKW
W ANYCH DO PRZYUCZENIA
Ponadto przedsiębiorstwo zatrudni
t6w zasadniczych i średnich szk{>ł zawodo'lNVch.I~:!!"!I~
NO O PRZYJĘTYM PRACOWNIKOM
MIEJSCOWDl ZAKŁAD ZAPEWNIA:
• zakwaterowanie indywidualne
wienie na zasadach częściowej
stołówkach i bufetach prc)WattzoIlyc:h
. kładzie i na terenie osiedli
• organizuje dla żalogi . wypoczynek w
mach wycieczek sobotnio-niedzielnych;
• wczasy we własnych ośrodkach
na Wybrzeżu oraz wiele imprez
-oświatowych i sportowych orl~~Liz()WlilDY'I~~
w Zakładowym Domu Kultury.
Zakład posiada nowoczesny ZespPł Szkół
wodowych, w kt6rym maZna uzyskać
cenie zawodowe i ~rednie, względnie tytuł
nika wykwalifikowanego.
W ramach doskonalenia zawodowego zakład
ganizuje kursy % •odo we ksrlałcące '"
dach:
• SUWNICOW
OPER TO
UST. WIACz.....'\IASZYN
PAW ACZ
INNE.
agrodzenie wed ług układu zbiorowego
ey dla przemysłu masz~?now~go .
PONADTO Z KL D Z PEW. rIA:
ID
po roku prac. ekwiwalen pienięmy
giel.
nagrody jubilcus7.o :\-e

I,,--""!"---------_

I

...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;..._.1

S'

O

V:

Ralunko"'e

99~.

Po-

~

'lotowie MU C}ine 937. Po ut ... ~l
WSW 415-25. Straż Po żarna 9(1"
Pomoc dro~ ()v.· a 931.
Pog'y o,p·e
~!ek cyczne KIelce Mia o
K·('lc
Teren ~. P o"'l""je
wod"ok3nallzacyj.,n 5'J-11
PO('?u~ług'lc~

~lI.

62.;-11 Tnr",. 'a('j
1~lou'
93~.
P ogolo·.... ie \
c.n. d1\\ Igo,,'
~I:' r C~ ,
(""ntr Inv

15.55
16.00
16.30
16.40

KINA

BOGUSZOM
i M..~ClE.JOM
1~12 r.

J

Dziś

n:
n ! Ę'

Hotel

s.

n

Cę.

kO, - l("

l:'-'
17

~5

n:::t:u.C'e

D .. lennlk
~tudla

l-;.:i

z

na~rań

(stereo) 17.30 Huta

wychodzi z L-npasu aud. Cz.
Kussala 17.-10 Muzyka kameralna
('tereM 1~5 Skrt'ot rlz ...
i
pl~ .
mo p<nt':!:ftllnł

.,"''':a

DRES'
5
fabryka Samochod6w Małolitrażowych ,.POLM
Zakład
nr 2. w T:'-'chach ul. Oświęcim ka 4 ~_a'lw
43- 00 Tychy, teł. 21-95-12 lub 13.

http://sbc.wbp.kielce.pl

~lJOl

nie dele-~ ,tów

na Koni:'.e, Z:sL

. Ra 10000~..l
cdobyG sp:rtKanie -de "'at5w.... na
Kong!'cs
Zjednoczonego
onnictwa Ludo', e~. W spor-czes.'liczył m.in. se~tr~
.·K 26L, Kerna. r.!&Ćkow.
wiceminister leśnictwa i
drzewnego, Z"i~nicw
o~az prezes WK ZSL,
ci,,;. Delegaci prze..
p!"ojekty ważnych
t' , któye będą anana ko grcsie, Druó ioprole~t
deklaracji
progra:3u i statutu
W:I. :ia ZólkQńczenie 11spotkania odwiedzili
r;;dom~ki~j .. ytoniówki".

artysŁycLJlY!1l

. "

projektów d<:.li :nentów d<:!k1aracji :.dC9wo-pwgramowe·. "O
-co wal zymy, d:·knd zm, zamy" ocal:' regulam:'nu wyboru
delegatów, wŁadz i ocganów
kontirolnych PZPR.
Zgło>ZOllo
kBka pr:nozycji zmian i po.prawek redakcyjnyc-h w obydwu
OOk:trmentach. W obradach uczŁonk:.n.i
Biura
wyst:jpily miej- czestniczyła
folklorystyczne. PoLitycznego KC partii, Zofia

"

OGKO CZE. IE ZE

.. ym przez \.Wojelecha
39). W wyaikll kolizji

P.

(lat

oltyd a

pojazdy zostaly ...D0watnie uszko-

dz.ne a klerowea T:!.deusz III. ocł
wleziony do $Z ltala w Grójcu.
Przyczyną tego wypadku był
il::zeżwy stan klerującc;o

ale-

.,fiatem

1ZS p" Wojciecha P .

•

a

~

kolejowej

PKP

w Wieabley w C2aSie .,.-zetaczania. w agonów towarowych nastą-

.o

Pe

zderzenie

ażDydl

. wóeb

ełInżin'r

węr:larek.

dala deznaJ1

meebaJlley Jllarian P . ~ te) l
B enQ'1I: K. (lał f CI). S traty wstęp
nie _eman. ... l i t łys. zł. PnyayJly wypadk1l bada kmnlsja.
Na trasie E - 7 w Jaicjscewoś
ci PodeU. cmioa G r 6jee, k.lerając
S3Dlodwldem
esebowym
marki
,.ftat 125 ... al
••
fJM
~~. ~
Ile-

nedyJCta W.
~WM:nyełl

(lat 5OJ . który d oznaJ
obraJe. dała I Z05dl

umieszczony w a.,aaJII w Gw61aL
Pny~,....
~ Ityłe -cle
wtuplęde plesuc. ~
fWInIJ

•

W Pawłowie. Caiaa pa"'w.
'1'. 4L lit . . . linRł .......

~

__ )eMal

_eCWtł

lderewal

wyaa.

.-v.-"Ió6Q'11l

~

_BJ

,.BłU"'.

ABiInieJ '1'. CI. Ul. W
J*nY . - -

~

~ . . . . . dalia ł ... prze..
~ . . _pItala. -.ł.

•
W JUeJeaela na tI1. 1 ~
'rIMIeen 2. CL lit ~ JaobWt
...-wridł . . l 8IIIItII& ~
~ ~ SC". Piesą --.a •

p blyell obrałoril.

fC1Q

DOKOIli'CZENlE ZE STR. 1
tułu 2,5
trzymało

tys.

J'l'lioowników o-

już lub otrzyma niepodwyżki
plac wynośrednio 1 tys. zł.

bawem
szące

Tak

przeprowadzana

fefor-

ma powinna,

zdawać by się
mogło, spowodować. iż będziey mieli lepsą telewizję. Bo
przecież ludzi mniej ale u . o
lepiej opłacan' • I wiillCi p'enię
cł1y na ~ dz..ialalność.
Właśnie dzialalnOlić. Z 0,ólnej kwoty, jaką dyspoJluje
Radiokomitet, 8,3 mld złłl'ty~h

pn;eznacz.ono Ba zakup i wylIajem filmó ....
PoWS'Lecłmie wiad_ (i pot ... ~rd=i4 to Mndy i wyniki
hdail opinii spo)ecznej). li fil~we pozyeje są bez wątpie
nia najchętniej o:}ądane prza
telewidaów. Stlld pra:."ty _:~
sek, ie tilm m6cłby lIył n1n4
stnIną telewizji.
Czy jednak
jeBt tak ... istocie? la~ ...
- e IDmy. ldbre 1fY.$wietla
-.am telewi%jp.?
'Kwota 0,3 mld rlGtych to
niemało, ale przy zallt>ieniu,

n

Z TRUD

30 K, __
,

Z· PRAWEM JAZDY KATEGORII D LUB - C
na

kiero 'Ców

au ob:I .

muszą posiadać.:

'ek minimum :?1 lat;
uregulowany stosunek do służby wOjskowej;.
.
roczną praktykę zawodową
kierowaniu pOlaz~a.:nJ samo...honowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyze} 3,5 tony;
w-ymaganą sprawność fizyC'ZIlą i psy:hicwą
.
.
craz ukończą u nas kurs dokształcaJąc}, a po zdanru egzaminu
otrzymają prav.--o jazdy kat~gorii D.
hodow'm,
PrzedsIębiorstwo dysponuje nowoczesnym taborem
gwarantując dobre warunki płacy.
.
Przy pnedsiębim'Stwie funkcjonuje stolówka i przychodma zdrowia.
Dy ponujemy >lasnym ośrodkiem wczasowym nad morzem.
Wypłacamy co pięć lat nagrody jubileuszowe. począwszy od .10 lat
stażu pracy. Dodatek stażO\vy przyznaje się do wy~. 20 proc. Klerowcy
otrzymują pelne umundurowanie. Wypłacamy ekwl'walent za deputat
węgle
• po roku (łracy.
. .
~.
k'
Pracownik. jego
pólmalźonek oraz dZIecl, do zakoncr.ema na~ l ~
szkołach, korzystają z bezpłat~ych przejazdów środkami komunikacJl
miejskiej n terenie całego kraJU.
adr MPIt w
Szczegółowym inf rrm acji udziela dział OTganizacji i
Kieleads prą ... Jagielleńskiej 2 (I p .• ,okój nr l). Tel. ftIItrali

5U-2L.

133.

się

c'a

stol'.cą

filmy me
m ich

będą

dobierane pod
niskiej ceny, lecz
pod kątem
atrakcyjności
d1a
widzów. Bo tylko widz jest w
tym wypadku je~ą wyrocznią i
jedynie widzowi można
Z1łpsuĆ ~ lub wywołać je,.
znieciepli~enie pre-zentują\! filmy złe lub źle dobrane w niemądrych zestawach. Sie mott!
zaistnie~, i
nie
zaistnieje w
prawie iadnej światowej elewizji, taka sytulM'ja, która j
niestety,
praktyką
liany
mass-mediów, iż dobór programów filmowych jest przypadk~wy.

Wiadomo, że nie na wszystkie dobr pozycje s re _ tuaru
~wiatowego nas stać i musimy
wybierać
tylko .te, na które
IDO li por;wo.ue n~e
finanse,
ale tneba je umieć sprzedać.
Tymczasem polska TV jakby
nie dbała o tę sprawco I tak
"]lo. ł:redai, ale ważny spoleanie film CH5ki aąsjaduje w
jednym procramie z zupełn~
fataJ:nym ameryltairsirim wester~m. Ludtie odpowiedzialni u
teR łllIład jakby aję 1Ir ocóle
Jrie erieałowali, że taka zb ' •
jest zawsu na DH!okony~ fimu społec=e,o. Ludzie mai4
doK zmartwieD lla. 00 tbień i
clLctniej będą OClądali pozycje
rozrywkowe.
ailomiast mądrze
umieszczona w
odpowiednim
zestawie i dobrze zareklamowana pozycj<!" t.rudniej,uym
odbiorze tri moi!! spełnić sw~
je uduie. pod warunkiem, że
znaj-dzie się na swoim miejscu.
DYTek r pro::ramu I Telewizji Pohkiej,
Zbigniew Bożyczko, również zauważa trend
widowni w kierunku poz. cji
rozrywkowych.
"Widz domaga się fUmów
sensacyjny~h mówi dyr. Boż:yczkg a w tei dziedzinie
niemal monopolistyczną pozycje mają
any' Zjednoczone.
Musimy więc rozpoznać inne
cynki, także d ychczas w ~
góle Bam nieznane, Jak np.
D1

umy~łow€go.

rylLafi5ki".

P enetr:lcja lOnych rynków zgoc1a, ale również. % dużą doUl .trem_i. Byc moie proj keje ,,Francuskieco łączllika·~
i "Ojca Cbrzestneco" nie b~
praktyką naszej telewizji, ale
czy w %8IIlian za to aie zaserwuje s· nam prod
ji B,
a na ...et C?
KupuilłC filmy, osoby dffydująCe mUSZ4l
zdawai:
sobie
sprawę. że. niejednokrotnie lepiej jest kupie jedn~ pozYI:jt:
cl.rogą, ale dobrą nit p;ęć ta.
.icb i do niaego. Praktyka ta
powinna
!!~yć
W$zystltic~
krajów - ni! wyłąC'Za~c obo%U socjalistyC'ZIlego.
Przykład krajów M>Cjalistycz,.
uych jest tu szaegółnie
ur]', gdyż jak do tej pory
poII'U paroma wyjatkami (up.
c:uski ..szpital na peryferiach',
etaymuje-my od na.srych
Sllsi.ad.6w filmy, które w rodzimych krajKIl nie eies~ się
z ytnią popula
. Widzow ie zainteresowani filmem mofil
siC
c!o...iedziee z prasy fame-j •
_
.
__
~Iil

http://sbc.wbp.kielce.pl

!>i'a.stąp:.Io

Zachoon.i.m.
Prawd()opod..,bn~
ksi i.noiczka Judy ta czeska śc~g
nęła na swój
dwór rów n..: n;;
duchownych, a być może. tak"e
artystów i pi6arz:y z Czech.
Właśnle wtedy
faworyzowany
przez jej o~a z
CZe<"h kult
Bo€urodzicy i Jana Chrzciciela mógł ZC&tae p!"Zenie ionv
n.a grunt ]X>hki. Wydaje
się .
te "Bogu.ro-dzica" ]X>w st ała '"
końcu XI w:€ku a
wiE;C sto
lat wcześniej niż dotychczas
przyjmowano. Utwór te-n mógł
powstać tylko w
Płocku, gdyż:
tam jedynie panowała v. ÓW(,zoa.s
intelektualna atmo..fera UrTlOlŻliw ia ją<' a stworzenie
ta k'i!4-'()
d-z: eła.
(P \Pl

. ..?

ele

kąt

iow:

już

Krzywo' tE'~O
"",ażnym ~.. od:<:om ~ -

połączen ie C'Zyn.nika d'-'.or k'
i ko:lciełnego. Dwór ~2.yr.i:',ga
ówcze.;ną
e : tę
intelektualną.
Kapelanem na płockim dw-orze był w lata('h 1079-1089 ·w.
atton późn'e~zy biskup ban:bersk::' któ~y prowadził d:::ałaln:> ść rn:,yjną
n.a Pomorz 'l

Co zobaczymy

MIEJSKIE PlJZEDSJĘBIOKSTWO KOMU~lKACYJNE
WKlELCACB

Przy Kategorii p. ,,-a jazdy C kandydaci

był

Krzy\\' :.:.. le ..o

•

Bule ~W~

TR. 1

Pcl kO:.
Jak inf-::rmuje pro!. S~crr::.ń
skA w XI wieku zacz ł I_rzen' IIĆ na :!liem:e .pal k:e kulL
maryjny. Drogą różnvch
J2Orówn l'ń moina przdlcctz.:ć przen:.kan:e na na~ze z:('m:e z połu.dn :a Europy' z
k'asz!,o.;-ów
ltal,k.:ch i &:reck:::h motywów
malar;!C,h
(}~?z
l:tera~k:rh
Bogurodn,·y.
W ')l wv
te
przyszły
prawdopodobn:e
z
Czerh. Wr::.t'\'sław król .. <'"ki
był pro.lektórem
Jitur~ &lowiań;kiej
W XI w:~ku rozwijało s: ę misyjne
naucz.atLe
wiernych za po.rirocq p:e*n.i w
j~ku narodo';"'''':n
Wraty ~ław był
7.w·ąz any
z
Polską i Płock.:em.
Je dną
z
jego w,n była Sw ię tos ława siostra
Władysława
Hermana.
Polski władca ożen:ł s:~ późni j
z C'órką Wratysława z inne go
małżeństw~ Judytą,
która
była póź.n:ej matką Bole"ła a
KrzywoosŁego. Płock za T-snowaDia Wladysława Hermana .j

Bolc::s.łav.'II
faktycz.ną

scowe zespoły
Omó" iono także -szczegółowo Grzyb.
(wbn)
p,ogram obchodów
jUbileuszu
kolrJergo
'ego który zostanie
Konferen.oja
prasowa
z a;~:>ńcz')ny w 1990 roku, w sety rado
ki~~
ną rocznicę śmierci
ie'ki~o
etn:>grafa.
Wcroraj w Radom:u z dzienP rzed Krajową KOIIfermdą nikarzami
l~alnych
środków
PZPR
ma.scwego przekazu spotkał się
- Wczoraj w Rad;omiou odbyło wojewoda radomski. płk Alojzy
s:;: spotkanie delegatów, którzy - Wokiechowski. Omó3.v,iom.o najrt~pcezen.tow.ali wojewódzką or- wainAiejsze s.prawy, jakimi bę
gan'.zację partyjną na- IX Zjeź- dzf~ się w br. zajmował Urząd
w P :':? ~'.!s:re; woj
":e
PZPR. Pc-dczas
obrad, Wojewó-dzk.i i
jego agendy.
rokazji przypada- którymi k:erowal I sekretarz Wojewoda odpowaedział na pyh dniach 170 roczni- KW PZPR Bogdan ' Prus, tania
dz:e-n.niokarzy dotyczące
Os' a ca K?lberga - deb&towano na temat 06tatn.ieh m .i n. budownictwa mieszkaniookoliczn,,':ciawe ur~ przygotowań do zblifa~j się we~ gos. darki komunalnej,
trak.cl~
akademii Krajowej Konferencji PZPR re 'aloryzacji Mi~sta Kazim:eIlIlt Yl:>oran:ian,Q z.wi,zki tego
y- Omów:mw m.in. kwesti-e prO- rzowsklego, handlu, sportu i
~lskiego
etn;>graia z C'€d'l ralne i organ.izacyjne. Ze- rekrt'llcjL
radomską · W progra:nie I>rarri
U6t6sunk(twali się do
(woj. war.)

ł ck

liCa

IZ I .

w()ścia,'b
k_ł"
rwzie k ~go,
tymcz/UleJn na ekrany telewizorów nic 7. !c,o nie dociera.
To poza stratami e&te-tyczl1ymi
powoduje dodatkowo
pow"tl1.w:lnie faL;zywego obrazu kinematografii naszyC'b bliższych i
dalszych sąsiadów. Jak telewizja
a zatem wybrnąć z tycb
klIOpotów? Jak. postu t aumer
jeden proponuję. aby wszystkie
zakupy dokonywane byJy lt
pow~
, o toś,
bywa
ch!' bardzo często zapomin:l1le,
a co niegdyś nazywało się kultucą
filmowI\Bo
przecid
~ko to, co zobaczymy na
ekranie będzie BaM poltazme
za JlM%e własne pię1liąlhe.

JACZX 8'rJlZE1IUAL81U

Trwa kontrola GIT
aTR.

chowie

ro:z;wiązujlł

~lo&ami

zakl<KI6w

,

w<.pÓlnie z
pracx. W

ta.

ubiegłym roku ... ramadł
kich przeGsięw:ńęć wybudowano i urządzono miejskie
ysy. o śmieci w Marc:inlt.owie.

Generał E. D~a i ,ospodarze wojewódz.twa lldali si t;
nas~ . e tło FSC. Go~ie zw ied:ńli ,.,miały obróbki C'Zę5ci i
montażu silnika,
bam_ni~ i
linię montażu samochodów. W
czasie rozmów z pracownikami
fabryki ,en. E. Drz.az&a interesov,; al się po.tępem prac przy
odukcji nowych typów .,starćYw" ;z silniltirm. wysokopręż
nym, a takie warunkami 50cja1no-bytowymi zalogi. W czasie spotkania cości z )X'7.edst.awicielami dyrekeji, KZ PZPR,
Rady Pracowniczej i związku
zawodO'lrego FSC mówiono o
problemach
pcodukcyjnych
dalszym rozwoju zakładu.

W drodze
do
taraehowic
gen. E. ~azga I ~arzyszący
mu ,ospOOarze województwa
od iedzili BOOzeatyn. Po spo~
kaniu z naczelnilriem zwiedzili
Spół<iziełnię
Pracy RękocUieła
Ludowego
i -Artystycznego
~Tkactwo
SWiętokrzyski"
i
LO im. lózefa Szennentow iego. Szefa GIT interesował stan
oświaty w gminie oraz działa
nie 'placówek słuiby zdrowia.
Gen. E. Drzazga przy jrzal ~ię
także pracy placówek handloych mlej,cowej G

W clnha wcsHajs1ym sapely
robeeu GI.wnej Inspekcji Tej h n tr. . . .ały m.ia.. staJa
r e..
( "P IHl ar\-JJloM1Ułalnej l mienk alll.wej
w
S~dlowłeaeh.
.Iiałałll_ 'Płaeó_ek •• U.ry l
-'wiaty w Skariysll. i Sła1lG r 
kowW. ubespieaenle
mieni a
pn~
1tra~ l poiarem w

- Kjel~

(lin)

7

ee ra z y
-'iódmy

ta

wy,;ctgu

ko-

lar~kieg o d oo koła Kupy b iegną
'oT d ookoła miej .. co w ości T ryni-

dad,

d ł ugoścł

Kuba ńczy-lt

169 km.
Iifons.,

Pilka r7f!

Po!:.ni

wygrał
S'lC'&~cjft

pnebywający

w Bu ł garii r ozet o warzys ' ie spotkanie z
zesno lem C:l~rłl~ Mor~. W ygrali
Buigat'zy 1:0.
Do d użej sensacji d o zło w
r 7.grywkach
pucharowych
Wioch. D rużyna Zbigniewa Soń 
ka Juv~nlu Turyn została wye liminowana z-rozgrywek w l.'8
finlłu
pt"Zez I II-ligowy zespół
Fe Bari. Turyńczycy prze rali
u ,iebi 2:=!. a na wyjeździe zr -

go.li

• Pitkarze Br:iz ylii aw nsow ali do tl,1mieju olimp ijskiego
w Los Angeles po zwycięstwie
n d Chile 3:2,
• W to w a rzyski m spo tkan iu
h okeja n a lodzie re prezentacja
Praneji przeg ra ła z Wę~rami . :1,
• W k on t rol ny m...mecz u Le~ia
Wars zawa p rzeg rała w Byt om iu

z

t a mlejbzą

P.t.-

dru goli gow ą

. ,1.

ni

. -Dos k onała para
b rytyj ka
w t a ńcach n a lodzie, mistrzowie
olimpijscy Ja)'ne Toni1l i Chrislophn De.. n został a zakwalifik o wana ,do re>Jrezentacji swego
kraju na 'tnisn'zost wa świata w
OltaW"!

er lit
wpe:
er&lll

.Iaw.

MPO'l

MeY1ll

r.akt

rni,.o"."JaU :! 1.

-

las
N" odbywającym ~.ę w Zakopdnem mi~tt'zostwach Polski W
tIJrcidrSLwłe klasycznym wylonion wczoraj czterech kolejnych
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