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• Ludzkie
i sprawy w listach do partii
• Z,adania po kontroli GIT

Plenarne obrody
KW PZPR w Kielcach

<O- Prymas Polski. kardynał
Józef Glemn, powrac a dziś z
Rzymu do Warszawy, po blis.ko
trzytygodniowej
podróży
duszpasterskiej do Brazylii
i
Argentyny. gdzie przebywał od
19 lutego do a marce. lIa za prOiizenie tamlejszyca skupisk
polonijnych
i" duchowieństwa
• W pen 1 ec1ziałd: rano roapoe'&..1 'ę w Wielkiej Bry'allii
.trajk okolo Ił ły.ię'cy ,.rników. Da anak protest.
przeciwko opowiedzianemu Przea
Krajowy
Zar.~
. przemysł.
Wę,l owe,o umknięcia Zł
kopalń, których dalsza eksploatacja .wllŻana jest za nleellonomiCSDl\.
o) W Brukseli kontynuują 0brady
ministrowie
rolnictwa
'pailstw c:donkowskich EWG. Na
nie~ielnym
posiedzeniu
nie
zdołali osiąJI1ąć kompromisowe'o porozumienia w sprawie reform" polityki roln ej w~lnoty.

Dziś, l! bm., na drugi.'TI po Sprawozdawczo-Wyborczej Kor .ferencji Wojewódzltiej plenarnym posiedzeniu zebrał się Komitet Wojewódzki PZPR w K ielcach. W czasie obrad, którYr!' i
kieruje J sekretarz KW - dr \Iaciej Lubczyński, u s talone zostaną zadania instancji, organiz::lcji i członków partii \V rozwiązywaniu pr()blemów zawartych w listach, skargach i wnioskach od ludnoś ci, a także \~ikające z kompleksowej kontroli
województwa prz~prowadzonej przez Główr.ą Inspekcję T eren,ową. Omów:one 70 st::iną róv.-n· ei sprawy
OI'l!anizacyjne. W
obradach uczestniczą członek B ;ura Politycznego . pnewodn'czą c y Komisji Wn io~ ków, Skarg i SygnaJów od Ludności KC
PZPR Albin Siwak oraz gen, b ·y;. Edward D rz:\7.ga. '<7ef GIT .
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• Materiału siewnego pod dostatkiem • Lepsza dystrybucja' nawozÓw • Mas.zyn;y i urządzenia będą
gotowe w terminie
l
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l konferencji prasowej
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do końca kalendarzowej zimy pozostało jeszcze kilka
dni. na polach czuje się
jui wiosnę. O ile aura dopisze, ." w
najbliższych
dwócn tygodiliach r9lilicy
wyjdą · na pola.

C

hoć

- Jak przebiegają przYl:-oŁo
wa.nia do rOlniczej wioony w
wej.
udomskim! pytamy
Itierowniczkę Oddziału Produkcji RośliiIl.nej. Wydziału Roloictwa i GospodaTki Zywnościo
wej i Leśnic twa UW ' w Radomi14 mgr inż.
Łucję
Skwil"ę.
- W na~zym regionie termin
eotowości
maszyn i urządzeń
d~ wiosennych prac agroteehn~y(!h wyz.naczono na k_niee
marca. Jednakże - jak wY'Dika
z danych ,. !acunkowych - w otato'
dniu lutego. 82 proc.
~i3danycll p~zez. SKR ciągni
kow (\V sumie mają one do dysPOzycji 1815 ciągników) było
~datnycb do użytku. Podobnie
les.t z rozsiewaczami
wapna,
z:ts
l.1lacznie lepiej sytuacja.
p~zeds.:awl a się z sadu~kami Cło
:emn!aków. tu sorawność te"o
;lrzętu wynosi już ponad
Rolnidwo usoołecznione
az spółdzielcze
i - prywa~ne.
POdObnie jak w lata.~h ubiegYCb, r6wniei i w ty;n roku

'92

odczuwa

znaczne
niedobory
zamieWlych.
Brakuje
przede wszystkim
najprzerói;niejszych detali do ciągnikÓW,
kosiarek rotacyjnycb, podno&n i}tów hyd~a.u1icznych no i o czy-

części

• Od 15 bm. sprzedaż 4 rodzajów talonów
• Przydziały miesięczne jeszcze n ie znane
O l\tożna tankować do kanistrów

sprzedaży
godnie li za.rzl\dzeniem
dyrektora Cenłrali Produktów Naftowych z 9
marca 1934 r. od 1 kwietnia
br. sprzedaż
dylin 78 i 94
odbywae się będzie na podsławie
karł
benzynowych.
Kluły te będl\
sprzedawane
od 15 marca do n kwidnia
bl".

Z

d~inach przyj~ć.

R()dzice przyprowadzają najczęściej
swoje pociechj z gorączką i kaszlem. Takie są objawy pa.cującej
w tym roku
gl ypy. Unikam zapisywania
antybiotyków mówi lekarz
med. Barbara Ju . Polecam nat.omia.,;t sto:>owanie •• po!op.ryny·' środków rozgrzewających
i wyuzbuśnych. Jako
środki zapobieg,awcze mogę polecIć irrołację od o&ób chorych
i uaikanie s!ulIp,,,k dzieci.
(alpl

STa. 1

Konkurs DTV bez

o obccnym stanie doC'hodzenia w sprawie tragicznego pożaru w Modlinie,
który w ybuchł
10 bm. o. ~odz. 3 nad
ranem w Warszawsk im Ośrod
ku Turystyki, Sportu i Rekre:lcji .. Wisła" pain!ormowano II
bm. na konfcrenC' ji
prasowej
w Urzędzie M. St. Warszawy.
OOKONCZENII! N .\ STR. !

imo kłołlOt6w oospodarcZllch,
pańs,two
wiele
środków po'więc.a na ochronę zdrowia. "4 powiększa
nie b:1zll placówek .łuibll zdro-

M

wta. Oto kilka danI/ch rtatll-

s~ycznllch:

W minionllm ,.oku oddano d"

UŻlltku

4,7 tlls. łóżek upiCalnllch, i20 miej.e to domach 1'0moell .polecznęi, 4$ pt'%lIchod ni, 25 .:Hobk6to ł 40 ohodk6w
zdrowia, to tllm dużq CZ(jć ".
wsi. Nowe mwedllc;e %0.ta1v
rozpoczęte 'także

to

n(UlZll'"
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jazdu (dla motorowerów potwierdzenie zgłoszenia do rejestru). dowód opłacenia składki
za obow~owe ubezpieczenia
komun.ikacyjne w 1984 r. - I
rata lub składka caJ.o.roezna oraz dowód opłaty tzw. podatku drogowego. Jeżeli składkę
opłacono w zaniżonej wysokości wydanie karty uzależnione
będzie od zaplacen:a
różn icy.
Posiadacz pojazdu z tablicami
OOKONCZE~

W dziale sztuki ludowej
I
ttt?graficznej
fuzeum
Ziemi
ulawskiej i Dobrzyńskiej we
ławlt:u z ..cbwyt
zw iedza ąeYch budzą ceramiczne ~eź
T POStaci ludzi i zwierząt oaz całych scenek rodzajowych.
~utorem
jest
człowiek ..•
le w,'domy.
Nazywa się Anrz;eJ Rusocki i stale mieszka
Ciechocinku. Artysta doszedł
o perfekcji bez niczyjej po_
lOCy, poprzez wceloletn~e platY~Z~e .,wprawki" pierwotnie
zezoUłc w parafinie.

Jak ~ je kubllńs.k.:s llJ;enja prasewa
Prensa LaUna,
olic 'Panamy została zaatakoa.na Pruz tzw. PS~zoły a(rynskie.
Poprzedn~
inwazję
ycb p...anół
odnotowano we
rze~nj!ł nb. rolno Były .fi!'Y
$l1'uerlelne. a wit-Ie osob
.~t"bll było p ad .. ć hospitaEza-

benzy y

I
j

W czora j odwiedzm';my paraddyżurującą dla dzieci choryeh przy ul. Pocie1>zka w Kielcach. Tłok w poczekalni świad
czył, że l!czba zacborowań 113dal się ole zmniejsza. Dyiur w
ni~dl: iel ę pełnił tylko jeden lekarz (dJaczego tylko jeden?). W
godz. 8-13 przyjęto kii.kudt.:e~:ęciu małych
p:lcjen!6w. Nie
w l:yscy ZO$~u1i zoadani 'N gon:ę

owe zasad

rzeźbiarz

pszczół

W J:G<nelr.;aln.i d..zi~e;ęct'j p1~- ebcdnl dyi;lU'uj.. ~j.
Fot. Al. Piekarski
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ylko w cilgu u biegłego roku do Komitetu Wojewód/.kiego wpłynęło 1501 listów
i skarg, a o::;obi.~ci~ z różnymi
interwencjami zgłosiło się pop-ad dwa . tysiące interesantów.
Do Komitetu Centralnego wpl,'nęło z województwa kielecKiego 1077 list6w. W tym teł czasie w instancjach terenowyC'll
przyjęto
przeszło 7 tys. osób,
rozpatrzono setki skarg.
Jest icb więcej nii: w lalach
ubieglych, co z jednej strony
dowodzi zwiększenia zaufania
d() partii, z drugiej jednak

T

moebodowe z),ioruiki

wr

l'chajlł. II wlaśdciele p.ja"ów
chClł jeidr.ić. Fot. ,\.1. Piebrski

Do nabycia kltrty uprawn,eni są posiadacze samochodów,
motocykli i motorowerów zarejestrowanych w Polsce f 1:aopatrzonych w stałe tablice reje·;tracyjne. O'oba
ubiegająca
"lo
kartę r,.j.,,,tra('vJI,y
po\Vinn~ [lrzedloty.: o dowoo
po-

..Redakcja D~eo.nika
Td"- m1eszkani.a" pr'ewazme f gu- nuj~ ~edząc1 OM\.
chłopaK.
wtyjnego O'gł..sZ&
kon:':ur I)a ruje Warszawa, ale s_
też Tylu chętnych?
Czy to zoospikerów l reporterów dz:e!l- Sz.."Zecłn, BydeoszeL, Kr '-ów i wu ta1tie sU:Z~5c;e pokazyw~ć
n ·ka. Mogą wziąć w Ilr:m u- Radom.
co wiec:z.ór $WO'ją twa.c:r:!
dzial dziennik acze prasy, l'adi1
"Szklana pogoda, szyby ni~Przyjechał
do W..,.Su.wy z
l
telew izji
z całego
kraju. b :eskie
od
t-elewizol"ów"
m ;a:sta G., wystarc7'a;ąc-o du że l:-G
Wymagana znajomość
dwóch śpiewa Mał~OIol:a Ostro 'ska ~ b1
"mieć
pojęc ce o
życiu'"
języków
obcych.
Zgłoszenia
~ombardem".
al~
za malegO' dla u rzeczywraz z życiorysem i zdj~iem
Strainik i.nfOl'mllje kandyda· wistni-enia
zawodowych
maprosimy nadsyłać.....
tów beznamiętnym głosem rzeiL Chce być kimś
Chce
- Redakeja
•• ieJlJli ka. słll- IlAjp:erw w lewo. potem pro..- pomóc losowi, bo w:iI-. że stać
eh2oDl.
to. ProstO' dO' czego? Do n:l- go na więcej. Na
r:u::e z:l- Chciałabym 1lo3p'.sać o kon- dz;
na wygraną
ocz"wiśc : ". c:znie od
d7Jennika. a potem
kursie...
W dużym. niep..ozytulnym ho- kto wie, może jaki'
W 1<:S."l Y
- JeśU cbodzi o pl'~epD tkę, lu stoi kilkanaście sltladanych program?
to:a córy
Llówię Di~ d . - krzeseŁ PO' kątach rozrzucone
Przesłuchania
Kandydatów
~my.
Ale ('ebWiła wahania) lllanllze i i.nne bliżej n .e okre- rOZ!O'Lono na kilka
dn.i, poJest pe.... ren sp8SÓb...
slone rekWIzyty. Jak za kuli- daielono ich na 2O-30~we
Szary, ponury gm3ch przy sami Wielkiego teatr\), gdZie grupy. Skład komisji oceniaplacu Powstańców Warszawy. na ra zie trwa
próba. Próba jącej
telewizyjną przydatność
Przy okienku poWOłuję s·ę na nerwów . Przystojna brunetka jest jak dotychczas
enigmaswój n-umer startO'wy. Strażn i k pali bez opamiętania. Po- tycmy. Podobno
z3Sc.ada w
wodzi grubym p:tlct'm wzdłuż dobno jest strasmie dużo 0- neej
jęz.ykoz.nawca,
podobno
listy.
zerkam mu
pnez r3- sób - mÓ'.\· i - słyszałam. że
mI:'
w
rubl
\'ce
..
m:ejsce
7-'1
·nu.
Chyba
przesad
a
opoDOKO:olCZEl'HE
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.
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Krajową

Rozmowy przed

Władysław

Szmit

elega kielec
D ... lf·gat na IX Zjazd partii.
rolnik • T~'chowa Now ... go
w gminie Miuec. \Vłady sła w
Szmit obrusza się nieco. gdy
nazywam go rolniczym speejali~tą. które to
określt"ni ....
c;harakter~'zujące
jego osobę
u łysz.ałem w rejonowym 0irodku praey partyjnej.
- Ta specjalizacja lansowana w
Lalach
70. !{)
był
nieco sztuczny twór. Dostawał
taki specjalista paszę od pańs
twa, kupowaną w dodatku za
dolary i prowadził wysokotowarowI'
gospodarstwo. Sztuka
jest hodować na wJasnych paszach ...
- A pan to robi?
Jeszcze robię, choć wid zę.
~e opłacalność
hodowli trzody
cblewnej jest wątpliwa zwaiywszy duże nakłady robocizny. Mam obecnie kilkanaście
»rosiąt i dwie maciory. Ponadto dwie krowy. Odstawiam na
skup ok. 600 litrów mleka mielSięcz.nie.
- Jt"śli
r.'linną?

chodzi o

produkcję

_ Na swoich 4,5 ha SIeję
lyto.
Zbieram 26 kwintali z
):lek tara. Srednia wydajność w
naszej wsi - 24 kwintale.
- Wystarcza jeszcze czasu
Da pracę
społeczną. jak się
, . r.bi?
Jestem członkiem KG i
:KW PZPR oraz zarządu SKR.
&ednio jeden dzień w tygod:nIl! zajmuje mi uczestnictwo
'W zebraniach
tych
organów.
.leśli brakuje czasu na wJasne
lIprawy trzeba go ~zukać w
por2.e nocnej. Ale praca społeczna to
przecież nie
tylk~
zebrania.
DziaJalność
naszej
rop wiele zmieniła w rodzin}lej wsi. To daje dużo satys1alu:ji i zagrzewa do dalszej
pra y. Jak ktoś połknie tego
bakcyla już mu to pozostaje.
'Tak jak i mnie. RozpoczynaJem ozialalność spoleczną jesz~ w ZMP.
K.nkretnit". esy m.ina
• ,..azae
ioi4'jatywy .. asuj

l konferencp prasowej
wsprawie pożaru "Wisły"
- Zgło&:lenie o poż arze strai
}lOwna odebrała
w
soboh:,
lciJlt_aście minut po godz. 3.00
na4 ranem . powiedział
to)HSDY Jr.omendant Straży P~
~j plik: poi. Zdeis-l.aw
Zale8. i.
W
chwili
pnyjudu
plNw&:lej s6'kcji traty pożar
~ej :ulwaliła się część dachy i
ścian
11~

:lewnętTuJlycb

bud)'Rku.

Z

pł~

budYflku

tetle .a:i~OAl uda~ !'ię uca&ował jNnl! CIWb4:.
POŻ&F
pewwoział

-

,",ybocllł

praw"'~Jli6' między fooz.
2.60
~
. Dotychczas nie ~talo
_
przyczyn tak "óżnego wnw_~ ~traży pożał'Jlej,
JW:lybyła
...
m4)~ie
zwa.łt_91e j 1.l2.y p&u.rtl.

k~.a

tzw.

:MpOf'nie
_~MInO
już,
:hb!:UiI oe·nia _ a!łe wewJWPn &ueyoQkY. Za wcuSflie
joM!Zł'~ Ba oalej Młące wllieslti.
SY1J»ał e poiarze płr:lekaaała e
. . . ' .13 r~epcjonistka ~roo
• a, pr:l bywaFtc& :VI innym buIIYB)IU.
lIt6,-a zauwaiyła Jt}Dę
i \)f\~łlzała krzy40i :l płoną'ee

»

•

but},~u.

Z JlTZł'bywają j ... otrooltu
,J'upy 7JłP ... budyr~lłu, który
l.l"'l:l sJlalt'łliu za.ł.:w.terowano
13 05&b;
sJlOIOród n'icb urat~
wa~ s
jlOwi dział uczestn' ~y w <lffiztwie Jan Traf'U'w.sJd
wicep:;ze,",~nj zący
P
l>ratllol'y Wojew9dzklej
w
War~za
je.
Podczas konferencji
stwierdzolW, że rodziny ofiar otoczollCl troc);;]lwą opii?ką.
(PAP)
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skrócie
z regionu

•

WSI

organizacji partyjnej w tworzeniu. jak się to zwykło
mówić. lepszego życia na wsi?
W
ostatnich
20 latach
zrobiliśmy
nową drogę,
zało
żyliśmy światło, zbudowano remizę strażacką,
powstało kól-

ko rolnicze,

uruchomiono koze Starachowicami. W roku 1980 oddali śmy do użytku ośmioklaso
wą sz kołę, w r. 1982 woda dotarła do mieszkań. We wszystk·ich tych przed,ięwzi~iach ini cjatywa należała do POP. Popierala ją społeczność wiejska.
Dzięki temu wioska stała się
nowoczesna.
To wygląda na proparandę sukcesu ...
- To nie żadna propaganda.
To czysta prawda, dostrzegalna i namacalna przez każdego
człowieka,
który obiektywnie
ocenia
sytuację.
W
naszym
środowisku
partia
łatwiej
i
s~'bciej
odzyskuje
zaufanie,
które mocno ucierpiało w skali kraju. Tu ludzie znają się
dobrze i wiedzą ,ile kto jest
wart. W naszej wsi partia
nigdy nie działała po efekciarsku" ałe solidnie i konsekwentnie robiła to co potrzebne bylo wiejskiej społeczności.
Mówicie •
odbudowie
saufania. a
przeclt"z
POP
jest mała liczebnie i ostatnio
nie pnyjmuje nowych c:denków.
- Panie redaktorze, czy rzeczywiści e
ten wskaźnik jest
taki ważny? Mielismy już ~
kresy akcyjnego, czasem p:,aJ1~
wanego, p'l'zyjmowania i co z
tego wyszło? Komu to potrzebne? Chyba jest wa'ż niejsze, aby
nasza polityka zyskiwała zrozumienie i poparcie ludzi. Są
dzę, że wstrząs polityczny był
za duży, aby oczekiwać nowych deklaracji. Z tym trzeba
cierpliwie poczekać.
Na Krajowej KonfuC!oeji PZPR umierza pan w)'stuii ...
. .fia
forum k()ffiisji ds .
rolnictwa z wnioskami o vdęk
szą stabilność
polityki podatkowej i cenowej w stosunku
tlo rolnictwa oraz o większą
sprawiedliwość
w
rozdziale
śr~ków
budżetu
terenowego.
W miastach inwestycje realizuje się ze środków
państwo
wych. na ,",si chlop wszy tko
musi zrobić sobie sam w CZYnach społecznych. Np. na n~Z:-'ffi terenie zamrOżono budowę
dwóch nm.:ycb szkół ...
Małyszynie i Tychowie Starym.
Trzeba pomoc W' 1~'m inwestowaniu.
. tAN-NO)
munikację

autobusową

Cementowoi .,Nowiny
9 bm. przebudowę drugit"go pieca. Jr.tóry obeC!nie opalany jest mieszanką z
pyłu węglowe,"o i mazutu. zamiast - jak dawniej - .tylko
mazutem. Od piątku 111' zystkie
piece opalane są nowym paliwt"m (61 proe. miału węglowe
go i 41 proc. mazutu). dzięki
czemu zaoszczędza się ok. 200
ton mazutu. czyli 1,5 mln zl w
ci?~u doby.

n"

•

W

zakończono

DOKOŃCZENIE

ZE STR. 1
wskazuje, iż w życiu społecZllo
-politycznym i
gospodarczym
istnieje jeszcze wiele niepraw idlowości, niedowladu w
pracy
ogniw administracji i instytucji Obsługujących ludność. Wiele skarg i odwołań ma swoje
żródło w ogólnych trudnościach
dotyczy np. spraw mieszkaniowych, zaopatrzenia w materiały,

Ob chody 100 rocznicy
urodzin J. Grzecznarow3kiego
W minioną sobotę odbyły się
w Radomiu okolicznościo\ve obchody związane z setną rocznicą urodzin wybitnego działacza
regionalnego i pol skiego ruchu
robotniczego Jezefa Grzecznarowskiego SP nr 10 nadano
imię Józefa Grz~z.narowsk iego.
Ta
uroczystości
obecni bylfi
m.in.:
c zlo;)kin i
Bil\lra
Politycznego
KC
partii
Zofia
Gnyb. gospodarze miasta i woJewództwa na czele z I sekretarzem KW partii
BO!!:danem
Prusem, wojewodą radomskim
płk.
Alojzym WoJciechow kim.
Obrady Prczydium WRN
w Radomiu
V\' miniony piątek w Ra d ~
miu
odbyło
ię
posiedzenie
Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej. Radni podsumowali
realizację czynów
społecznych
w województwie w
ubiegłym
roku, omówiono też zadania w
tym zakre ie na rok bieżący.
Czł onkowie Prezydium WRN
zapoznali się także z działal
nością Izby Skarbowej w roku
ubiegłym. Omówiono też ostatnie przygotowania do zbliżają
cych się wyborów do ad narodowych.
Cwłm)
l\owe władZ(! ZAR
W miniony piątek odb:-'ło I;ię
w Kielcach pierwsze zebranie
członków
Zwią zku
Artystów
R zeźbiarzy. Wybrano S-osobowy
zarząd.
Prezesem jego został
Stelan Maj. wiceprezesem l\'aeław Sta,,·edd.
sekretarzem Anna \\' irrzcbowska-G ra biwoda.
acz10Thkarni Sła,,' om>r ~clli
i Józef Sobuyński. Związek
Artystów Rzeźbiarzy powstał
rok temu w
Wa rszawie. D0tychczas istniał tylko jedeu je1:0 terenowy oddział w Gdańs
ku .
KieJKki
skupiający
21
twórców jest dTUlim ... kraju .
ea_)

z

rne obrody
w

artrkuły

przemysłowe.

Wsród lis!ów czę~ć stanowią też
nonimy zawierające niekiedy
napastliwą
krytykę rzeczywistości w kraju lub ś~odowisku,
jest też znaczna liczba skarg o
charakterze pieniackim, pochodzących od ludzi.
którzy nie
mogąc się pogodzić z negatywnymi dla nich decyzjami, piszą
i interweniują, gdzie jest to
tylko możliwe.
W większości jednak listy zawierają ltardzo ist.tne. i"ciowe
prohlemy i klopoty ludzi, SYI:nalizują złą praC!ę lub niewlaś
ciwą
sytuację w
konkretnyeh
instytuejach. W dużej mierze
dot)'czy to środowisk wiejskich.
działalności GS, SKR, spółdziel
ni ml~zarskicb i ogrodniczych,
deCyzji w sprawie zaopatrzenia
rolników w środki do produkcji
rolnej, / zaopatrzenia w wodę,
budownictwa wiejskiego i melioracji. Sygnaly z zakladów
odnoszą
ię do
niewłaściwych
stosunków międzyludzkich, kumoterstwa, niepra'widlowości w
podziale
premii
itp.
Sporo
wniosków zmierza do popra~\'y
warunków
socjalno-bytowych,
bhp, doskonalenia mot:rwacyjnego systemu plac, a szczególnie ostro występuje
problem
gospodarki mieszkartiowej i komunalnej. konkretnie zaś braku
do tat~znej liczby mieszkań, a
takie systemu ich rozdzialu.
Wnioski i skargi dotyczą r6wnież opieki społecznej, dzialalności służby zdrowia. oświaty i
kultury. Wiele z nich dowodzi,
jak Zllaczne jeszcze braki i potrzeby występują w
rozwoju
infrastruktury miejskiej - wodociąg6w, sieci energe! cznej i
k()munikacyjnej, itp.
"Cztery pery roJr.u"
Jtademiu
.lutrzejs e .,Czte ry pory roku". emitowane na falach dłu
gicb Polskie~ Radia w
godzinach od 9 do 11 w calo~
ci poświęcone będll tematyce
Radomia. Tę dwugodzinną, ciekawie redagowaną i cieszącą
się
ogromnY1fl uznaniem słu
chaczyaudycję
przygotowali
pod redakcją Zdzisława Heńka

radom cy dziennikarze Kieleckiej Rozgłosni PR.
(whn)
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:: sobota i niedzielo na dolekopisowei taśmie ;:
.•W kraj
i wY(·.e.... ania .,..łft!,z ~a
n..
. 16' zadania ZSL w idl
rozwillzywaniu })yly w Bobotę
w
War,zawie
ł:łówn~m
temal f"m .olejJ;e~
k()r" u!tacyjnelo
J)Otllania Qł"~aw. .. n IX Kon&re !ironnietwa .
Uczestnicz )j w Jllm przed"t.wH.-iele
ode""· a
Lauel.'yeielsllieco, RnitUlwlOiltw JjaUlti i oZIa1any ei!w~t.wveB.
• OceBie ~B\ł~i·pieu~h.. a i
'F41olIl1 pubJi('znr.. ()J'az o~wieBiu . zadai! :z.:mie-rzającYf'h
00 skuteczniej!'zege umaclliallia
prcworUjdJlosci
J>OSw i ~ena była 10. bm. w WanZaW i 6' regionalna
Ran.da JlrzeÓ5t.w}~ieli tlFJ,aoow porządllu publieLHt"go• .' igania .i ,..ym i aru <priowiedliwosci .
• 11 bm. w Ja ~'brcll(: e ~ War szaw ą :z.aeń
('2.1ły ~ię Dwueniewe obrady I
zjazdu pr:.edsia .... icieli związlló:w zawo owy ch. ti r et;ewnidwa
w PRL. W:z.ię ę w nil'b udział () -·ołe 1M dele,atbw ze 180 oreani:z.acji :Z:"' i ązkowy!:b. Należy
00 JlIcb bJisk() 2V tys. pracown5ków.
.
Na świecie
• Mini.5ter (lbrtlDy ZSRR, man-.:ałek Dmitrij
U.un.... :z.akończył lO bm. ot it: jalną wi:;.ytę w
Rł'publ t' JndBi.. Pr:z.e
ocHotem do kraju marza) k Ustino
%łożył oświadl'':Ęnie, w
lItbrym
o ni.! spotllania i TO:z.mOWy z państwow ID i woj.. kowym kierownietwem Indii.
okreslając
je
jaJ<o poi teezne i OWO<.'De.
• We Frankfurcie nad Odrą odbyła sil': 10 bm.
wielka mani1e-sLacja pokojowa kobiet z NRD.
P()l ki i Czecboslowacji. W centrum miasta zgromadziło sIę około 10 tys i~cy dziewcząt i kobiet
z trze('h są~iadujących ze· Obą państw. Uczestniczki manifestacji
potwierdziły
zdecydowaną
wolę aktywneg() dz.iałania dla zachowania poko•

PF~)~m! (Wt ia ty,
' ~i ~aL )l;ajl>.:aini

4>j.",,,rte zo..tały 110 ejne
'll-iOlWnne
M if.:łl zYJOarooowe Tar«i LiJl'!kie :l uozi ałem ekoło
ty. .y filw w II ałE-t1l 1I,.;.. tll. W otwarci..
tarcew u(ozł'5tniu. li ~2łonJr.e.. ie Jlaj"'ywych
",ład. par yjnych i
p.ilil~t ... oW'y('b NRD. .KJ-ielt
Ho Hlrer z du~ u" . {Ę ~ naJ ~j
po} !oJmi

•

II bm.

5.

,. ·.·oDami.
• W z",ią.k Zł! :;;1~njf'1Il
misji Praw C%ło'll-i4>lta ONZ ebradują ej w Ge"f'wie I'TZt':l d leguje RFN. Wł h i Holandii
aniypoJ lła.co pr . kt Fe;&.o]lli'ji., w komi ji u brał ,łOl5 prL
tJiwid ..l Fo Jri
_r"k lI"'e1li. Wyk .. : ..! on, ie :z.ar6wn :;;Cł unie projek tu, j ... i jeco i.rf"l\Ć mają pOO ~ 'll- yłą~Dje
peliti.yc::.one i są
• razem :dej w oli "" . pbłaut~
r/Jw lel!. tu. Z
w:zVęd
dł'U>la{'j,a
pol ka
odrzolL.. "rojek-t jako PFO. ka'ję j ealkowite
lek lew a7enie prawdy.
• W ~1.o}i('y yrji odbyły llię " Jljełl.ieH: roz'm wy między pr:z.ebyw .. jącym ta
J)ierw~ym
wit>pl"emierem
ZSRR.
Giejól~r
Alijewe_
a ",lu·premierem i min~trem jlI'lIW zagranj~
Ey h Syrii AW-C!I-Halimem
adłlame.
P~
.... ied.i ..ł on, że alluHlwanie porc:;:umienia narzuu.lI !:o Libanowi przez USA j Jzra ...l potwierUI, iż nar
libań~ki jt"'t 2 et'ydowany ko tyn\lowa'
~ą
pohtykę narodową,
imo J)On~
z()ny b ofiar .
• 11 bm. w M06kwie mini~ter spraw zagrani. znycb ZSRR. Andrirj G.romy. przyjął ambasadora USA w ZSRR,
Arthura BarimaDlla
na je-go prośbę. Z wypowiedzi amba~adora
A. Haxłmanna w tym także na temat sytuacji
w Europie - jak informuje TASS - nie wynikało, iż admimstracja USA zarzęła przyjmować
bardziej tr.zt'Źwo stanowi~ko. Odpowiadające interesom uma niania pokcju.

te,,,

http://sbc.wbp.kielce.pl

Ju na
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W

szys tkie listy, skargi i insą dokładnie ewidencjonowane i zgodnie
z instrukcją IX plenum KC
partii nadawany im jest odpowiedni bieg z jednoczesnym zapewnieniem nadzoru i kontrQli
realizacji. Ostatnia kampania
sprawozdawczo-wyborcza wykazała, że organizacje partyjne i
instancje szczególną wagę przywiązywały
do oceny wykonania wszystkich wnioskó~. Nie
chodziło przy tym o zastępowa
nie czy wyręczanie kompetentnych organów państwowych i
samorządowych w ich obowiąz
kach, lecz o śledzenie przyczyn
i zródeł negatywnych zjawisk
dla skutecznego ich eliminowania. zapobie::ania i kontrolllwania praktycznego sposobu zalatwiania spraw łudLkich. Ogniwa partyjne wszystkich szczebli oceniały sposób reakcji i załatwiania listów, skarg i wniosków. Zw iększono liczbę spraw
badanych przez pracowników
aparatu part jnego i aktyw. ponad trzysta problemów analizowały specjalne komisje. Okazało się. że co najmniej jedna
trzecia spraw
poruszanych w
listach byla całkowicie lub czę
ściowo
uzasadniona. Powołane
w KW i instancjach terenowych
komisje do spraw
wniosków,
skarg i sygnalów od ludności
rzetelnie się swoimi zadaniami
zajmowały. W rezultacie osiąg
nięto postęp w
sprawniejszym
załatwianiu skarg w
urzędach
i. zakładach. Jednakże liczba
sygnalów świadczących o niewłaściwym pod ej' ci u do obywateli dowodzi, iż w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia. Mówią o tym takie wyniki kontroli dokonanej przez
Główną Inspekcję Terenową. a
uprzednio przez wojskowe grupy operaC!yjn e. Dlatego tei na
plenum KW stwierdzono. ii ranga spraw ludzkich jest tak
.... jelka. ie musi się nimi uj..
m01ll' ać eala
parlia, wszystkie
instancje i erganizacje. aJr.tyw
i aparat. Szczególne obowiązki
ciążą na organizacjach partyjnych w ogniwach administracji
państwowej i sferze obsługi ludności,
które za najważniejsze
swe zadanie powinny uważać
trosk~ o właściwy stosunek do.
interesantów i kulturę obslugi
obywateli. Obowiązkiem organizacji partyjnych jest też codzienny nadzór i kontrola człon
ków partii pelniących jakiekolwiek
funkcje
kierownicze
nad tym, jak tr06zczą się o warunki pracy i życia załóg, reagują na skargi i sygnaly, czy
wyciągają z nich wnioski dla
usprawnienia pracy i tworzenia wla~ciwych st06unków mię
dzyludzkich. Przynajmniej raz
w kwartal e organizacje partyjne
na zebraniach powinny rozpatry-w-ać sprawy związane z Ulb.twianiem spraw ~Ioszónych
pTzeZ intere:! .. ntilw.
terwęncje

1 to sprawy i zadania, lUĆ)..

S

re przyczynić się powinny
do eliminowania :L naszego
iye'a biurokracji. bezduszności,
rói.aeeo rodzaju z)a. Alraliza
&TUP powtanającycn aię problemów i t;y,nalów powmna lIta1I01ll'ić pod ta~ do lr.omplekso..
we,o :zajęcia się lIimi przeli: erlani:lacje czy iiIIIstancje. Z. _ ejatY.1ł
:ay.a .. ia
ł. ell
. r ...le. . . . w y5l4:. . .ai ~ . .....
w inny •• ilł.ki aaw ....we, &a_ra". ,. .rae. ... ieae, -e-iw_
PRON, przyezyniając się nie
tyllr.o do likwidowania kOlłllik_
łów mi.;dzylud:llr.ieh. przejawów
nieg06podarności
C!:l'y lekceważenia intereWw
bywateli. ale
. też
popr2.n
zainteresowanie
włóiBJlych środowi ., mobilizację
do w pólny b f' leczny h wyIIUk6w i czynów - pom ślnego
zalatwiania praw iywo iJlteresujących
poJec;t i,stwo.
ITR)

":1. -

Nie...
m Mo y".
ale "M dny tr.. j~

w

informaejl "N we trrid ~ta
baseł". kI rą umle cili~y
r.. myJJlie
aJi~my oaJl~
wę firmy paIT"aujlłc:ej pun~owi
krawi«kiemu przy uJ. Za!!:óruiej w JtieJcac:b- NaJ.,.,.y on nie
do "Domu At dy", ale .,MOdne!!:o
Stroju", Za pomyłkę pn:epraszarnllo
Ca-z)
ryclJ

'1.D1.84

Praca chroniona
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opieki leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej
przemysłowej słuiby zdrowia korzysta w woj.
kieleckim ponad 200 tys. pracowników zatrudnionych
w
przemyśle, budownictwie, transporcie oraz innych działach gospodarki. Liczba ta
na pozór
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Przysmaki ze Skawiny
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Skawińskie Zakłady Koncentratów Spożywczych (woj. I kl".l-

kowskie) p.rodukuj~ m.in . . makarony, słone pałUSl:ki, pieczywo eukierniC7e oraz pos~ukiwaną na rynku kawę "inkę", \Vartość produkcji wynosi obeonie 4,7 mld złotych. W roku b ieżącym przewidywany jest w7.rost produkcji o 1~ proe. Poprawiła się sytuaeja na wydziale pieczywa cukierniczego, ktore
w minionym okres:e odczuwało braki w zaopatrzeniu. Trudnością, której nie udało się do tej por y
usuną':,
j~ t
brak
Ctekolady, najl~pszej do wykonywania połew.
Na zdj~ciu: wyd~iał pieezywa cukierniozc;e Skawińsk ic:h
Zakładów Koneentratów Spoiywet:yelt.
C..\F-T .. deuu M. Setehor
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a ni Krystyna Miękina kierowniczka największe
go baru szybki~j obsługi
Pt"zy. ul. H. Sawicki~j zna
gusty swojej k lienteli. To są
przeważnie
ludzie
będący w
J)Odróżv, którzy opuścili
dWQnec PKP i PKS, bądź też do
nich
podąża ja,
załatwiwszy
IIwe spcawy po całodziennej
bieganinie po Ostrowcu. 2ąda
ja ciepłych
posiłków,
z;.mne
zakąski nie mają -powodzenia.
I taki a.soctyment dań jest tu
rob 00 v - dziennie ok. 1500
porcji' ro:'.nvch zup i drugich
dań .
.

P

- T. _ 'i~łIrUje w jadk.sttiie nie jesł
zloyt bnie, np.
Itaczki dr.biowe 9i zł, fahtk
po brrioń ku
83 z1,
pyzy z mię em - lU zł. kotlet
mielony - 66 zŁ

-

U n s jest HI

kategocia.
Ooowią'!uja w~ie macźe od
76 do 110 pt'oc .• w U)'leżności od
rodzaju produktu. Zreszt, taniej nigd~ie zjeść nie moina.
-
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bar..:h

mtenn'fch'!

- One ą doŁ"wane. my musimy utrzymać się sami.
-

na

lIam.w,.

(ulln

pracuje na

łlł

ł,naalnośe?

- Razem ze lJlfi:ł dwadzie~ią
osób Pe-t'S'>uel pracuje na dwie
zmiany. Za stJ'C eń mieli 'my
2~ mln zł obrotu. w
hlotym
t~z .nie
gorzej. Zarobimy na
sleb.e.
-

ZaopaLrzen1e żywnościowe ...

- P:>d d statkiem mamy warzyw, m e-ka. mroŹ'?nek róinych

rodzaj'; N. Mip"'i4 oł.rzymujemy
bardzo mało. Czasem upły wają
całe dni be'z grama
przydziału. Dania półmit:Sile w jad rospisie (zraz, pyzy, fasolka
po
bretoń ku, bigos)
to oroduktT
mrożone, z chlodn.i.
Bez nich
nasza karta dań byłaby bardzo
krótka.
- CM z .żywek ...
Kawa
i herna
Duh
czaroa
kos-.:tuje u nas 7 d.
Herba
6.50.
(an-n.)

Ślade

naszyc

imponująca.

firj. ki Kon kur
Pio ruki Dzieci(cej
Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje wspólnie z
Wydziałem Kultury
i
Sztuki
UM w Kielcach "Miejski Konkurs P;<Kenki Dziecięcej".
Do udziału organizatorzy zapra,;zają dzieci
z miasta, ucze~tnicy zostaną podzieleni na
trzy grupy wiekowe: 4-6 lat;
7-10; 11-14. .
Należy przygotować dwa utwory (repertuar dowolny), dla
wykonawców
nie
posiadają
cych własnego akompaniamentu
organizatorzy
zapewniają
sekcję akompaniującą.
Zgłoszenia pisemne lub tele foniczne prosimy kierować (do
28 marca) pod adresem: O~;ed

lowy Klub
lonez" ul.
Kielce, tel.
Konkurs
ca o godz.
nez" przy

Kultury KSM "PoPocieszka 17, :!S-5l9
437-57.
od-będzie się 31 mar11 w Klubie "Polout. Pocieszka 17.
:-h zwycięzców czekaja atra~
yjne n grody. Zapraszamy.

publikacji
proszą o ~~n.:.e' _oich

publ '0.-;1. pL .. Umywanie
rąk",
obrazujqcej
los

ncnwi-solt.
Dory. ktćwe prvrięliśrny od
Ilkh Z09toły p~ przelr.ozone lJO

U'1<<J.:l<OllW

somoll1ego mieszkańca
~ Bęc złów, w gminóe Gómo,
rozdz'Wl()rloi "f się r~'fłne testorC90.
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- b·e:'.znq. odz.j.ezq, z~iq
óotarly rówllież do nos od w'e.
lu mi-eszlrońeów K'Gle,
któ'Iy

boordzo

Drięlcu;e.my

wszysd(iom. IctMy
po
przeczyłQlfłi'\J
interwe-nqjoeogo
orty\aułu
w
• oo.sze-j
g.o.zeci-e
ZlOo'!'e09OW<J.li
życzr::woścq
v-'Obe<:
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nvm. Trzeba
wiedzieć.
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zmob'Ji,zowoł
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Dopie-<o

W.

pios.oJiŚłT1y

pro9OW'( sygnał
j1ch do drioloń noa

MazUlO.

Wypł.<KOOO

mu ,.roqillioooy"
zas:iłe\ z Urr 'u Gmio-(, prt'fie<:hol cito nioego lekosz z pobl~~go ośrodki
~ ...0, pobielono iego m;oe'i.l_

loon.i.e - rvde-rę.
Oko.Wlje .ę zatem. że pomoc
to·ka było
możliwo
wczesno.eJ,
a!e nie znoleźli się' chętn,j do jej
okazon'<:l. OczekJUjemy
reok.c]i
w
tej
s;>rOwie
ze
Si~()..

wyraźnie
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Podanie czy porada?
Biuro Pisania Podań istnieje
w Ostrowcu już 8 lat. Fuokcpnuje jako jeden z zakładó.
Usługowo- Wvtwórczej SpÓłdziel
ni 'Pracy .,Drewmet" Prowadd.
je od początku \Vacław lltllllió.ski - prawnik.
- Zeby to robić, nie wys!.M-czy umieć pisać - po-wiedziaL
- Tu potrzebna jest wiedza • ."..
wiadczenie, bieżąca
z.najBm0.i6
ws~yslkich
zmian
prze~ .
orawn:vch. Najpierw przew: ,.
lat bvłem Ilrokurat<M'em., po-~
w .. Drew mecie" radclł
nym. Os'. a'~ZAlie osiadłem Ul ,
nie żałuie
Cod1:ie-nnie z usług pana R.
mi i!.'ikiego KOCH'sta S~ 0IIÓb.
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tworzenie miejse
pracy
chronionej i oddziałów
rf'habilitacji zawodowej w zakładach przemysłowych
to po.trzeba związana z ochroną IIdrowia pracownika, a nie przywileje. Powinny o tym pamiętać
zwłaszcza
związki
zawodowe,
mObilizując dyrekcje
zakładów
pracy do podejmowania
konkretnych decyzji w tych sprawach, egzekwując je i cz.ynnie
uczestnicząc w ich reali7.acji.
l\1ARI.\ SOSNAL

Olaz
".,...:h.

http://sbc.wbp.kielce.pl
bez.~n~e'eSO'.Y:1ą

kł.órych
",,'yżej
mowa, rorzwiązać zgodnie z właściwie rozumianym
interesem
społecz

o

odructv., lucbIoiej ż)'Cz~śa ~

Bzint re own pomoc
B~
Brf Il;mi
'MlrUSZ<Jny i uocies.l:on y.

chorób zawodowych liczbę rencistów.
To samo odnosi ię do tworzenia oddziałów pracy chronionej, nazywanych w nomenklatut'ze słuz:)y zdrowia oddziatami
rehaoilitacji
zawodowej.
Różnią się one tym od stanowisk pracy chronionej, że umożliwiają przede wszystkim odbywanie rehabilitacji
zawodowej np. pracownikom po wypadkach, po długott'wałych chorobach,
przysposabiają ich do
powrotu do poprzedniej pracy.
Nad przebiegiem tego procesu
czu wają stale zatrudniani
i
opłacani przez zakladY
pracy,
lekarze.
Niestety,
oddziałów
tych funkcjonuje w województwie zaledwie 7 - z 395 miejscami. To kropla w morzu po.trzeb. Powinn\' one bowiem
istnieć
w
każdym zakładzie
zatrudniającym ponad 3 tys 0.sób. Dopominają się o nie m.in.
pracownicy Kieł~ki.J Fabryki
Pomp, "Kamiennej" w Skarżysku, Kc>ne cklch Zakładów Odlewniczyc·h,
Odlewni
:2:eliwa
"Niekłań" '" Stąporkowie.
Ze
statystYKi wynika. że "najmłod
szy" oddzinł rehabilitacji
zawodowej istnieje w Zakładaeh
Metałowyeh z Zębcu. Powstał
dwa lata temu. W ub . roku taden zakład nie
poku,ił się o
utwcrz~ie
takiego
oddziału.
choć
zagrożeń
w
miejscach
pracy sta Le przy by w a, zwłasz
cza w odlewniach,
przy produkcji
materiałów
budowlanych.
Najwy~sza pora, by problemy.

sq. n ies.tety rjow- wem s.poŁ)oIca
ny
pow'Szecfvt.e wśród : vłe
czeństwo. O Dl'eczuFcy
urzę.
dów i ic.h proc<lOOMloi1ców - zwiQ-

cr'jtel nky

progoocy
pnz'fI'ŚĆ
z
pomocq
!emu
człowieloowi.
Ich
oferty
bvoIy
róż~odne.
E-

PacrJa

może

soię w .. Echu"

o

pocz-kę

się

Gdy jednak zestawić z nią inne dane, Obrazujące sytuację w
. zakresie ochrony zdrowia tych,
którzy
pracują w warunkach
uciążliwych,
szkodliwych
dla
zdrowia powodu
do zachwytów
nie
będzie.
Wprost
przeciwnie - u.widoczni się problem niedostatku miejsc pracy
chronionej, które mają ratować
przed zagrożeniami.
a w ich
konsekwencji przed chorobami
zawodowymi.
Na 268 zakładów
(w wojeWÓdztwie). których załogi objęte są pomocą medycyny przemysłowej,
zaledwie w 18 istnieją stanowiska pracy
chronionej. W sumie jest ich 559.
W najlepszej sytuacji pod tym
względem
znajduje się Fabryka Łożysk Tocznycb "Iskra" w
Kielcach, dysponująca 162 takimi stanowiskami.
W
roku
1982 było ich o 32 mniej. Wniosek stąd, że w "Iskrze" orzywiązuje się wagę do ochrony
zdrowia załogi, ale jest to jeden z nie\vielu zakładów, gdzie
stanowisk pracy chronionej z
roku na rok
przybywa.
W
większości zakładów
znajduje
się po kilka, czasem po kilkanaście takich
stanowisk.
Np.
zaledwie dwoma dysponują Zakłady
Stolarki
Budowlanej
we Włoszczowie,
trzema
Kombinat Budowlany
w Ję
drzejowie.
W roku ub. na stanowiskach
pracy
chronionej
pracowały

1002 05oby, podczas gdy okolo
53 tys. zalrudnionych w przemyśle na terenie naszego województwa pracuje w warunkach szkodliwych i uciążliwych.
Wzrasta też liczba wypadków
w pracy oraz liczba chorób zawodowych. Najczęstszymi
zagrożeniami dla zdrowia są: hałas, pyły przemysłowe, wibracja.
W Odlewni :2:eliwa i Em:olierni
"Kamienna" w Skarżysku
pracuje w narażeniu na pyły
krzemionkowe 496 osób, na hałas 274. na wibrację 70
Zagrożenia te powoduja
występowanie chorób m.in. ukła
du oddechowego,
nerwowego.
narządów zmysłów. Wśród załogi odlewni, liczącej 700 osób.
aż 9,~
proc. stanowią
ludzie
przewlekle chorzy. N ajliczniejszą grupą są cierpiący na przewlekłe nieżyty oskrzeli. Na 41
przebadanych kompleksowo w
roku
ub.
(w
WOjewódzkim
Przemy,łowym
Specjalistycznym WZ w Kielcach) pracowników firmy, o której mowa.
u 35 stwierdzono typowy uraz
akustyczny spowodowany nadmiernym hałasem. Diagnoza ta
jest równozncczna z przeciv,:wskazaniem dalszego zatrudnienia w dotychcza30wych warunkach. Cóż z tego, skoro w odle'Nni nie ma stanowisk pra<;y
chronionej, mimo sugestii i zaleceń przemysłowych sbżb medycznych.
Brak ich tai<i.e m in w Z,,kładach Cilemicznych "Orr;anika Benzyl" w
Skarżysku.
Tu również oceniono w 1963 r.
warunki pracy i stan zdrowia
załogi. Z oceny tej wynika, iż
najniebezpieczniejsze dla około
100 o<;ób
zatrudnionych
przy
bezpośredniej
produkcji są w
tych zakładach toksyczne substancje drażniące, 'powodujace
zatrucia i choroby dróg oddechowych. U ośmiu osób na 22
badanych w kieleckim ZOZ rozpoznano przewlekły nieżyt Ojkrzeli. Istnieje pilna potrzeba
ratowania tych
lud"i
przed
dalszym zagrożeniem
na
ich
stanowiskach pracy, a zatem
zakwalifikOl,yano ich do grupy
pracowników,
którzy
muszą
rozstać
się
z dotychcza-'owym
warszta tern pracy i przejść na
stanowiska pracy
chronionej.
Jakże ma spełnić się pobożne
życzenie ZOZ
w tej kwestii,
skoro zakład nie ma do zaoferowania takich stanowbk?
- Zakłady bronią się przed
tworzeniem
tanowisk
pracy
chron'onej - konstatuje dr Jadwi;a W iśnie wl>ka z Wojewódzkiego Przemysłowego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach. - Bronią
się zwłaszcza teraz, w związku
z reformą g05podarczą,
k'óra
każe niez,,", ykle oszczędnie gospodarować środkami
finansowymi. Oszczędno.;c w łożeniu
tych środków na ochronę zdrowia pracownikó'N jest j.. dnak
działaniem n
wł sn
szkoo.
zwięk zajacym
tylko ab;encj~
chorobow~
a w pl' yp dk:ach
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ielecczyzna jest najbardzicj znanym w Polsce regionem występowania marmurów. Historia kopalnictwa
tych skał wywodzi się sprzed XIV wieku. Bogactwo
złóż (zajmują teren długoś Ci ok. 80 km i szerokości 10-13
km., od Miedzianki na zachodzie aż po Lipnik na wschodzie) stwarza możliwo śc i dalszego rozwoju iCh wydobycia
i obróbki.

K

Przemysł kam ienia budowlanego interesuje się z.wła
sz.cza występującymi w rejonie z.acoodnim (Chęciny
Sitkówka - O siny) wapieniami zbitymi, odz.naezającymi
się wysokim stopniem zwięz
łości oraz z.nacz.nym z.różni
cowaniem kolorystycznym; od
jasnego do zupelnie ciannego.
Niep06polite walory dekoracyjne tych skał podno szą
li c z.ne spękania, zabliźnione
bialym i różowym k atlc y tern.
Na wschodzie województwa
(rejon Lagów - Iwaniska O ;laiów) występują nadające
się 00 wyoobycia i obróbki
w szerokim z.akresie r6:i:.nobarwne, bogato użylone dolomity.
Do złóż z perspektywą przemysłowej eksploatacji zaliczam sl\ pokłady w Osinach,
Zawadzie, Szewca.ch i Miedzianoe, a także we Wszachowie, Ublinku, Sukowie, Tę
czy, a szczególnie Grocholic:ach i Komornikach.
Geologowie przyjmują, że
marmury kieleckie nie ustę
pują atrakcyjnością
kolocystyczną i cE<:ham.i
technicznymi
iinnym skalom
tego
typu, szeroko eksploatowanym. We Wł<>S.Z.ech wydOOywa
s.i.ę ich np. ok. 100 odmian.
Kieleck1e Kopalnie Surowc6w Mineralnych p,rzystąpiły
pod koniec lat siedemdziesiątych do odtworzenia i rozbudowy swOticll zdolności wydobywczych
i
obróbczych
marmuru. W ubiegłym roku
wydobyto okoro 1100 m sześc.
blo k6w. Prowadzona jest do-

tychczas eksploatacja trzech
z.łóż:
w Moraw:i.cy (jasnoberowy wapień jurajski), Slopcu (wapień dewoński koloru.
brązowego z ładnym
rysunk:em) i Kaczynie (jasnobI'ą
zowy wapień dewoń ski
z
żyłkami k alcywwymli). Zakład
obr6bczy w Bi ałogon ie wyprodukował z tego
surowca
około 20 tys. m kw. tz.w. elementów kamiennych (pa.rapetów, stopni scho<lowych, płyt
posadzkowych i okładzino
wych), które w ni'Cwielkim tylko stopni.u zaspokoiły z.apotrzebowanle wykonawc6w robót wykvńczeniowych w budownictwie
indyvltidualnym,
dekorator6w wnętrz gmachów
użytecz.ności publicz.nej i b'udowli sakralnych oraz rewaloryzatorów obiekt6w zabytkowJch.
])ł.a pot)rawy tej
sytuacji
opracowano program rozwoju
wydobycia i obróbki marmurów. Podzielone na 5-letnie
etapy z.amierzenia mówią, że
do roku 2000 wydobycie bloków wz.roonie do 3700 m
sześc., a ich obróbka do 6600
m kw.
•
Wstępnie prowadzi się już
w Kieleckich Kopalnbch Surowców Mineralnych nakreś
lone w I etapie programu
prace przygotowawczo-organizacyjne. Zmierzają o~ do
za.gospodarowaonia dwóch nowych złóź: w Osinach k.
Chmielnika i Stobcu k. Opatowa. Do urabiania tego ostatniego zamierza się zatrudnić załogę zakładu
w Karwowie, który w cią;u dwóch
najbliższych lat zostanie zlikwidowany.
Og6lny kos.zt u rzeczywi5tnienia tych
prz:edsit::wzJęć
(opracowało je Biuro Pro jektów "Biprokrusz" w K rakowie) według cen ubiegłorocz
nych szacuje się na
ponad
pół miliarda z.łotych. P rzewidziane w programie in ",--es tycje, powinny być według zaloże6, fin ansowane 'środkami
własnymi, środk:uni z zatrzymanego w
100 p.J:o centach
oopisu amo·rtyzacyjnego i dotacjami z funduszów centralnych.
Tworzone w obowiązują
cym systemie ekonomicz.nym
środki finansowe ńa rozw.pj,
pozostając;e
w
dyspozycji
przedsięb io rstw,

umożliwiają

jedynie odtwo rzenie zdoln06ci

Nowa lwiazda amerykańskie
r:o
piosenkarstwa,
Michael
Jackson otrzymał 6,z 8 Nal:ród
Grammy, podczas Ilroczystości
w L08 Anr:eles.
CAF-AP

Kalendarz dziwoląg
Jest to normalny kalendarz
- oficjalne wydanie, kt6re ukazało się w kan.adyjskiej prow.nejl Ontario. Jeśliby wierzyć temu kalendarwwi w ubiegłym, 1983 roku, był<>
369
dni. Luty, kt6ry ma zazwyczaj
23 dni. a w rokl.. przestęonym
:9, w tym kalendarzu miał 30
<1ni Kw ieci eń i wrzes:eń natom:ast miały ich po 31. Najcieka wsze, że ten kuriozalny kale'lJarz, w którym zrobiono tyle błf::dów, cieszy się ogromnym
powoo!eniem
kanadyjskich ...
kolekcpner6w.
(m-k)
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poodu.kcyjnych. Z

tego

też

względu przed.:tiębiorstwa urab iające skały powin:ny
ys.kać

Odpowiednie preferencJ
finansowe, wynikające z przyplsa.nia ich do grupy zakła
dów przemysłów wydobywczych, a także z pozostawienia do ich dyspozycji środków
powstałych z amortyz.acji.
Obecne zapotrzebowanie IU _
marmury sięga ok. 200 łys.
m kw. rocznie a jest zaspokajane w 50
procentach.
Prog1Wzy rozwojowe budownictwa określają. że do roku
2000 to zapotrzebowanie wzrośnie do ok. 450
tys. m kw.
Bogata baza surowc<YWa oraz
walory dekoracyjne i technicz.ne (podatność na polerowanie, odpowiednia twardość,
zwięzłość i wytrzymałość na
zmiany temperatury) marmur6w świętokrzyskich stwarzają dogodne warunki do powiązania opracowanych pla,nów z ro.zwojem produkcji
naeks.port.
Nie ~ znaczenia dla pro-

zło

ali

jes~ to, że eksploatacja bloków marmurów nie ma istotnego wpływu na z.mimy w
środowisku
geologicz.no-przyrodniczym. S tos-unkowo niewielkie rozmiary wydobycia,
niez.!'1acz.ny postęp frontu robót w kopalniach, jak również stosowane technologie w minimalnym stopniu wyloorzystujące materiały wybuchowe - nie stanowią zagrożenia dla otoczenia,
ani
też nie są dla niego uciążliwe.
Wszystkie te pozytywne czynniki eksploatacji umoiliwiają
urabianie bloków
marmuru
nawet w rejonach objętych
warunkami ochrony śroóowi
ska.
Jeśli wykorz.ys.tane zostaną
wszystkie s:z.anse, złoża zalegających
Kielecczyznę
marmurów mogą stać się "tyłą
z.łota".

(jm)

Ofiara'
palaczy papierosów
Jak informuje
"Svenska
Dagbladet", w Szwccji wydarzył się niedawno niepokojący przypadek zgonu kobiety, która zmarła na. raka
płuc w wyniku." palenia papierosów przez Jej kolegów
w pracy. Zmarła miała 55 lat
I od 1965 roku pracowała w
biurze
konstrukcyjnym
w
Goeteborgu, większą
czę~c
c:za.su spędzajl\C w pomieszczeniu wraz z dziesiątką kolegów. SześcioA z nach było
nałogowymi
palaczami. Jak
Obliczyli specjaliści, w cią~
20 łysięcy godzin kobieta ta
zmuszona była oddychać powietrzem
zanieczyszczonym
łytoniowYm dymem. Dopiero
w 1976 roku udało jej się
uwolnić od kolegów palaczy,
gdy przeniosła się do innego
pokoju. Choroba ujawniła się
w 1980 roku. Ra.k płuc, który został stwierdzony, okaz3ł
się
nowotworem,
mającym
ewidentny związek z paleniem tytoniu. Na marginesie
tego wypadku opublikowaJW
w Szwecji wyniki badań lekan;y greckich i japońskich,
wskazujące na ogromne ryzyko zachorowarua na raka u
tzw. pasywnych palaczy, a
więc u osób
oddychających
przed dłuższy czas dymem
tytoniowym,
wydychanym
przez innych.

Kram z

myśliwi urządzili dla dzieci efektOWne oCnisko.
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CAF-R, .Janow~ki

Patronat .jakich maro
Już prawie
rok Z<'.Ikłady
Odzieżowe Przemysłu Tereno-

wego "Nida" w Kielcach patronują pl<lc6wce
handlowej
WPHW nr 63 przy uL Czarnowskiej. I klienci, i obsługa
sklepu są z tego zadowoleni. Więcej bowiem jest towarów, z.własz.cza tych at.rakcyjnych, pochodzących z bieżącej
prodtuktcji
zakładów:
fowar dostarcz.any jest dwa
razy
w tygodniu.
Oferta
obejmuje b :eli'znę pościelową,
piżamy, kurtki puchowe, bluzeczki. Sklep prowadzi równieL sprzedaż
pozarynkową.
Klientami są zakłady pracy,
kluby sportowe.
- Cenimy sob:e ten patronrut mówi kierowniczka
Ma.ria.nna Gabryś - także z.e

względów

elronomicz.nych. K,llwz.rosły obroty, na
p6łkaC'h
nie odkładają się
buble. Zgodnie z umową zawartą z "Nidą", je-śli w ciągu
90 óni ofer-owana klientom
rzecz nie zos.tani~ sprzedana,
możemy ją zwrócit producentowi. Dotychczas oddaliśmy
dopiero koszulki i płaszczyki
dziecięce , nie cie5zące się popytem ze względu na wygókakrotn:e

rowaną cenę.

I

pomyśleć, że

je5lz.C7.e n:epatronaty przynosiły
korzyść głównie producentom,
były oowiem gwarancją
na
zbyt towar6w ruechodliwych.
Patf'O'!1atów na obecnych zasadach przydałoby się więcej.
(a-z)
d::;.~no

wolnie ,,rozpisać". Nie było
jeszcze tylko nabywców. Ale
krótko - po kolei:
Nabywców skłoniły do współ
pracy nieszczęsne fakturU MoTralUiJlortu Handlu Wewnętnne ina było całkiem bezpr.blemoco. Przedsiębiorstw. to utrud- wo wypisywać fikcyjne :Ilecenia
niało personel ljiurowy i IIryzwrotu opakowań szklanych, zacad y wyjazdowe, złożone a kon- legająeyeh w sklepach hrani,.

(I)

o 'o, że wyzysklljąc: tlziałalność
jec1no Ud cospodarki uspołecz
nio_j i pozostając w porozumieniu ze sohll nawzajem :&acarnęli mienie
znacznej wartości
na szkodę takiej jec1nostkl, tj. •
«:310 a art. 202 kk.
Prawda jest łaka, że w krótkim czasie na maehlojkach a
wodą
sodową
,.mazowszankazal:arnęli ei warszawiacy ponad
S,5 min zł!
PHestępStwo
zaczęło
się w
zakładzie wytwórczym. W łym
zaklacbie aparatura pomiaru wojenłów i ładowaczy. Normal- spożywczej. W przypadku ,,mailości produkowanej wody dzia- na współpraca biura z konwo- zowszanki" wartość butelki rówłała wadliwie. Pierwszą osobą,
Jentami wYl:ląda tak, że biuro na jest wartości wody na rynktóra tę anomalię UIlWUY", wystawia konwojentom faktury, ku. lllożna było zarobić na wobył magazynier Z. Dlaczego on?
a konwojenci mają się z nich dzie i dokłac1nie tyle samo, l:dy
Dlatego, te aparaturę wcześniej rozliczać. Ale konwojenci za- wody akur.lt nie było na skła
aepsuJ. Był Jec1nak bezradny uważyli, te faktury nie 5:ł kon- dzie.
Konwojenci zaangażowali do
w.bec o:romu wody z bąbelka trolowane. Wiedzą takie:, re
mi, której nie mial komu sprze- atrażnikom w zakładzie wytwór- złodziejskiej spółki kierowników
Jdlku sklepów. Kierownik za
dać "na boku". W końcu jec1nak czym wystarczy maehnąć fak_alazł wspólników... we włas
turą
przed oezamI, a ci jui sklep odpowiada mateMalnie:,
więe o wszystkim
musi wienym magazynie. A było to tak: zdejmują łańcuch • bramy.
W innej chielnlcy stołecznej
Zatem był lewy towar, były dzieć. Ale faktury musz~ być ofunkcjonowało Przedsiębiorstwo faktury, które moina było dostemplowane, a nie mor:" do te-

i,lio y

http://sbc.wbp.kielce.pl

mocji tej

dzieciom

MyśliWi a koJa łowieekier:o "Drop" w Zielonej Górze
eo
roku Ilrądzają dla dzieci spotkania z przyrodą. Takie wspólne wyprawy do lasu są rewanżem za pomoc młodzieży w dokarmianiu zwierzyny podczas osl'f ych zim.
Na zdjęciu: na ukończenie . sezonu almowel:o w las&eh

bąbelkami

w.udziestu kilkIl mieszkań
eow
Warszawy
sL;węlo
przed sądem, oskarżonycb

D

Myśliwi

a

ę

u
n

I Zjeść serce pan er
Sędziom

na Florydzie przy;wkrótce rozpatrzyć trudną sprawę.
Oskarżonym
jest
James BiIlie, 41-1etnł Indianin
z plemienia Seminol6w, żyją
cego
na nie dostępnych, bagnistych terenach Everglades na
południu Florydy. Wina BiUiego jest bezsporna: wytropił i
upolował panterę, a następnie
zjadł
je; serce zgodnie z
prastarym obyczajem Seminolów.
Parltel'y na Florydzie znajdują
się
jednak
pod icisłą
ochronq. Żyje ich tam już tylko
około
trzydziestu. Toteż,
gdy
_prawa się wydała
(na
skutek donosu
jakłego§
niedzie

życzliwego

nr 51

dramaturg
dramatu
J)4}mai:"ańczowego,

9.
autor pGwieś
pLacu Broni"
MARLON), 10. ozlub rodzaj s'pÓdz płata DlateriaJu,
Jawie, Malajach i
(z;ma"'ramowany

ltrzyi.ówki przepad adresem
rena karw . terminie
od daty nicie-jszePomiędzy
prawiroz.l06uje się
kSi;ążk:01óli'a
Ka,rty bez
wyłączone z 1060-

Y

;j

-

y
-

o

o

,

-

-

aprawiedliwoici biatu w kolizji z odwiecznymi tl'adycjami Seminolów.
Jame. Billie
zabił bowiem panterę, by móc
apl'awować funkcję Ullrownikll
plemienia.
Zgodnie z wiel'zeniami Seminolów, apożllcłe .el'ca pllntel'y
daje .przyułemu
cZllrownikowi łiłę ł dar leczenill ludzi.
człowieka stanął

tl'udnll

orzech

do

możnll ignorować
obowiązujących
praw i
pozwalllć "a tępienie ginących
zwiel'ząt. Z drugiej .trony jed-

I-

-

członka

Wymiar

łego

Sąd ma
zgl'yzienill.

t,

-

BiIliemu

plemienia), natychmiast wazczę
to dochodzenie. Indianowi (11'0zi kara do 5 lat więzienia i
5 tys. dolarów grzywny.

nr 36
botanika,
łazienka,

łobuz,

antyk,
ko-

ład.

nandu,

wlasnyeh piecdyi w rato niezbity
się do winy.

IW'gJE~n~:t.

zamówić fał
wymyślon~

s
1J"_UD'erł~m.

Nie

Seminole -ą również ginącym plemieniem jest ich
już zaledwie ok. dwu_tv.
To
nie oni wytępili pa"terll ł mne zwierzęta na Florydzie tlCzy"m to billU. Dla Seminolów pantera
jest 'lImbolem
w.zystkiego, co iwfęte ł "iety-

"ak,

.

Coraz
książek

.

więcej

na indeksie

Pod preteltstt>m "walki z komunizmem i
antyamerykanizmem"
wsteeznlcy z uJtraprawlcowycb orcanizacjl amerykańskicb umieszczajlll na liście dzieJ "wywrotoWYCh" wiele utworów Jiteracloch,
wIUwajlII książki I podręczniki z
bibliotek szkolnych. Jak pisze
dziennik ,,New York Times", tego
rodzaju eenzura nabiera coraz
Większego zasięgu.

Na ..czarne listy" wpisane zotalde kSlą:ikl, Jak "Grona
cnlewu" .lobna Steinbecka, ..PrzyCody Tomka Sawyera" Marka
Twaina, "Pożegnanie z bronią"
Ernesta Hemingwaya I setki Innych. Pod naciskiem prawicy wydawcy olłmawiaJą wznowień "Ballad CI Bobin Hoodzie". które Jak utrzymuje sIę propagują
"bezprawie I komunizm".
"New York Tlmes" informuje,
ie zainteresowano się takte podręcznikami szkolnymI. Np. jedno
• wydawnictw musialo usunąć! z
podręcznikÓW
blolo~
wsulkle
wzmianki o teorU ewolucjI Darwina. Jako sprzecznej z teorią o
bosldDl pocbodzeniu człowieka.
stały

~cznIe

od czasu

objęcia władzy

przez admln1strack Reagana prawicowe organizacje umieściły na
"ezarneJ li§cie" ok. COlI tytułów
Ilsląłek. Według danych komitetu
WY8tęPuJlIIceco
przeciwko cenzurze, _tworzoneco przez Krajowe
Stow~yszenie Nauczycieli .lczyka
Angielskiego, w US2 r. na tądanJe
prawiCOWCÓW w 58 proc. amerykaflsłdch
szkół
przeprowadzono
"eJ!Ystki" bibliotek.
/pAP)

Wa ekranach
bieżącym

tygodniu na ekranach
głównych
kin
Kielc i Radomia obejrzymy kilka nowych, nie zapowiadanych jeszcze przez nas filmów.
"DUCH" - barwny, panoramiczny film grozy produkcji
amerykańskiej. Akcja rozgrywa
się współcześnie w domu
zamieszkałym przez rodzinę skła
dającą się z małżeństwa i trojga dzieci. Pewnej nocy okazuje
się, że pięcioletnia dziewczynka
zaczyna rozmawiac z nie wyłą
czonym... telewizorem. Rodzice
początkowo bagatelizują
sprawę. ale okazuje się, że jest ona
znacznie poważniejsza. W domu
zaczynają się dziać różne niepokojące zjawiska. Dziewczynka znika w tajemniczych okolicznościach.
Dopiero po pewnym czasie ojciec rodziny dowiaduje się. że ich dom, jak i
całe osiedle, wybudowano
na
terenie dawnego cmentarza. DuPomacało takie Przedsiębior
stwo Transportu Handlu Wewnętnneco,
które na podslawie
fałszywyeh faktur bez szemrania rozliezało kursy konwojentom, którzy faktyeznie kurs.wali tak. jak warszawscy laksówkane, czyli tam, ctbie im
pasowało. Bywało, ie jechali z
towarem w najdalsze dzielnice,
bo lam mieli suptewanych
kierowników sklepów; czyli ich
kursy były wielokrotnie dłui
ue od kursów uezciwych kOllwojentów, których w dostawaeh
towaru obowi~Z'Ywała rejonU&-

eja.

SpÓłdzielnia Spopodstawie fałs:lV
zwrotów lUerowńi
mieli nadwyżki ena wodę. bo
do sprzedaży
rozdzielni-

kalne. Jedynte czarowmk ma
prawo, a także obowil\2ek raz
w życiu upolotcać to zwienę i
zjeść, zgodnie z rytuałem, serce.

Dlaczego jednak te kursy były
w przedsiębiorstwie rozlinane?
Odpowiedj prosta. Na tej samej
zasadzie, na jakiej mógł robić
oszezędności wody z bąbelkami
w zakładzie wytwórczym ma,azynier Z., i na jaki d kierownicy paru sklepów mieli lIadwyżki w
opakowaniach oklanyeh. Tajemnica tkwiła w bała
ganie w organizacji pracy w
przedsiębiorstwach,
w niczym
więcej._

(Dokończenie

jutro)

JACEK ARTOWsKi

zmarłych
coraz bardziej
prześladują mieszkańców... Reżyserował Tobe Hooper, w r0lach głównych - Crail!; T. Nel-

chy

IlOn, Jobeth \VUliam:, Beatriee
Strai,ht i inni. (.,Roma.ntica" i
"Bałtyk").

"KARTKA Z

PODR02Y" -

barwny dramat społeczny produkcji polskiej. Akcja rozgrywa
się
'fi
latach drugiej wojny
światowej. Historia człowieka osacwnego, zagrożonego śmier
cią i czekającego na wezwanie
do podróży, z której miliony jemu podobnych ludzi miały już
nie powrócić. Film trzymający
w napięciu. Reżyserował Waldemar Dziki, w rolach głównych
- Władysław Kowalski, Rafał
WieC):ayńslli, Maja Komorow Ir.a.
Halina Mikołajska, Janusz MiehałowsJU, Jerzy Trela i inni.

<.,Moskwa").
"OKO
NIED2WIEDZIA"
dramat psychologiczny produkcji rumuóskiej . .Jest to ekranizacja opowiadania klasyka literatury
rumuńskiej,
licballa
Sadovean1l. Akcja f'lmu rozgrywa się na Bukowinie w latach
międzywojennych,
w atmosferze zmagań człowieka z surową
i nieprzystępną przyrodą. Film
Ukazuje dramat młodego czło..
'wieka, któremu umiera ukochana wna. Matka młodego leśni
czego troskliwą opieką ratuje
syna przed psychiczną depresją.
Reżyserował
Stera Gule:!., w
rolach głównych - Dra,os Pi$laru, Sofia Vieoveanca, Stoian
Jo5if, Daniela Vlad6eu i inni.
t,Robotnik").
Ponadto z filmów omawianych
już przez nas, w tym tygodniu
zobaczymy takie jak - .,Kocbanica Francuza" ("Romantica" i
"Bałtyk"), "Komandosi :II Nawarony", ,.Akademia pana Kleksa",
"Mistu
kierownicy
ucieka"
(.. ~oskwa"), .,serce tyrana, czyli
Boccaccio na WęKl"Zech", ,,Popioły",
,,lIarysia i , apoleon"
(,,studyjne"),
,.Wielki
Szu",
,,Bł,\d
zeryfa"
("Robotnik"),
"Butc:h Cassidy i Sundance Kid"
(..Romantica"). ,,"abank", .,Konwój" ("Przyjaźń"), "Akademia
pana Kleksa". "Lalka", ,.Mansarda", "Komediant y" <"Pokolenie"), "Wejśeie Smoka", ..Tess",
"\Vspomnienia ze starego Pekinu", "Palace Hotel" (;,Hel").

Aby sfinalizować tralli!akcję, dys;:x>zytor ~kierowa .,Cz3.:kę"
do jed nego z pracowników, który od pierwszego wejrzenia wydal s i ę porucznikowi znajomy. Spraw do omówienia było dużo, a że lokal biurowy me s rzyjał temu, p0 3zli w ; ęc G 0
poblisk:ej knajpki, gdzie przy jednym glęb3zym
r n. ,~, ',li
u 3talan:e w 3zelkich cet'lli Z'.v iąz',lOyc h z w "jJzdc,n.
Teraz już bez trudu "Czarka" przypomniał sobie, skąd zna
rozmówcę· Klienci restauracji widocznie byli świadlnmi tak:ch
sytuacji dość często, gdyż nie zwrócili żadnej uwag i na ŚC ! ~a
jących się dwóch mężczYZ!1. Tak oto "Czarka" po kilkuna st u

latach, jakie uplynęly od nauk pobieranych w korpu 5ie kadet6w, przypomniał sob ie w zadymionej knajn'e jednpgo ze -;\',0ich 6wczesnycb kolegów - nazywająceg o się o!)e;: lie A Jnej
Waslkiewi<:z ·l. Zaproponow'Jł mu k onw ojow.lrl.e
co:'"tu,
ponieważ lepszy był tu kolega niż ktoś ohcy.
-

"11

Tak s ię też stało i gdy rano 3 stycznia 19·a :'oku p~l. d m:l gazyn:uni firmy Wróblew ski i S - ka. m : eszczącymi 'j ę przy ul.
Inżyniers kiej na Pradze, zatrzymał się pięciotJno\\'y wóz, z tvlu
za dwoma kierowcam: Ul s : edział w Ch 1T<l klc .~ (> k')'lW( ic .. a
An.drzej.
Przy pomocy melinujących Slę w War'~z.:l\\ .~ :Golu.;._ 1. ) lo;:. u powań, zmobilizowanych na ten dlień przez "C z,r"~· . 'Z.\:) ko załadowano część zwiezionyc h już wcześ'li€-j dJ magn 'l U
towarów, a . następnie w ciągu dwóch godzin obj '':dż:\ją::
warsz.taty wykonujące zamówienia - doład0 wano TE'$ztę.
Wreszcie w południe transport był gotów. " C z1rka" "aprosIł
teraz Andrzeja i k ierowców na ooiad do której>; z va rsL.3·.\" &kich knajp. S :\m wś n: w'q~ ,ł kontakt z .,.1otor"m" ... \
Na pól godziny przed odjazdem tra.nsportu porucz l ik po,\ ia"Motora" o czekającym go zadaniu. pol ecając nato 'ch mia.st wyjechać do oddziału biwakującego .1; pobliżu m.cj-,ca
zaimprowizowanej zasadzkL Dz ię ki szybszemu wozow i m i ał O!l
dojechać o wiele wcześniej do lasu i powiado mi ć " Ponure';o".
aby w godz inach przedwieczornych był g J tów do przPjc cia
transportu na odci n ku szo-y między ł..a,,:,o·\ "m a O").' towern.
domił

"Motor" natychmiast Dpuśc i ł Warsza'wę. a \\ pol god z .n." po
nim tą samą trasą ruszył ciężarowy samochód ... CzaTka" h''iZcze przed odjazdem, podpierając si ę la s ką, pokuśt\ kał d') kn:lJpy i wpakował w kieszeń półlitrówkę bur:lcZ<"lnki. ~ )y - i::k
wyjaśnił Andrzejowi było czym wynić dU7V toa .1.
Prowadzenie pięciotonowego wozu po oblodz.o.lej sz.>s.e !l:c
należy do przedsięwzięć łatwych, nic \,,,': ęc dz iwne ;.;o. że c : ę
żarówka nie przek raczała szybkości czterdliestu kilo "le~:ó''\" :,a
godzinę. W Grójcu chwila emocji kontrola
d o kumen tow
prz.ez niemiecki patrol, ale skończyło się na napięciu n e r'.vó·.v.
Siln Lk mruczał miarowo, u 3 ypiająco, sZ r) fer z caiej sily t-zymał
dygocącą kierownkę, jego pomocn ik s maczn ie poeh ra ;:>y \\ al,
a Andrzej i .. Czarka" siedzący w drugim rzędzie w ob ' "!er .,p j
szoferce oddawali się wspomnieniom.
- Dojeżdżamy do Pilky, w Bialobrzegach
śpiochem oznajmił k ierowca.

ę

s:<; ,. tY'n

Lukowy most na skutej lodem rzece widać jut: z da;e};a.
Wolniutko, aby W"Ozu nie rzuciło na balustradę, wjeżdżają '1 abeotonowe pasmo. Prześ 'Ni t między slupami konstrukcj i c ę ::a
ró......ka zdaje s i ę wypełniać bez reszty. Po drugiej stronie i:el betowego szpaleru widać szybko zbliiający się samochód . K :erowca ciężarówki zwalnia jeszcze bardziej, gdyż oba wozy wyminąć s ię mogą tylko zjeżdżają<: na sam brzeg jez:bL

Naraz samochód pędzący z przeciwnej strony raptJ~\ .lie hamuje, skręca i nieruchomieje tarasując całą jezdnię . EnergICZne stąpnięcie na pedał o'3dza ciężarówkę dosłowrtie metr prz.cd
tamtym wozem. Wszyscy w szoferce lecą na podlogę . a kIerowca sypiąc przekleństwami szarpie za klamkę drz d, ł'y
fajtłap ie z tamtego wozu dać odpowiednią repr. ·mp 'l l ę , go)"
naraz. ..
Zza każdego filara konstrukcji mos towej wychynęlu icn po
dwóch, trzech - milczących, zwalistych, w zielonych szynelach
aż do ziemi i kwadratowych hełmach, z pistoletami ma _l.ynowymi w rękach. Z zagradzającej drogę ciężaró ,\ k i wy'i~'pali
się dalsi, wszyscy kierując broń ku szoferce. Otaczali wóz ze
wszystkieh stron, a było ich kilkudzies :ęciu. groźnych i paraliżującyCh każdą chęć QPOru.

., PQ;ł~g : wat się także pap,erami na n.a2wi:;:-o l w~~z~:ic,,",,:cz..
Przez dodanie jednej litery na początku nazwiska jego karla relestracyjna w kartotekach policyjnych przesunęła si~ o szereg pozycji. co dezorieńtowało gestapowców
•• ) Kier()wc.a n.azywał się S ~efan K Iba:ew ski, zaś p'')moÓ:!'i:;: Wl.c:.dys!a .. Si;non.
- ) Niektóre osoby związane z kO:lSpJ-acją twierd:zą, że ,,Motor"
o dacie wyjazdu i trasie przejazdu transportu "Czarki" wiedział
już trzy dni przedtem, nie znajduje to jednak żadnego \lO Lw ierdzenia. Pewne jest natomiast, że dowiedział się tych szc~gólów d~
piero na p6ł godŻiny przed opuszczeniem Warszawy.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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FABRYKA
SAMOCHODOW MAŁOLITRAZOWYCH
"POLMO" .
ZAKŁAD NR 2 W TYCHACH

ll

Radom _____

Poniedziałek

12 marca
1984 r.

TEAT R POWSZECHNY

KINA
"Bałtyk" "Duch·'
USA,
pan. kot. l. 15, oraz zestaw kt'ótkome trażówek, g. 13.45, 16.30 l 19.15.

BERNARDOM

1 GRZEGORZOM

"Pczyjrió" -

.,Akademia

pana

Kleksa·' - I cz. pol. kol. bo .• g.
15.30. "Vaban"" - pol. kol. l. 15,
g. 17.30 i 19.30.
u

jutro
BOZE>.~Ol\1

l KRYSTYNOM
r. - Antyrządowe

grupowanie

Kochanowskiego

nieczynny

Dziś składamy życzenia

1~81

""Da

im.

"POkolenie"

u-

partyzanckie

U-

-

"Lalka

pol.

-

kol. t. 15, g. 15.30 i ts.15.
~,Hel"

,.\Vejście

-

Smoka"

-

NITA dokonalo
napadu
na
z kłady
papiernicze w Bengueli w Angoli i uprowadzilo
54 obywateli czechosłowackIch,
zatrudnionych w tym zakła

USA. pan. kol. l. 18, g . 13, 15.30,
17.30 j 19.30.
"Odeon" "Wilczyca·' pot.
kol. t. 18. g. IS. 17 j 19.
APTEKI DYZUR::-JE:
nr 67-010
pt. zwycięstwa 7, nr 61-015, pt.
Konstytucji 5.
INFORl\IACJA
służby
zdrowia

najemników brytyjskich, waltt"cyeb po slronie rozlamow~go
uęcupowania w
wojnie
domowej w 1975 roku.
1967 r. - Indira Gandhi zosbla
jednomyślnie
wybrana
n a przywódC%ynię rządz"cej ,..
Indiscb Partii Kongresowej l
sunęła na czclc rządu Indyjskiego.
196.. r_ - W Jakarcie odbylo się zaprzysjężenie gen. Suhacto na stanowisku prezydenta Indonezji po pOZbawieniu
władzy
dotychczasowego szefa p;;lli'Stwa, Sukarno.
1!50 r.
Zmarł
Henryk
Mano (młodszy brat Tomasza),
antyfaszystowski
pisarz niemiecki,. autor dramatów j ~o

czynna w godzinach !ł-!1 , w
8-20 . tel. 261-21, Informacje o usługach - 365-85.
TELEFO:-iY: Straż Pożarna 998.
PogotOWie Ratunkowe 999. Pogotowie Eenergetyczne - Radom 981.

d zi • Za ich uwolnienie żąda.
DO
później
wypuszczenie
z
wię'ł.icDi~ angolskiego siedmiu

Wleśri..

l 1II 1'. 1ablltma Gandhi,
pczv"'ódca indyjSkiego ruchu

njepod.e~ło~ciowego,

wezwał

Hindusów do biernego oporu
przeciwko kolonjalistom brytyJ!lkim.
Ins l'. - Zmarł Sun .lat-sen,
chiń ki d e mokrata
rewolucyjny. pienrs:zy prezydent Republiki C1tm5klej.
11Mt r. - runcja prze"."talcils TmleIlJę w swoj" kolonię.

Komenda MO 251-36,
Pogotowie
Milicyjne 997, Pomoc drogowa 961.

Skarżysko
KI:-i A
"Wolno~ć"

"Młodość Piotra"
NRD, kol. l. l!, g. 15. "Rocky
USA. kol. l. 15. g. 17 j 19.
"l\l etalowiec" .. Poszukiwacze
zaginionej arki" USA, pan.
kol. I. 12, g . 16 I 19.
APTEKA DYZUR:-iA: nr 29-0ł6
ul. Apteczna 7.
POSTOJE TAKSOWEK: Dworzec Glówny PKP, 705, os ieąl e
Milica
22-U.

-

-

II" -

Starachowice

..

Kielce
TEATR
n icczyn-

Im. S. Z".omskiego

ny

_

sobotę

KIN A

."Roma.ntica·· - ,.Duch" - USA,
kojo I. 15. oraz zestaw krótkome-

trazówek. g . 14.15 i 19.15. "Kochanica Francuz,,·· - ang. leol. 1. 15,
g . 17 .
,, ·\kademia pana
K1 ~ksa··
([ cz. pol. kol. bo.,
g. 15.30. .. Komandosi z Nawarony"
- ang. pan. kol. l. 15, g. 17 j 19.15.
.,StudYJne
Serce
tyrana.
CEyh Boccaccio na Węgrzech·' węg .
kol. l. 18. g. 15 J 17. DKF
- g . 19.
"SI< Ika" •• Zemsta
różowej

KI~

w
ziemi" rolnik z woj.

szczecińskiego

16.30 DT - wiadomości
16.40 Dla
młodych
widzów:
"Zwierzyniec" oraz film
TP .,Karino" - "Pogoń za
lisem"
17.30 "Wszechnica społeczna" PZPR w polskim systemie
politycznym
17.55 Reportaż z przeszłości
18.20 Informator wydawniczy
18.35 "Diagnoz:l": Chirurgia plastyczna
19.00 Dobranoc: .. Piotruś Samochwala"
19.10 "Echa s tadionów·'
19.30 Dziennik TV
20.00 Sprawy na dziś i jutro
20.15 Teatr TV na świecie: B.
Brecht .,Zycie Galileusza"
22.45 Być we dwoje, czyli piosenki na głosy (I)
23.05 DT - 2~ godziny

PROGRAM n
17.00 DT - Wiadomości

Telefon Dwójki
17.10 "Magia kina"
17.30 "Morskie horyzonty"
118.00 Fi1mo\Vy świ,a t przyrody:
" Złote lata"
18.30 Program lokalny
19.00 Prze wje Dwójki
19.10 ,.Pokręć głową"
zagadki językowe
19.30 Dzienn i k
20.00 Kalendarz historyczny
2015 "Tego je=ze n ie
było,
czyli czarodzieje"
21.15 DT '- Wydarzen:a - Tel€fon Dwóik i
21.30 ,.Swiat wokół nas"
"Czas trwogi,
czas
nadziei'· mm dok.
22.00 Muzyczne wizyty
Z2.40 .,Pugaczow" (2)
fi.lm
prO<!. radz.

Jutro
PROGR.-\.:o.t l

6.00 TTR, mech. roln., S. II
6.30 TTR, hodowla zwierz., S. II

A

"Robotnik" - ,.Ryś na tropie-'
ZSRR, kol. dub. bo., g. 15.
.. Zandarm na emeryturze" - fr.
pan. kol. I. U . g. 17 i 19.
,.513[''' .,Poszuki\\·acze za~i
nionej arki" - USA. l. 12, oraz
zestaw kr ót kometrażówek, g. H,
16.56 i l AO.
PTEKA DYZUR~A: nr 29-076
ul. Staszica L
POSTOJE TAKSOWEK: telefony .3-10 1 53-110.

Ostrowiec

.,Mos"....... -

16.00 "Zakochani
S. Walas -

9.00 Jęz. polski, kI. IV: Spotkania - Listy pełne muzvki
9.30 F'i lm
dla
II
zmiany:
"Chwytajcie i bierzcie" film węg.
11.00 Plastyka. kI. lU: Z Sz.
Kobylińskim s!>Otkanie 7
11.55 Jęz. polski, kI. IV lic.:
Dzieje dramatu .. Kartote_
ka··
12.50 Plastyka, kI. II: Z SZ. Kob:vliilskim spotkanie 6
13.30 TTR. hodow. zwierz., s. IV
14.00 TTR, mech. roln., s. IV
UWAGA: Za ewentualne zmla::X":wfa,:.'::ramie TV, redakcja nie

KI:-i A

9

'

pantecy" -

-

••

ang. kol. L l!, g. 15,

lT i l

HRoltotni.k·· -

Le,....

G .. leriA
7 -

nieczynne.

GALERII:
BWA ,.piwnice", ul.
Wystawa plastyki -

... PrzedWt o.:inł.e ~ . .
gOd7 It-17. nIedziela

czynna

w

- 11-15.
Fotot;:raliki ul. RewolUCJI
PAitłzi .. raikowej
la W ysł.aW
Cot graltj Zglbniew
zalew..1r1 e~0 C'ł:ynna vr godz.
nied 7 ,el Aleczynna.
M U Z II: A
nie=ynne.
APTEKł DYZURNE:
nr U-flOl
ul. Buczk3 37 i 39. nr _9- 8 ul.
S ... nk,ewI ,a 15.
p.,radnie dyiuruj"ce: dla dz ieci
1
dorosli'ch ul. Pocie~7.ka
11
'Przychodnia Rejonowa) w godz.
lT-21 , w niedzielę S-U. Slomatologie>:nna ul. Pocie'>zka 11 'II
nied ZIelę 1 swięt
w godz. 1-!1.
T E LEFON Y:
PogotowIe Ratunkowe 999. Pogotowie Milicyjne 997. PogotowIe
WSW łl8-~~.
Stra
Pożarna
9!1S.
Pomoc drogowa 931.
POllotewle
E~ektryc',,"e KIelce M ia3to 99t.
Kielce - Teren 956. PogotOWie
wOdn()\canail 7.acyjne 508-11. Pocztowe .nf. o u..lugach ilU, Hotel
Centralny 6Z5-1l. Informac~ kolejowa .:10. Pogotowie . w od.-k n.
C,O.. dźwtG we
ele ktr',c-.ne
M
5Ii-33. Pogotmvie gazuwe tel.
30-211-91. Pog lowie wod.-kan. c.o .•
elektryczne RPGM czynne ,,_
gOdz. 7-!J. tel . 31-1647. OśrOdek
InformaCjI USług WUSP tel. 457-41.
POSTOJE
TAKSOWEK:
Dworzec PKP - G!9U3. Taksówki bafś~~~~e ul. Armil Czerwonej
G :lI .. r'a

'-11.

NUMER 51

STRONA 6

,,Hutnik"

-

.. Akademia

pana

Kleksa" - I cz. pol. kol. bo .• g.
1;;.30. "Cena strachu" - USA, PK,
kol. l. II, g. 17.. l lt.3ł.
••Przodownik u ....., " l\olagiczoe ognie·' - pol. l. II, g. 17 l 1'.
,,,Zorza" - nieczynne
APTEKA DYZUR:-iA: nr 29 ...71
ul. Starokunowska In.
POSTOJE TAKSeWEK: pl. Wolności
:;:n-H,
ut.
Sienkiewicza
SU-U.

II'-__K_O_ń_ski_'_e_--J1
.....,/:az.. - "Teqs·· lr. pan. kol.
I. 15. g. 15.. i II. .

"Antynne" - uOr Ji papa" wl. kot. l. 18. g. 16 i 18.
UW.'G"-! Za e w otuaJoe zmiany ,.. progr.amie kin. redakcja
nie odpowiada.

PROGR,\,M

LOIL'LN1r

17.05 Dziennik 17.15 Pols!<a mU-

zyka mlodziezowa (stereo) 17.30
Fa!a MłodoŚCt w oprac. G.
Je ionka lS.oo Koncert dl3 fonoamatorów
(stereo)
1S . ~
Skr t
dziennika I piosenka na po±egna me.

Dziś

PROGRAM I

Ogłoszenia

drobne

CIEKA WE
oferty poleca
OLIMPIA. Informacje w znaczkach pocztowych za 20 zł. Lublin 17, skryt ka pocztowa 28.
Itł-k

KFiDZIOR Andrzej zgubił prawo Jazdy wydane przez - Urząd
Gminy Nowiny.
516-,
M~KAL Mirosław zgubił prawo Jazdy wydape przez ZSZ
Kielce .
536-,
ST?KOWIEC Edward zgubił
dowod rejestracyjny motorowerU .. jawa'·, nr rej. CAA 984, wydany przez UM Kielce .
547-,
PANSZCZYK Andrzej zgubił
legityma~ję
szkoln)
wydaną
przez ZSZ nr J Kielce bilet
miesięczny PKS, trasa: ~iorawica Kielce.
5-t5-g
BLASZCZYK
Józef
zgubił
kartę dr gową nr !H:!{}, wydaną
przez PK' Kielce.
544-g
WLADYSŁA W

Ządlo

zgubił

bilet miesięczny PK '. trasa: ~uchednió'N teielce.
5h-g
BRACHA
zgubił
prawo jazdy k3t. AS. wydane
przez
Wydział
K,>munik ~ji
Kielce.
5-t!-g
KUKLA ,Jan zgubIł praw
jazdY kat. AR. d wód rejestracyjny •. WSK 125" nr K[O 3t>:M,
wydany przez UG Kra!nCin,
. 541-g
BRACHA Zdzi<;law zgubił prawo jaZdy wydane przez WK
Ki,'lce, kartę drogowq nr 2'73685
z rlnia l marca 1934 r. - OTL
Zagnai.sk.
537-,

PRZYJMIE PRACOWNIKOW

w
•
•
•
•
•
•
•
•
•
_

ZAWODACH

MEC'HANIK SAMOCHODOWY-KIEROWCA
KIEROWCA CIĄGNIKA
MONTER SAMOCHODOWY
KONTROLER JAKOSCI WYROBÓW
LAKIERNIK SAMOCHODOWY
LABORANT CHEMIK
SPAWACZ ELEKTRYCZNY l GAZOWY
GAL W ANIZER
$LUSARZ REMONTOWY i NARZĘDZIO
WY

• TOKARZ
• FREZER
• SZLIFIERZ
• ELEKTRYK
• MANEWROWY
• OPERA TOR WÓZKA'
• TŁOCZARZ W METALU
• ZGRZEWACZ
• ROBOTNIK MAGAZYNOWY
• PALACZ KOTŁOWY
• MUR A Z-TYNKARZ
• STOLARZ-CIESLA
• PRACOWNIKOW
NIEWYKW ALlFlKOW ANYCH DO PRZYUCZENIA ZAWODU.
Ponadto przedsiębiorstwo zatrudni absolwentów zasadniczych i średnich szkół zawodowych.
NOWO PRŻY JĘTYM PRACOWNIKOM ' ZAMIEJSCOWYM ZAKŁAD 'ZAPEWNIA:
zakwaterowanie indywidualne oraz wyży
wienie na zasadach częściowej odpłatności W
stołówkach i bufetach prowadzonych w zakładzie i na terenie osiedli mieszkaniowych;
• organizuje dla załogi wypoczynek w ramach wycieczek sobotnio-niedzielnych;
• wczasy we własnych ośrodkach w górach i
na Wybrzeżu oraz wiele imprez kulturalno-oświatowych i sportowych organizowanych
w Zakładowym Domu Kultury.
Zakład posiada nowoczesny Z espół Szkół
Zawodowych, W którym można uzyskać wykształ
cenie zawodowe i cirednie, względnie tytuł robotnika wykwalifikowanego.
W ramach doskonalenia zawodowego zakład organizuje kursy zawodowe kształcące w zaW8dach:
• SUWNICOWY
• OPERATOR
UST A WIACZ MASZYN
• SPAWACZ
• INNE.
Wynagrodzen ie według ukł adu zbiorowego pracy dla przem ysłu maszynowego.
PONADTO ZAKŁAD ZAPEWNIA:
po roku pracy ekwiwalent pieniężny za wę
giel,
nagrody jubileuszowe z funduszu zakłado
wego,
dodatek stażowy po 5, lO, 15 i 20 latach pracy w wysokości 5, lO, 15 i 20 proc.
KOMPLET DOKUMENTÓW WYMAGANYCH
PRZY PRZYJĘCIU DO PRACY:
dowód osobisty (ze stałym zameldowaniem-).
legitymacja ubezpieczeniowa (z aktualnym
wpisem dotyczącym sposobu rozwiązania
umowy o pracę oraz adnotacją o wysokości
zarobków).
książeczka wojskowa,
świadectwo pracy,
świadectwo szkolne.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru ofert
i nie. reflektuje na pracowników karanych ::adownie lub ~dy w poprz'?dnim zakładzie porzucili Pr:acę. względnie zostali zwolnieni dyscyplinarnie.
ADRES:
Fabryka Samochodów Małolitrażowych " POLMO"
Zakład
nr 2, w Tychach, ul. Oświęcimska 491.
43-100 Tychy, tel. 27-95-12 lub 13.
l-k

•

http://sbc.wbp.kielce.pl

15,25 NURT
15.55 Program dnia
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~OWY JORK. W wywiadzie
nadanym z Kairu dla amerykańskich

środków

masoweg~

przekazu
prezydent Egiptu,
Hosni MubaTak stanowczo 0świadczył, że Egipt nie anuluje separatystycznych p:>r<>z,",.x.ień z Camp David w celu
zapewnienia s:>bie powrotu do
Ligi Arabskiej.
KAIR. W Asuanie TX"ezydenci Egiptu i Sudanu. Hosni Mubarak i D.i.afaT El-Nime}ri wyrazili gotowość wznowienia d:alogu z przywód~ą libijskim.
Muammarem Kadafi,:J} w celu
położenia kresu obustronnym
polemikom.
BEJRUT. Jak d'lnJ6zą z Ammanu, poniedziałek O/:"I06zono
dniem wolnym od
pracy w
celu umożliwienia Jo:rdal1czy-

Fin nsowe
,
s

kilm ze wschodniego
brzegu
Jonl",1lJl.l ~ęcla ud.ualu w
.';y);o.rach swy-ch J)nedstawicieli do i.i.by niiszej par].affil"JJ_
tu, po raz piffWs:z.y od prawie 17 :at.
GENEWA.
W
jJr.zeded,niu
rozpo.coz.~ja
k:l!Ilfe-rf:l1lCji
na
rz~z pojffinarua
nariXlowego
w LibaniEl. politycy chneś
djpI10cy i mUlLllhnańscy prz.ep~ wadzili oS!4tnie
koosuJta.cje. Obse-rwa1o-rzy oonoozą o
znacznych ro.zbież.no.śclach stan:>wisk w grupie 4 c-zolowych
()p;nycyjn~"Ch przywódców.
DAMA ·ZEK. W ramach reo:ganizacji rządu syryjskiego
dekrete-ffi prezydenckim utw<>rzono trzy nowe urzędy wiceprezydenta republiki, które
z{)·~a!y p,>wiel"7.()oe: płk Rafaat-ow: Asa d ()wi, bra ! u p!"ezydenla Asada, Abd eł-Halimo
wi Chaddamowi, dotychczasowemu wicepremierowi i minlstro\vi sDraw zagranicznych
oraz :\lohammedowi Zuhei.r
Macharkahowi, jednemu 2 regi~naln)"Ch sekretarzy rządzą
cej partioi BAAS.

\V ostatnich

łatach
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rejestracyjnymi dla cudzoziemców przedłożyć powinie n waż
ną polisę ubezpieczenia w zaKresie odpowiedzialności cywilnej. Wszystkie karty benzynowe wydawane będą w miejscu
zarejestrowania pojazdu.
Zarządzenie wprowadza cztery rodzaje kart benzynowych.
Posiadacze motorowerów otrzymają l kartę "TYP-lA" w kolorze zielonym
z
brąwwym
pasem, właściciele motocykli 'I
kartę "TYP-l" w kolQrze ziePosiadacze
samochoo pojemności d~ 900 cm'
etrzymają
l
kartE:
w kolorze różowym,
n~tn.,ni'o.t
samochodów o p<>powyżej 900 cm sześc.
"TYP-3"
w
kolorze
. Ilo.leltol"vm. Takie same karty
posiadacze samochot~·pu combi, pick-up, b<>Właściciele
samochodów
2 to.n (żuk, nysa) otrzyma2 karty "TYP-3", natomiast
iadacze samochodów
cięża powyżej 2 ton i auto- 3 karty "TYP-3".
podzielone są na 12
_'U""óI~:CV, zaś każdy miesiąc na
cinki, z których jeany
określeniem
ma charakter rezeri nie stanowi uprawniezakupu benzyny. Osoba

ok. 800 m:J:ardów dol arów długu prz)'padającego na kraje rozwijające
się. ponad 100 mld
dol. prz)'pada na pań,twa arab.;kfe. które
d
n:edawna
uC"hodz:ly
pow,.zechn·e
za
.. bank:erów

Z

świata".

Sądzi

s.ię

równocześ-

nie, że obeCnie tylko dwa państwa, 2 m:an-:>wic:e
Sudan i
Maroko mają l,rawdll,we kło -

_

kartę placić będzie
zaś fakt zakupu 00' ..tn""...~~n_ będzie w dowodzie

Karty
spnew stacjach CPN,
PZU, urzędach
urzędach ,min y.
mlnlOlly piątek w centrali
odbyła się narada, w któul'7es-tniczył z-ca dyrektora
handlow::n-h Dyrekcji Okrę
_"0...·' CPN w Kielcach, mgr

Dhl' __ PoprOlSi1iśmy ł'O
pod;mie uczegółó.....
za.t!adzie nie ma ich
Nie ustaJor.a jest jet;u>u
.,ajlll'ainiejl!Zł1 il~

w.

benzyny przy.slu.gująca
poo,iadacwm pojazdów w kwietniu
br. Na kolejne miesiące wielko,':ci przydziałów ustalane bę
dą pr~ głównego
inspektora
gospodarki energetycznej. Innowacją jes1 zezwolenie na pobieranie nie mieszczącej się w
z.b:orni1<u pojawu ben;zyn,y do
kanistra. Karty benzynowe v.·aż
ne b~ą
na
terenie
całego
kraju. Nowe samochody zakupione w ,.Polmozbycie" tankować siE:
będzie
na podstawie
zezwoleń
jednorazowych wydawanych przez stacje sprzedaży samochodów
w iloSciach
wystar czającyc h na dojazd do
miejsca zamie zkania najkrótszą drogą. Chciałbym dodać, że
decyzje te do-tyczą v.'s:zy tkich
jedn05tek
prowadzący ~h
publiC2Jlą
s.przedaż
detaliczną

eiyJ!.m.

(da.. )

IGla

w

onkologicznE-l/o

z

tel/o

u'l!nika,

niem trzeba przyjąć
coroczne
datki
społeczne na Narodowy
Furn!usz
Ochrony
Zdrowia,
dzięki któremu
wspomaga się
wiele
inwestycji
w
służbie
zdrotL'io.
Niepokojąco

u'zrasta

oltatnio

UJ kraju liczba zachorotL'ań na
układ krążenia. Z ich powodu
notuje się każdel/o roku niemal POł01L'ę zejść z tel/o śu'iata.

Jak u'lInika z danllch 1n1tllluhl Kardiolol/ii, Ul Po/sće
na
dolel/litL·ości
związane z ukła
krążenia cierpi ok. 5 mln
osób, a 3,5 mln ma nadciśnie
nie. Stąd konieczność rozwoju

dem

korzlJstać
zaledwie
10
Mała jest również intensywno'ć
leczenia operacyjnel/o
naczyń
wieńco

Na ul. lOOO-1ea.a w Skal'ku, 11 bm ., tui po pólao23-let~
T.adeu_ Z. ~u

detll) po spOCyau .alikooolou je.,syTf'mą" •
wbe2.p...canl!
pr
o' .' l! i ud~ył w pr1yd rO<i.rnj pryzmę 2.iemj. nc..wol

chał

obra7kń ~.

•

W

koła

l!Obotę

w

Opootoweu

O!Mlbowe-

MJJMlt!bod

&0, pro .ad~o ~ Jó___
fa D. U_ lIIl) wblecl {lew
P~weł )(
W tym wypedk"tl
cMopi« ~u ~ łlł!R"JilLell

(',..la.

że

~iele

JMIżyc:rek

WI/ch. TlIm problemom
walki
chorobami
układu krążenia
sam resort zdrotdG nie ;ut te
,tcmie sprostoć. Potrubna jelit
pomoc innych ruort6w, stąd
konct'pcja opracowania prol/ra· mu rządowego w tll~ zakresie,
z JttÓ1"q U'lIltqpit ostatnio minister zdrowia ' i opieki społecz
ne;. ZOIl'a!. już zGakceptou'atła decllzja o powołaniu komisji rządowej, która opracuje
TOpoTt pn. "zGrowie dla wszystkich w roku 200(Y'. Chodzić
%

"im btdzie prZt'de wszlIstkiM e po itkszł"nie bazy materialne; Iłużby zdrowi .., popFa"'ę
zaopotrzftiiG
Ul
leki,
IIprZ('t sGn1t.. rJl.J/ i
oporatllrę
trlN1IC2JiAi. Na
rozie
mUlimy
IIH~ bord.M-j .. iwiG.d m'
jaJet,
j . HT(lu>łe
JlTud. 1N%1I tki_
iakżl! '«Id __
oml/C.
~

Na W &rz ('h opratowany zoi niebawem już uklLle sil'!
w sprzooaz_', rewd;)('y jny podobno środt k
przy'pil";wjqc·y·
v.;ZI'O&t r~11D
i
zwic.:k:tahcy
plony - "limLcl i".
stał

Próby laboral r,j.le z nowym

w

arabskim pocbodzi
z
takich ciąl;'le bo!;atycb pań tw
n.,Uowycb, jak Arabia Saudyj,
ska. Kuw~jt. Zj~dnoczone Emiraty .\rabskie
raz Katar.
Z ogólnej s·umy ponad 100
mld dolarów, 94 mld długó>ń
po!"zypada na 8 państw arab'ki<h.
• 'ajbardz:ej
zadluż,:>ny
jest Irak ok. 30 mld dolarów. Dnfej idą: Egipt
20
mld, AIg::eria 154 mld dol.
oraz Maroko, . udan, Tu'nezja,
Syria i Jord:m.l.a.

pr~paral~m, klore trwały 'n:y
prJ:ynio~ly rt'Lultaty pr .. ekraczając~ w Łt'lbe
Ol: c:ldwa-

lala

nia. Po zastosowaniu ,,limbolldu" na~tc:pujt' w odni t"'oh'n i d.
rói,nych roślin v. ao,t plonów
od 5 do 10 procent, a w riektór~'ch prz~ padkach
sit:· ahey
nawet 211 proc~nt. Zdan, '11 specjalistó\\'. nowy srodlk .:najdzie
sZM.ególne zabt~owanie ph:y uprawie ro"iin pasz()\\ y. h i warz)'\\", a także w prV(' <je l.wią
zany:n z p,ocJu'kcją na,iJn.

•

tuż, tuż ...

Rolnicza wiosna
DOKONCZE JE

władza
przl!wiązuje
olbrzymią
tL'al/ę
do ochron li zdrou:ia społeczeń
stwa, choć potrzebll w Iym zakresie
znacznie
przekraczają
jeszcze możliwości pańatwowej
kieslI. l dlatego z dużym uzna-

Jak

proc. chorych.

• W
piąteok w
Zgórsku
(gmiJl6
itkówk.a). MaRk S.
(łat
216),
potcąl!lł
.,poIUlezem" przebiE'gająceco
prud
jeozdni~ NN mtfl.CZy:mt:,
który
poolIiósl Ś!' l: na mjejseu.

miętać,
świecie

KiE-I-

cach.

może

•

wiełu

poty ze z, rot m
długów,
nawet :ołnt.:j oosdl'k.
Z drur:iej str(;ny truba pa-

gionie, by pTZllpomnieć choćby
począlECk prac na budowie lzpi-

km"diochirurllii, kt'óra mOl/labll
zdrowie wielu ludziom. Chodzi (I to, Że z zabiel/óW
kardiochirurl/icznllch

cy,

zadłuzenie

l

przllwTócić

ży

wzrG'lIG

pań>;tw, a ~łównie rozwijających się. Obłicza się, że
o;vłJla
suma zadłużenia w cią~u ostatnich 10 1at tyłkG w świecie
arabskim zwięk,;z~-ła się 20-krotnie.

Nowe zasady sprzedaży benzyny
ZE STR. l

"timbolid" - rewe!acyjny
ynalazek Wę' ierski

kic

J;wał\.4)wnie

DOKOSCZENIE ZE STR.

DOKO~CZENIE

y

ZE

'rR.

l

wi<.cie akumul~t06"ów i gumienia. W te-j sytuacji POM v.; e
,,~ła 'n'\ml zaKresie
v.' 'WÓ'_ '2.:aLach
wlększ)lm niż dotychcza,; s:opniu 5' a:-aj:j .ę reg nerować de!:c)tov.;e cZl;ś;:i. Działania te .są jednak pólśrodkami. ..
Jak przed tawia się y~uacja
w ma:;'l7.y'nach Ce·ntrali ~asien
nej?
- W
tym rOoiU
jest v.lpeł 
n,e d:>brze. Już w l,.ym rozp<>częlismr
roI. I"owadzanie materiału
~iewnego.
Zapot.rzebowaJlie na ziarno k .... ali! kow<lne
i sadzeniaki :WSIane w br. pok.ryte w pełni. W magazyna'h
zgromadziliśm~' ponad 833 tQn~'
owsa. z tego 470 t()ll tral"o d~
rolników, na 334 tony jęczmie
nia 187 udalo si.; nam również
rozprowadzić do odbiorcó'A' indvwi.clualnych. Nie zabraknie
też wyk i,' pel u zki, ku'kurydz~',
grochu siewnego, sJo.necznika,
bura,ków
pastewnych, ~ło .... e-m
- kwalifikowanego
ma' edału
iewnego. W tym roku nie", ymagane jest :akże d06:a:-czanie do
uspołecznionYCh
pun,klów zboża
konsu'Tlpc)'jnego,
bowiem
jego skup ze zbiorów utiegl ~
rocznych b"ł . pełni 2.reaIi7.Qwany: Naleiy J):"zy okazji d<>dać, iż w chloP6ki h stodołach
i spichrzach
s
z~'W
wiele
dol>:-ej jakości 2.i ,na. Po ookona-niu
prav.d7.Mi
uloJnoki
k.ełkowania mowa je z pow~
d ~niem
uź~'ć
do wio E<Tlflych
;e-wó
- Czy ....· tym rOIku d30 w ___ t"kich ,",,, taoczv nawozów roJwH;raJnych' i
odków OCOCQf".y roi;-

w

4

lin?

-

Obecnie ayotuacja je8t
lit" ubie~h"m roku.

wToma n it

r... wozów mir.e-rah:;" b nie br6kuj("
z.m,czn :e
'Je,p' j
jeet
z ich 'y lr i>ocją, w
tYCdJ)oU

c."n&mika przeda-".y", .. toSUIIJdG roku ub;~,JtgG .... :z.-{)@.ja (I
l
pr~" w lutym
Zólł: tw:
o
pn)t'. Zmyia "it: ~ t
tJe.... vstkim boIJ.fi)oaol ..

Ilu

proc. na niekló:-e rod_QJ
specyfików miJl rajn" I. W T, a~
Z"na{"h pos>aclamy jt""~L{: bJiKk'o 9 b' . ton
r.awo-z6w a.uo,t.owych, . i2 !yf.i. lon f{J~f1) """"""h.,
11 tys. ton pota..owv<'h. W "kit'pa('h dla dzir.lko\\:row
,;
w
ciągłej f-J}nedaż" n .. '\" ,y • glodowe w t,'m tel. JJ.-" '1·J.l"'~lI a
t2.W. poiifo~~aJ nJ(; bri.i..kujt
~w
nież na"i'.>n.
(wbn)

•

*"

Znaczny rUi"h panuj;a "lA' S.~r~
pach og:->:>dnicl.ych w R;almn,u.
Kliooci mah w CHm wvbi

r ć, bowiem ,klepy ą ..... ~
trzo.ne znaczni-e lep>c:j n.. \łoi la,.
lach uh; gl"ch.
Sklep pn~' u\. Zl"roOl lti.·J:'o 1.
Z aopat:·z."'lie w na':on-a kw iatów
i wa·;·z\"w d,obre. MQLIla
tu dos:ać rÓżne odm;a,r.y 1....
sal ki, bob1l. ce:JUIi Ih,n ki, koperku, ogórków. Z t)"Ch <-'tatnich znajduje ~il;' pQ8l:uk v.;all.
oJmia';'ja .. pvlun·' i . .el ' [ 'e zielone". Z kwiatów ot~ ujŁ s ~
m.In. be.g011ie.. <,,·nje..
n(·t uooie,
I beli e, zenbzka. J~: leż SI~
P' "",,bór s zi(;'u oj;1f""ITJ'-Le-go, jak grabki, ~;}pa'~. r-. ad<i,
C'~l' równiei fakt pElr,q::o asortyme-n:u śrookó..,. 00
ł,l.j~y
roś:in przeciw paccoo-'~Id, JUS;"ycom, ł!rz"bobójcz:o-ch li,ni."j
jest chwós·obój{'z ... ch. Z r,aw~
zów jak a:tofosk a i frui" , 1< . Brali
jeo;t opn'skiwal'z!" i ...·:ct'!
Sklep "Or;rotlnik .1. n "Tn ~
Ta. Nasj.')ofla wa.rz"·w i 1<." at6.
w pełn~'·m w~·b9Fze. Znaj tl}f' SI
tu
10 odmi n polll'i-do-rÓ,"", •
OOIladto jefi: m:.rchew. pit"l.-ur<-....
k.a i ala1.a. Z kwi.alÓW
~l;""
J>.,")leca aksami'ki. do;; li e. a-A.r y.
Bra kuje poooOJiie jodl>:. i w .-.
przednim sldt-pie opr ..,." n' aoo'''y
i ...'id .
N

Wsz,,~:kiffi.

któr~y

~...da._

~ rooY <h.iałil.()""e ) •..0 l>' 4. ~""
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tal<:
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w
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Przy
si.ada sam«ny
chlopak, pod
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wlad~ z
"Trybuny Ludu": JavioPr Fe.rez de Cucllar odw
.zil Budapeszt, w ElIiI"ople fala prot.e-;tów amtyw~jennych, Liban
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O 00 będll pytać? por yka
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ale 00 I
jce

Za.pr

e-ntowac
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COlS

IIoWLW

~

ZóW<zok<>wa'·. W~tIII;:" 'i
rooną
Tytncza
Tam
już mE:
:wK'U;l.fl.
Pier.....sza oJwaina wy t
z.: ze
lJtooi.a
wy
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~ysu,
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20 bramek na inaugurację Siatkarki Radomki
•
•
przed trudnym zadaniem
rundy
WIOSenne)
• Śmierć na trybunie we Wrocławiu
. ' W środę pierwsze półfinały·
sobotę

i niedzielę piłka

W

rze ekstra\ckJsy z<rinaugurowlJłł
rozgrywki
rundy
wiosennej. Mecze
cieszyły się
dużym
zainteresowaniem kibi·
c6w, Ic:tórrr oglądclloi 20 bromek.
Najwięcej podIa
ich · podczas
meczu Legii I łódzkim tKS, not-omiost wynikiem bezbromkowym zo«ończył się mecz mistno
Polski Lecha I krakowską Wis-

łą.

Podczas spotkania rozgrywanego we Wrocławiu pomięclzy
$Iqskiem a Motorem Lubłin jeden J ",iejs~oWJch
kibiców
68-letni Stefan S. zmarł na ZQwol serca.
W rozegranym w CharIt wie międzypańslwowym mee u plywacklm ZSRR - NRD,
w~'grali
go4cie 118:16ł (!NI:66
. ." konkurencjach kobiecych i
•

IN :1011 w

męskich).

Oto komplet rezultatów:

• Ruch Chortów - Gómik
Zobrz. 1:2 (0:1)
• Wisła Kroków - lech Poznań

0:0
$Iqsk Wrocław Lublin 2:0 (2:0)
•

Motor

•

Szombierki Bytom - ZaSosnowiec 1:0 (0:0)
Legia Warszawa - tKS

glębie

•
tódi 4:2 (3 :0)
•
Widzew

Gdynio 2:1 (O:,)

7.wycięzc"l

haJowych D,istrzostw BelgII w tenisie został Amerykanin John McEaroe. W tlnale pokonał on nadspodziewanie łatwo rozstawionego 7. nr 1. Ivana
Lendla
6:1. 6:3.

.. Na ?ako[lC7.enle turnieju
siatkarlY w Bercl' pOd pary-

tern. Poska
Idwanie J!
.12 :15.

przegrała nieoczeFrancjĄ 1:1 (15:U,

10 :15.

Spotkanie

18 :15).

obserw()wałO

t

tyg. widzów.

Górnik

ry~h zmierzą się: ~uch Chorzów
- lech Poznań. Wisło Krallów -

Stal Mielec.
• W spotkaniu

towarzyskim
po4:2

3. Widzew
4. Pogoń
5. Górnik
6, Motor
1. Legia

a.

Ruch

'6 ,. 10-17
16 ts 24-24

10.
11.
12.
13.
14.

GKS

16 12 21-28
16 12 20-28
16 12 13-23
16 12 18-29
1 6 ' I 11-21
16 10 1.4-23
1 6 ' 11-27

t. $Jqsk
Wisła

StombierlU
tKS

Cracowla

15. Bałtyk
Zagłębie

z Kielc i

walczyli
W Kielcach I w Szydlowcu ro-

. .rane
&ów w

zostały

mistrzostwa

biegach
Szczególnie dużą

okrę

przełajowych.
frekwencją cle-

• )'Ia s:e impreza. w której rywa-

Radomia

tytuły
Jualorki mI. - !
lun:
• dsanek CZSE Radom);

Juniorki mł. - loS km:
Wols:'a (ZSZ &ode.nice):

Sylwia

Dzowali blegacu z wojew6dztwa
radomskiego. gdzie w S"ydlowcu
a. ~tarcle stano::lo 450 lekkoatletbw. A oto zwyclo::zcy w poszczegolnyCh kategoriach wiekowych:

mlodzicd<l - J km: EtJraUa !tliatra (SP J Kozi~J1iee);

KIELCE
Juniorki st. - J km: Ma4ona~
L .. d~·i1<o ....s"a CKońskie):
Juniorki mł. - J km: Graiyoa
SaTmoDul< (Budowlani Kielce):
juniorki 1111. - Z km:
T~re.a
Saymltit.'wicz CBudowlani);
D1lodziezkl - 1';; km:
Urnwa
.Idamiee IV LO KIelce);
aeaiouy - I km: WitOld Urba-

młotbieiowc)' - l ' km: Krzyntol Malek CZSZ Linioy);
JunioBY - 5 km: Zbicniew JaoiAzewiki (tladomiak);

Blak CBlldowłani);

aeniony - 'km:
kowsk. CRadomiak);

JaDiony

mł. - .

!.5 km:
IRadoJlliak);

gromadzą

lanych
punkty

Piłkarki B ••• wu.llJ'eJa :Kiclce
w spotkaniach o mistrzostwo II
ligi unierzyly się dwukrotnie
nr:z;ed wła-na publicznością !:
AnUaDlł 1.0411.
W sobotę wy~ rał ze pół goścl 17:16 (10:7), w
~~".. anżu
lepsze
okazały
się
';:elczanki
zwyciężając
]5:14
-:8). Najwięcej
bramek
dla
;~udowlanych
strzeliły
Kro
·l~ i :Kolednej 'l-l. Pe łyoh
"otkani.ch

drużyna

kielecka

."\PtUlje 7 miejsce a 1% pkt.
(m)

J"d

1nn:

STRONA 8

ł.
Ił.

we tn1..'ltr?.ostwa Polski w tenisie stołowym.
W impce7ie .
ucustniczyło wiele
znakomitych ~ów i zawodni-o
czek r; prz.edstaWlieielami Chiń
skiej Republiki Ludowej na
czele,
W kookul'OOoCj zespołowej
zwyciężyła drt&yna ZSKK, która w finale pokonała KRLD
3:1. Wczewej zespół
Polski

54-n

3ł

38-44

Z9-51

Słal

38
31

RAOOl\IKA
GecblLia

!:ł
Zł

29 !6-55
!6

Z9-53
!!-63
(m)

meczu

Vi

g-ral

Pięściarze

Broni

iW

SPECJALNE

D

l,

14,

ts,

SI,

44,

łS

1

rodaczkę

rzez 'rzy dni kwal,. w K .. ii kich indywiduałne mi.»1'20~wa lł' bok~ie woj. JUto!łecki:~.·ariw r ~n*"': Na
, - . st anę ło o".a
.... ł
.
..,.
.'
s ....rele
e6rue Zł lUDlorow ł 31 5eDIOrow. Z
czołówki pjęściany okr«1I zabrałtJo
jed"nie
SLAWOl\DRt\.
ZAPARTA i STANISŁAWA Ł."KOMC_~ którzy wyjeehali d.
Bukaresztu. Poziom zawodów średni, ehoriai niektÓTe walki
fin.łłowe s'al)' Da bardzo dobc7JD poziomie.
Jak byloo

do

pcz.!w:dzep:a

strowali Najber&"

w

Wa<TLe

Szczepański w lekk:ej
i l\larczewski w lelckcś.-edniej.
Najlep"zi\
walkę
s1o«yli
wspomnian,. wy.iej Na.J1Jer~ z

muszej,

zawodnikiem
skim.

Stara

czywaj~a

w

Kruw-

A oto wyniki
wych.

rękach

spodz:ała

WdU~

wr.::[;na10-

papierewa:
SeloaaU.a_ GrlJcezyńs1<i StaT pok ... al
P"C1I
rsc w II .tarclD
Guer;orza
Winiar~yka
KSZO,
mun ... : Adam Boroa KSZO wypał s Bo~dlUlem Kęcpa Star, kopeia: Krzysz&o'
Prostak
Star
w~&~

wypal ,.e awoim

kol~glI

k1ułH»

wyro Bo~daDem M:teią!;iem. piórkowa: S2ymou Kuaiak star zwyna punkty
.Iaclu
~.akę
Star, lekka: Grze~orz AniOł Błę
kitni wygrał przez rsc w I .tarciu z Tomanem Cbybem K9Z0,
lekkopólśre<loia:
Grzegon Skiba
KSZO awycięiył P!1wla Loranta
KSZO na skuttok pOddania pr2t!2
s~kunrt:l.Ota.
p6ł~rcdoi.a:
Da.riu '%
ci~iyl

czy klubu Sportowego
NepDla mistrzów
by-ł.v fanfary a dzi(,w<"z~a w

n.m -pra\"'T.a.

regionaloydl s\roja'h
cudy nagrody.
.I.VNJOszr.

pokonała

swą

deblu najle·ps.z.a
była
para:
Tiauhua - Bui Piu,.
W kategorii mężczyzn wy·
grał przedstawiciel Chin lanc
JiaJianc pokonując w grze fi·
nałowej Wang Sui-yuana 3:0.
W deblu natomiast 'LWycięży·
la para po-lska.Grubba - Kucharski, która miała za prze·
ciwników Wang Hm-yuan 1
Xu Zeng-hai. Wynik tego po.
jedyruku brr.miał
Z:O (Zl:ll.
Zl:l1).
W grze mi-eszanej najle~,
okamI" siE:
równiei
para
CnRL Waac Bui-7uan - Cd

Yaobua

wygrywając

z

karni Jiang Jial.ian,
Xia-liaog 2:0.

Po
Z

rod:ł

Ni
(m)

Guan Tianhua 3.0. W

sp~łkaniach
Gwardią ,.

szampan ' dla ~Oi"ony?
W spotkaniach & mistrzostwo
11 ligi piłki ręcznej mężczyzn
zespół lcieleckiej :K.roay grał
w Tarnowie pr~eclwko miejscowej UBii. Pojedynki zakończy
ły się wygraną kielculD r7:1.9
(1!:11) oraz 39:28 (21:13). NaJwięcej

Korony u. Tlaesyiiski 11-1,

bramek dla

zy:>kali:

Zięb
1-', Ibneta 3-, l Zb.
Ttacsyii.ski 1-5.

Zawsze
groźna,
<;:zczególnie
na własnym terenie Unia, tym
razem nie była w stanie sprawić

kłopotów

drużynie

gości.

Jedynie w pierwszym meczu.
do przerwy gra była wyrównana. Później na parkiecie domin"t>wał zespół z Kielc odnosząc wysokie zwycięshl.'a.
Do
sak.iac:zerua r01lcrywelt
".".ataly Jai tylko tny koltjki, a
jeżeli w Datłeb~ _betę i
Diedzielę
:Kor_a
•••będzie
k_plfl JHlak tew . a et" ą

'·I ....

Bielecki

.0 r~u
8łęt.i

i

w,..,.akt.w

ąO 1Hkct ~ ...W!P ~

e-

ja K_łda. J.e1t~ed.Ilia: .Jar.-ław
Bn41tklllękita,
zwyd~
_

I ..,allltty

Marla. . . T.raesa JLSZO.

SEHlOJtZy. WJIC1I _11.... :
'1"0.._
Najltere
Jł ękitlti
wycrał
atoa.okiea Cl.... w J:! s "enym
KRe ....kJ.. Star. pibrkowa: AnałOI

Gałisuw.ki

ły. *:1

Blęldłał

.wycię

lIarka " . . .roUka IS'ZO,

lekka: Lettaek Saezepaiiaki Błękit
.ł pok_al pne. ue W ID
rwadaje DmIJ • • Bolę~ Star, te"op6liredJLia: ZAbiaJaw Tomasik lIIę
kił1ti W7PIIDkłowal
.lana JLawę
JL8Z0~ półśred:llia: Irene.... TTaes
:owycięSył .toallllkiem
CłOll6w S:!
DariWl7a
AUDlesTka
Błękitni,
I "kkOŚled.o.i.: .laroUaw lIarclIew-

ski

wTCrał

w ID .tareia s lIaN-

Ilem JUębow.kim JtSZO aa akll~
tek poddania tego ostatn.ieg. przH
IIf:kl1ndJblta, irenia: Euce_i,tU
Cioc
JtSZO
zwyeięłył Je~.
Grelę Stu, 1t6łcięśb: Jeny Ozimek Ełęldbti poko.... JednocłOŚ
oie Wlodsimin-s. Mlernikie .... icsa
KSZO. c:ięłb:
Tade,," Bieniek

Blę1<itni

wy.rrał

ze Stani la ... em

Bedoarskim KSZO.

http://sbc.wbp.kielce.pl

GwarcliJt ma Jn~ upcwlliOllY
pow...t cl. 1 li~
W pozostałych meczach padły
wyniki: Grunwald RS - Lubli·
nianka r7:26 i 32:27, Piotrcovi&
.!.. Czuwaj
Przemyśl
2!:23 i
20:21, Chrobry Głog6w - Gól'·
nik Sosnowiec 26:26 I 28:21 •
Mecz Gwardii z Zagłębiem został przełożony,
natomiast w
spotkaniach rozegranych w ub•
tygodniu LubliniaBka zremisowała z Górnikiem 28:28 i przegrala 25:26.
TABELi
1. KORONA
•
51 M!-7!1
!. Grllnwalcl
31 łS 11~t'l
3. Gw.rdia
!II 11 I~!
4. Unia
'
31 35 fi4-7tt
5. G'rei"
lł 25 7<13-757
l. Cbrebry
SI!3 7ft-1!>!
1. Za,łębie
%I !S ~1'
I . Lubłini1r..nka 3. !! 1s:!-151
t. C:luwaj
•
!! 1~m
lł. Piołreovi.
lł
I il!-IS,I
(m)

Koszykarki Slan Siancbowiw przedostatnich meczach'
o mistrzostwo II ligi PQdejmo:.
wały lidera tabeli Stal Bnec.
Dwa zwjcię~wa Odniósł %espół
:ości. ktocJ' już wcześniej upewnił sobi!! awans do I ligi.
W .sobotę wynik brzmiał 93:61
(48:3'7). w rewanżu 11ł:,!; (31:39).
Najwięcej
punktów -dla Stana
w . obw meczach stneJił,.: Ma1łej 1%-!1. Onl1UIS lC-!t i Lalala U-l~.
~e

,

P

większoś.:
tytułó.... mistrzowski{:b przypadło r:a 'Nooniko~n
Błękjtn7cla Kielee.
z któryo.:ll
bardzo dobrą furmę d<!mon-

CM Yarunla,

niQSla Chinka
Irlóra w finale

Z ud.z:ialem pięściarzy Jk~1
Radem odbyły s i ę w stolicy
mistr1lOStwa okręgu
walI'szaws:kiego. 4 wwodn.Pków z Radomia:
A. Górka, Zeromiński,
WiCHerek i St. Czernis:oewski
po zwycięstwach w pojedynkach fin-alow~h
ukwalifikowało się do startu w mistrzostwach Polski. W warszawskich
zi1'\1II'odach na ringu z.abrakło
kadorowiczów. A
oto wyniKi
walk finałowych % udziałem
p:ę5ciarzy Broni: papie-row. A. Górka pokonal Koł{)(\zi,ejezy
ka. musza - M. Górka przegral z Cbmielewskim, kogucia
- :2:er.miński pokonał Olewczyńskiego.
le-kka - J\olarkwat
uleg1
Dobo z.wl, średnia
Wieczorek zdobył punkty walkowerem, cięŻ'ka - St. Czerniszewski
%wycię~yl
Gredkę .
Przeeiwni~ami zawodn.ików radomskicb
w
finałach
byli
przed~:\wiciele
warszawskiej
Gwardii.

14, 28, H, '36, 31
ToTo LOTEK
t. li, 13, 30. 37, 43, (49)

prze-

1 :3.
W
grze
iooywiduaJ.nej
wśród kobiet "twycięstwo od-

startowali w stolicy

piotr

półfins'łowym

r; Koreańczykami

Bokserskie mistrzostw
bez ka OfI ZOW •

Organi-z.acja imprezy

NUMER 51

.Iazo-

młodzicy 1,5 km:
Zblcnlew
CbOjnaeki (ZSG Jedll.ńak).
(m)

1I.....n •••

Piłkarki Budo

ti

%3
!l
!l

Kcnienice);
;juniOrzy mi. - Z,S km: Krzy,..tor Ka.,ciak. (Z8Z KcnleJlice):

a.~DOlll

.I .. aiorkl -

~3

ŁKS

7. Spójnia

S.

W poznańsk.ilej bali "Arena"
zakończyły się międzynarodo

Gdańsk po
Gwardia zwy3:0 i Gedanię

li. Gwardia

SZCZYCie) (ZSZ

Jaaiony at. • km:
Wiktor
PiCtl":oyk CBodo..-laJli);
juniorzy ~. - 5 kJll: Maria.
S:Uul"ba (KSZO O.kewiec);
Junlo-sy 1111. - J km:
Marek
fla,jown ;k crsc StarachowIce):
Dlł;.dz",y Z lun: Gr.<ec·\n G.ł
:;r.i tsl' t
kariysko).
S~o... ka

S.

istrzowi e
zielonego stołu
alizowali w "Arenie '"

Spójnię

S:1.

16 23 lO-n
16 22 23-10
16 22 23-12
16 21 28':"11
16 20 16-11
'6 19 14-11
16 18 24-21

(mar)

Przełajowcy

i

Sp6łnię

KOł'ona Kielce
Siarkę Tatnobrzeg

,. GÓlnik
2. Lech

16.

Gedanię

3:1, natomiast
ciężyła

W nadchodzqcq środę roze~cine zostonq pierwize mecze
półfirtat" Pucharu Polski, w któ-

konało

.<-

Croco-

• Pogoń Szczecin
wia 3:0 (0:0)
• GKS Katowice
WałbrzJch 1:1 (1 :1).

drugoligoWO

Sprintem

Bałtyk

lOdi -

v..użyna siatKówki kobiet Radom!tU w spotkaniu o mistrzostwo ekstraklasy finału B podejmo~a łódzki ŁK.8. Zwycięstwo oibliósł supół CoKi 3:.
(1', 3. 11). Radomianki doŚĆ
łatwo oddały punkty będąc w
przekroju całego spotkania . drużyną słabszą. Niedzielny mecz
zakończył pierwszą rundę spotkań finałowych. W nad-chOdzą
cą sobotę i niedzielę rozpOCznie
ię runda rewanżowa, a Radomka wyjeż.dża do Stall Bielsk. i
Gwardii Wroelaw. J eżeli radomianki myślą o pozostaniu w
ekstraklasie muszą zdobywać
punkty również w
meczach
wyjazdowych.
W innych spotkaniach padły
wyniki: Stal Bielsko pokonała

Star nie
z pierwszoligowcem
W pozostałych
pojed7nkacia
u!:yskano rezultaty: AZS Lublin - AZS Rze:.--zów 65:40 i
5~:66. Hutnik Kraków Start
Lublin 71:48 i 81:34, Glinn~
Gorlice
Korona Kraków
~:52 i 68:47,
AZS Kraków Slal SW 78:';6 i 60:74.
tabeli prewadD Słal Br~
:n pkt., pneil Hutnikiem S
pkt., Star ujmuje t JIO%ycję
maj "e 11 pkt. i wypDe.ba .n
krakowsą Koronę 3 pkt.
W sobotę i niedzielę koszykarki Stara kończą rozgrywki
sootkan iami na własnym le~e
ńie I: Hlłlnikir'1Jl Kcakuw.
llU)

