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I Uroczys~
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mlodyth tzJ Uw

Szansa w rzetelności
dobrej pracy
Z grupą młodych czŁonków
kandydatów PZPR spotkali
wczoraj w siedtibie Urzę
du Wojewódzkiego w Kielcach
człokowie Komiretu Centralnego PZPR. Cusław ' Stępień j
Wiesław Bielas. Spotkanie prow' dz.ł sekretarz Komitetu WojewódZkiego PZPR w K ielcach.
.Jiiuf Winiarski.
W'- roku ubiegłym do PZPR
wstąpilo w woj
kieleck.im 927
osób. w tym 507 przed trzyd~;esU!:ą
Ich to przedstawiciele
mówili wczoraj o motywach
WSląp:cnia w !neregi partyjne,
DOKONCZEN.JE NA STR. 7

między

się

Nr 80 (3491)

Z okaZji 3lI rocznicy po<.Ip;~a
Układu o PrzYJażni, W~pól
pracy i Pomocy Wzajemnej mię
dzy Polską i Związkiem RadZieckim, w Tealrze Polskim w
Warszawie odbył się uroc~ysty
koncert, zorganizowany przez
Zarząd Główny i Zarząd Stołeczny ;rppR.
a koncert przybyli przedstawiciele załóg z
naJ ...·iększych warszawskich (abryk, weterani ruchu robotn1czego, mlodzież, kombatanci II
wojny
sWiatowej.
aktywisl'i
TPPR.
.
PrLemówieOla wygłosili: czło
nek Biura Politycznego, sekretarz KC PZPR Kazimierz BaJ'elkowski
i ambaador ZSRR
AleksandN Aksjonow.
Na wstępie swojego wy~tą
p.enia Kazimier1
Barcikow,.d
powied7.HlI.
- Tnydzi~i dZiewięć lal mi ja od podpll>ania pol ko-radz .eckie,o lJkłudu o "uyjaznl, "~m .. cy i Wspolpraey Wzajemot-j. Roc~nica la zbie!l::& ię z ODIami Leoinow\kimi, kiedy kierujemy
m y'li ku ideowemu i połHyczne
mil dorobkowi Lt-nina. Podsb-

Rok XIV

Kielce, czwcrte-k, 19.IV.1984 r.

n Wichrowego"

łatwiej " kupować

I

Puedświątecwe zakupy soą zwykle ok"z .! ą uo o.:eny han.
cil-o-wców i prOducentów lo......arów. Stojący w
kole ' kach
nlają CUS!
ws.pomnieni.a z: Ga\\nycp lat i ży<:zenia pod
adresem jednych i drugich. Niekiedy górt: bIorą ' em()(!jc:
ząp(}ł.ni.ają 5ię wl.ędy Iwiążk i skarg i wTllooków . a kupu' ocy d!z,ielą s.ię niez.by·t miłymi uwagam:
!,(,! 9{>rzedaj;l~·.. mi.
Ja.!< lIię 'w ta'kich w·arunkach h.anddu~'" -- s.pr-·tal:śm\ ltie.
ro\\-nika k:eledti-ega Soamu "Wi.chrowy" na <l<'. ~w je~ kr,~ys·
kim. Witołd i l\b.zura.

JU'i: po raI ~iódoTI1Y w koń
' cu
i{.\ t~Ln.i"
ka7Aeg(. !'(.ku
, or'gan.l.o \ a·ne
.ą
\\ (;a~"fD
kraJU Wi05e1U1C Spotkan.!a l.
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Butelkowy pór
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praw;e

wszy -tkie
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"Złota

se"wują.

oorównuja swoje ~po
.t:-z:eienia Tak! kUeu jest bardziej wymagaiącv. Lmdniej 20
zadowolić
:'{jes·ety. n'e ...., .. ~ 
~kie
e-kspedie-n'ki maj! "handlową iyłk~" nie ...·~3ys!kie potrafią t.owar dob~ze
.przooać.
pomóc ",..-brać. do radzii' inn:t.
zaslęp('zy
gatunek mak.aro~u:
sera ('zy wędliny. Ale łatw !(~J
j«;t handlowaĆ' tera? n ii oned
dwoma . trz ma latv - je;;' 00
pros~u '.v:~"ci lo lar J .
_ C:&v lalwid j .... t "",lem ku-

kaczka"

N.. zdjęci .. : najpopuh.rniejs'a
.klork", - DoJ'ot
t"Jió ka 11
eennym trofeum.
CAF-J. R .. d1r.i"wicz

u'rock;.o W lodz,imierI.a
Len'JIU , po<bha' 'a
Układu
o Przy jain:.
Pornocy Wzajemnej i W~pólpr<lcy mędu.y

17 k\Ą.letn:a br. udałam się
o .. klepu nab;a1owego nr 83
rzy ul. W. Piecka w Kielcach
po zakup butelki mleka i zami€·t'Zając

jedno cześnie

flOKO. CZESIE N."
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115,
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ta-

zwrócić

TR. 2

pi~?

.

a ZSRR.
W
woje" odlot wach k ,eleckim I radom.<:-kim
Woscllne
Spolk'.i.fH3 odby\\ uć ,:ę będą
od 2-ł do 30 kwieLn ia. Na ekrany najwięk~zych kIn K :elc.

Radom:a. O~trowca Swięto·
krq'Vki go.
Slar"ch{jwic i
Sk. ·źy,,~o(. \\ejdą w tym c'.a';!C

i

- )la (lt'wuo tak. Je;,l w:ękS'T
wybór. :'I:!e ma trudno.<ci z zakuoe-m c;~emu. makaronu. konf'en~ra~ó.....
deserów. budYni i
wielu innn'h ar' ,-kulÓW sl>OŻYWC?!.Vdl. po któ~e k :e<lvś
us'awiałv ~ip kolejki.
Dl. iś I!ie
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K. Czernienko
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MO KWA PAP. ::'ck,-e.an ~ llCt'alny K C KPZR, PI·l.ewodniczący Pre/.ydiu.u Rady . 'aj" y/s~ej
ZSRR. Kon .. lantin Gtl'rnielIko, .wręcz.\'!
wc
wto.~ek
I.a_,lępcy e/.lonko Biura Po iii vr;-;nego KC PZPR ministrowi obrony Ilal'<ldowej PRL. gcn. InQui .'Ioriallowi • iwi<'kil'>mu. Ord r [.,.. ..... i łI:l
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,,,lem"
Rcży
Sier,t!' j
Bot1d <l.rct.u k
pr<eó3tawil LIoI
dn i Rewolucji
Październiko
wej widz aoe ()(!zami ameryk"ń,.k ·
o dz'e "lni kana Gra-

?ohką

l
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z-

kańr'ó",

arL\·kuly. Ci sa'tli klieoc; orzvohadza do nas ~odz;enn:e ob-

wowe zalo'ieuia ukl.ldu opif'rają
bowit'1U n dziedziclwie It'niuizmu.
Rozwój ~la~unkuw polko-radzieckich. po ul'%onycb n .. ,ltpsię

VII Wiosenne Spotkania
z Filmem Radzieckim
m: -

- Łatwo -na pewno nie je&[.
Skleopv osiedlowe majlł swoją
. pecvfikę. Zaopatrujemy mies~-

rooznfcę

PRL i ZSRR

Dl

Trudniej sprzedawać.

L

39

Trwoły fundoment
W rozwoju obu krojów

i

Zdaniem kierownika

koncert w

~!~

OOKON( 'ZENIE
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TR.!

Poc~uły ciepło ...
W Ńrodku świl\teC".ne~o wypoczynku nad zalewem tV fadomskiej dzielllicy Borki zad ...
mo",i1~
i( tV lyeh dniach lab d,i ...
FoL W . Warehol

41 16t t"mu hitleTOu.,.kle hlaobó;I.WO o.iQl11'lęlo apogeum
przez' wyrok na
wQTs:aU',kl~
gezto i jego zbrodnicu wl/kortanie. Rozkaz
wydal O1obikip
HimmleT, szef policji I SS 111
Rlel~!I. Termin je go wllkonania
traktowa.łlego ;a.ko , 'lre:ent UTOdzinow/J" dla Hitlera ni" rost6ł
dotr=!lmanll. tIlGOW$CII bojownicy różnych formacji stawili
mordercom godny opór. W$J)ll'rani z zewnątrz doctawnm broDOKOSCZENlE

N\

STR. !

Jutro

elaks"

81.
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'Pisanki,
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na cztery dni. 16 ·tron
7 zł. Wyd z - nie

Ul

pożałujesz!

Odkrycia
J'.noie ;ił
..xywaill
w
eZDyc
J'~io.
~cła PebllL !ą
le04ł~ym aryb.~m
wienyc" świllt.
CAF-Marek
Broniarek

•

biołogów

Krok

ożywiają

nadzieję

•

•

bliżej tajemnIC raka

• odowi& <ICh medTcUlych
róinych
krajów wzbudtila ostatnio zywe zaJntereDOwa.na1! wiadomo6i: (t odkryciu <Wkon.a.nym w 10Ddyń
skim ..Imperi.al Cancer Rese&rch Found" i.nslylucie bad<lil rakowych. Grupa ba<lawcOl.a,
kierowana przez dr
M,C'haela

WalerIielda,
zajmując
ię
p r<Jb Iem ain. wiru~ów I'al;,ot·.\'orczycb, dokonała z.n.acznego p.l6tępu w rozpoznaniu ~h:lIwz
mów powstawanie i ro:zwijan.i
ię nowotworów.
Chodzi o to, że nauC1! od
dawna znany jest fakt genetycznego oddzi.aływ<mi.a wiru-

http://sbc.wbp.kielce.pl

rakotwórcz"ch n
komórki Ol' amZInU ż)'wego. W n(),'malnych warunkach
is~oii!je
srereg czynników stymulujących
rozwój normalnej komórki. Na
od pow iron, sygnal komórki te
zaczynaj~ ro&nąć (np
komórki

;;ów

OOKONCZENIE NA STR. 1

Zdaniem kierowni~a "Wichrowego"

Uroczysty koncert (
))OKO~CZENIE ZE STR. l
nie o wiełostronfte współdziała
nie obronne krajów lIoejalistycznych 'IV ramaeh Układu War,.~skiqo, -Il&pewDil pokojowe

warunki

życia

.kr~ie

ause,.

narotłu

. .woJellJlY1D. Dzięki
W1iPólnym ze Związkiem Baw

dAieekim

wytrwałym działaniom
41oprowad:lillśmy

polityeznpn

d. ..naaia i zabe.pieesenia lla-

."yeh Irl'anie
Z.łbieraJllC

z&ł'hodnich.

ambasador
A. Aks}onow powiedział m.in.,
te tnhtd o Prz jatni, Współpra
ey I Pomocy Wzajemnej między
ZSRR i PRL t. dokument o
wielkim :rrul.~niu histo-rycmym.
St:Ił się OlI ucieleŚtl-ien!em tych
S'FJachetnych IdeałÓw p!"zyjUnt
i brllteratwa, ku którym dąży
li najlepsi .yI)OW~ l ~rki rosy' ' kiego i polskiego proletariae105

t\>.

OBC'JIODY
W RADOMSKIEM

TecOl-oc:me obchOdy 39 1"0000ley podpisani.a układu o -pr7.,jolini i
współpracy
między
Pol.ą a ZSRR oraz 114 rQCz:n.if'y ur~ W.I. Lenina w Radorn&kiem są kole;ną oka.z.ją
do przypomnie.nl.a niep'· z.em.ijlaiącyob wa.riol;cl myśli i dQł!'Ob
ku w~lki.e«o w0d7.a ~worucjj
PaMziern:kowcj i prez nl.<J.cji
hił!toryc:z.n~o m.af'·zen;a wS'lechmi~~y
strOl\inych k'J<ut a:kt6w

PRL a ZSRR. Rocznicę leninowską w Radomskiem
U,p<)czątkowało uroczyste
wspólne
posiedzenie plenarne Zan.ądu
Miejskiego i Prez.yd.ium Zar.z..I!dal Woje:wódzkie.go Tow.a.rzysŁwa
Przyjaźni

Polsko-Radzieckiej. W

wielu miastach i ~nachwoj.
rad~i~ w tyeh dnbu:h od~ s:ę
u~Ylitc
ademie;,
spotkania,
aeAóje
popularnonaukowe, wiecz,Q!'!l.lce.
W ZDK ,,'Val;e.ra" od:będzle
si4 ćySl s~ań młodYCh pra-

cownillów z r&doms:tica ukła
dów pl'Jtcy 1 w:zniów & burlo.vn.iczymi ru.rodągu .,5ug.ui"
i
gaY.oeiu-u
oren.bu.rsll:iet:o.
W
Wyisze.j Smole
Ini yniers.'tiej
pod kon.:.,c lt.wietnU
~~
wa,no setlję papularnanaUlkow,
pt. ,,40 lat Polaki Ludowej
tradycje ' współpracy pols'{G-<!'ad:cieek i.ej " • 28 bm. władze ~i
tyc7.lle i admiinistr~cyjlDe miasta
i woje. ' ód7.:Jiw a s potk ajll się :r.
aktywem TPPR 1 całego re.gi~
nu. ZaBlu:ZMi dz.iałacze Ol'gll<1:..iz.aeji 1a8ta1l11 U·ho.'lOfOWan.! odt.nae.zeniami regiooaln,..rn i or:ani7.acyjnymi. Z okaz.ji obydwu ważnych roc:z.n.ic na zj~
rad.om.gkiej prreby .... ać bęÓo\ w
dniach 2 28 kwiebni.a przedstawiciele ambasady Z,<;RR
~
Domu R adzieckie.j Nauki i Kultury w WaI"0Z3wie . którzy ucz~tnic,zyć będą w o'{ol.:Cz.n:>sci~wych spo kaniach.
(wJm)

Stale obecny w

OOKONCZENIE ZE ST.. 1
ni i cmwllic;ł, 4 t41ct~ bupofTedĄi.mi 6.kc;~mi AK
i
GL,
pTudłuźyU
ctgonię
getto
o
prz_lo miesiąc, zadoiąe hitleTo-uu:a.m .n"lI sięl14jqc~ kilku.et z4bitV'C'h i poncwf t~
'"!ICh. C2ęet lIkozGfll/C1I " . łmief'~
2l1d6w zdołGłG pnedo.stGł lIię
kf1'n4ł.cmi %<I -"lI
getto. Ukrywani :z -.raie.JUBM życic
pruz PolaJców, zdołali msktQ-

"tm-

1'211

doczekać

)4.. ł o soUddTnej

pOmocll Polaltów, lmajdtLjąqlch "JWZfIcid ZMU ", 2Vdoch JW! d.1ulltm
mil'j
lillty .,<11> IikwidaeJi",
WłT6d. wielu !wi.cuiectw hitl.. -

r~!«);i~go l4tdob61s~w4 fteugół
fl~ wrażenie ,.ob ią aGkumP1ltll
doijfCz/łct?
,.g pod(l,rC%f!1ł1l s:poŻ1ftkowdnia"
p1'oceru Z4gł4dll

2y.d6tc. 01'ga.fliZ4tł>rZ'll ł wykona.1DC1/ zb1'cdnl porzq.dZ4U .8Woje $.~-aW.&M4I1ia z b iu1'a.Jc,ratycznq $kl'upuklinohci~ Tym wym!7w.niei $władcZIl O'JI~ o Jtop>Biu
ich WtlzudG z ludzkf.ch ut:%uć.
E!eJc(lI gO!1>oda.TCze wl/fl.łk41qo:e

z %6głG.dtl ŻJld6w

I

mi~y

Idem

Polską

Radzieckim

i Związpierwszy u-

kład soju~%niczy trwala :\e:;z.cze
wojna, ale dni hitlerowskiej
Rzeszy były jut policzone. Ro%po!'zynał
~ę
szturm BerliI a.
Tak dopelniał się finalnym,
zwyc:ę 'kim akordem
dak b0jowy obu bratnich armii zapoczątko..... any
półtora
roku
wcześniej bitwll
pod
Lenino.
Był to militarny w~'raz 1.000wiazań, jakie
przy jęli wobec
",iebie sygnatariusze kwietniowego układu.
Politycznym wy1'azem tego
dokumentu, który zapocz'ltkowal prr.clom w dwu ~tr onnych
~1:O'~nkach
pańsiwowy!'h, stalo
się ich ułożenie
na za.;adach
przyjaźni,
współpracy
i wzajemnej pomocy. Ta torm uła tal<
zl'olrum.iała
i
oczywista dzi
wówczas była czymś zup<>łnie

r.owvrn w historii obydwu krajów: W yzw olenie Pol~ki '>pod okupacji
niemieckiej i Objęcie
władzy przez ,iły lewicy stwol'Zyły warunki do zawarcia s0juzu z najbliższym i najwięk
sZ~'m naszym s~.siadem. Sojusz.
ten zapewniał nam możli-;vość
odbudowy kraju ze zlliszcz.eń
wo;cnnych l dalszy pokojowy
roozw6j, gwarantował
bezpieczeństwo granic
państwa,
umacniał pozycję Polski
Ludowej na arenie międzynarodo
wej. Dla Związku Radzieckiego
zapowiadał natomiast
ułożenie
dQbroslłSiedzkich,
przy jaznych
.tQsUnków z Polską i posiadanil' w tej newralgicznej częśd
kontyneńtu koalicyjnego part.I\era dla obrony wsp6lnych interte..o/)w wobec z,ewnętrznych za~roień. Nas~pne lata dowiodły jak niezbędny był ~L~ko
-radziecki układ w obliczu .. zimnej wojny" I późnie jszych prób
podważania
przez agTesywne
O!><t-odld
zachodnie pokojowej
"abiliza('ji Europy. Równie ~ku
tec=ie spełni. on i dziś tę
<woja funkcję.
Obok zoba'll.·iązań polityC7.l'Iy{·h
i m:litarnych, a w za'adzie równolegle z nimi , realizowanp są
W s7 n ro-kim zakresie przez Polskę

i

ZSRR wspólne

porozu-

mienia ! umowy gospodarcro-handlowe. Stanowią one pods awę wzajemnych powiązań ekonomicznych 1 zarazem wainą czę.<ć składowI! procesów Integraryjnych 'tV ramach RWPG.
I w tej dziedzinie lata Ubiegłe
~t~ierdzfły .łuszność postanowlen przYJętych 'tV kwietDiu
1945 r· Praktycznym ieh wyrazem SłI setlri obiektbw przemy-

EH

NUMER 80

STRONA 2

lO

la·mkni~e

ka.'lowe ope-

1'Gc;L Jak meldu;e

ZyCIU

Ge1'1ersl"~J

GtlbeNl1 ukaav,Q p"esl41lł' Himmle1'owi ~p'1awozd41'1i4 Odyl4
Gl oboefłika , kt61'1I M cze-rwcct
194% .,a.k'1l kll?1"OWał
operac;Q
.•I·kwidacji prOblemu tydmDskieriO". 15 grudlni4 1943 rok" fl4,ł
łąc%n9

GloboC'7riik,

w<!rtoU unzy.stkich

,,1Ul-

bytk w" u'VI'Iosiła 1'16 tPn dzif'ń
178.745.960,59

iedy 39 lat \.emu, Zl kw ietnia 19411 roku podpisano

ko.kcr. n.a,;ttraaz-

me;szej %fi :!Wt"!nllch świat» W~
j~, )lI m6e łwi&:lczll~ ,%41'ÓtDf!" /1 h.itl"'~Ulsk~h 2b.Todfti4ch,

tq,piło

•

•

DOJlOSCZE.l'I- U

slowych w],niesionych w Pol.;ee na podstawie dokumentacji
radzieckich i wypos ażonych w
urz.ądzenia z Kraju Rad. A także liczne inwestycj(! gospodarcze zbudowa e w Z,<;RR przy
WsPÓłpracy z nami.

I

wyobrazić

l'łiemiec

ma.-ek

kich ...
Sprawozdania GtobocniJcG .talu się wDŹ1lymi dowodctmi obciqżajqevmi tv prOCtltU> ftorymbH~kim. Sq cme za,.a:zem .rgumentem w vrocl"sie p1'zed t1'1/bum1ł em
1I:.orii i
mie<ni4

sybe-

IUdzkoici, kttwll t()Czyć 'ił bfdzip %/IW$Zt?

ryjskiej CI)Py ' i gazu zIemnego,
krzyworo.skiej rudy żelaza czy
uzbeckiej bawełny. Radziecki
rynek umo:i:liwia nam z kolei

VII Wiosenne Spotkania

Nie spo.sób sobie
u' spół czesnej Polski

ek~port

~i

wielu

produkov:anych
w kraju sur ow ,ów i gotowych

wyrobów , co b:lansuje wzajcmne obroty
ndlowe. Gdy P01ska znalazła it: otatnio
v,'!jątkowo
trudnej sytuacji wyWOlanej kryzysem, Zw iązek Radziecki nie oozo..; awił nas swojemu losowi. Dorażn e, sZ~'bkie
dostawy i przyznane nam dodatkowe kreflyty pozwoliły utrzyma .. nieprzerwaną prace w
wielu branżach wytwórczTeh i
złagodzić kłopoty rynkowe. Rył
to praktyczny sprawdzian 0-

w

jUSLni<'zej

pomo!'y

1

zrozumie-

nia naszych POt:rzeb.
Wkrótce ob'ttodzi" będ>:iemy
40 rocznicf: powstania Pobki
Ludowf'j. WS:'ód wydarzćń. które zapisały su: na trwale w
jej historii i które posiadają
klucZ()we znaczenie dla dalszego roz'\>,'oju naszego kraju i jego bezpieczeństwo pierw,zoplanowę rolę spełnia zawarty przed
39 laty pol~ko-radz.iet'ki układ.
Jest on ~tale obecny w źyciu
Obydwu
bratnieh
narodów.
pańs w i partii
nadając
ich
współpracy wciąż nowe !mpulsy do zacieśniania i wzbogacanla wzajemnych t03unków i
powiązań.

MICHAL SKAI.ENAJOO

• Je,,;tem matką dwojga dziechorych na hemo!llię.
ie
Jiczyc na męża alkoholika, ktÓry nie pracuje i stale
prze ywa poza domem. Dzieci
potn:ebują
&l.alej opiekl. Aby
im to zapewnić,
przerwałam
pracę · Musialam ją Jednak: podjąć na nowo, . . nie mieliśmy
z czego tyć. Utrzymać rodz:.oę
tylko li moich zarobk6w jest
bardzo trt;dno. Czy rtiożecie mi
mogę

przyjść % pomocą?

• Wychowujemy I
dzleei.
Dwoje li nich jest chorych. Najmłod&ze (4 latka) ma wadę serca i wymaga azc:zególnej trosChciałabym,

aby choć

raz

te chore Ikonr.ystaly z sanatorium czy kolonii :Zdrowotnych.
Kto mob mi w tym PGDlÓ<!. d.o

be- mam

łII4

ZE STR. 1

ją

m.in. Franco Nero i Sydney RO<m€". Akcja fi:1mu "Gor'łCe lato \V Kabulu" ro~;r
wa się w~polcześni e w Afgan:st;m:e, 00 któl' ego s toli cy
za!l>~002.0:1y

1.O.;ta:je

rildzi~ki

ch :ru.:-g i staje s:ę '\dadkiem
i ucz.estn:Jdem
ó:'amatyczn y<: h Wyd3XZeń .
.,samOloty
t~dowe'" to d.ramat wojen-

ny, którego . boha.terami 5ą
radzieccy }()tn:cy bombowcÓ'.v
torpedOWYCh walczących na
Daleki~j

Północy.

-atomias't

"Zbrodnia w tajche" to Iihn
en.sacyjny () cz.terech pr~
jacioła.ch,

podczas

którzy

wakacji na Sybeorii biorą udz.iał w p<tŚo~u
za g.r<>ŹIly
mi bandytami.
W pooz-oo.tałych
:n ..ch otY..t
województw wyśw:etlane bę
dą
radrzieck:.ie film)'. które
wes.ly na ek.rany . v. ostatrtich m !{'S:ąca h (m.in. ,. Białe
ta "o", ,.Lzy .ołynęly". • Lu-

hn)

rnócl4U

•

Chcę

STR.

zaadoptować

Jakie formalno_ci

dóecko.

nale.'.y

za-

łatwić?

• Jfltem w owcem lNlmotnie
wychowujacym trojkę małych

ma ·dnia, .żeby ' zGlbrakło np. jaje.k, sara, czy śmietallY. Oc'i.y~ 'ści e, 'cza aroi zda.rzy się "nie
tTMić" z zamówieoniem i wtedy przed zamkniędem sklepu
D!e ma np. m1eoka. Trudno jedoJlak, żeby mleko :wstawało na
dlrug:j dQ>.ień , bo wtedy nie n daje 'ę jui do ~edBży.
Wynika ~ le,o, ie kliellta
latwiej daiś lladewolić, ma prAeciei ce kllp.wae, .ie musi .tać
1Ił' kolejee l robić llie .latl.m.
.;aUd, ll ..pasoW.
- CD~luga k.ien.a dalej ~
Cluecl:un .raooym .QO 1,rT~e

nia. Ludrz;;.oó liczi!
tÓ\\

się

K4. l,;eny 1>4 tu

jui
&<r
·UI1iJt.em

Cz.

ba.IUO .s"dll~ m. Te:, .., rwulca
:zakup) j;hll~ • • (1O-IDU za..1.a.na.w ja
się CZ) /Lupie, a jeżeli, to ile i
Cli. T'H'. ar lel.y Aa pÓłce, może
więc kupie go jUt1'<1 c.t.y z.a k'lka
ÓIli. WyL:lZe C~Dy pow<KrzyDlują
jedli.u: przed Kupnem nieILtoryC"h .o ..... a~·ow. W e!ekde, chcąc
utraIiC w gust
k li'l'n:a, jego
.malk, i n'e poC;Jstac z duzym
zapasem np. ci as'a czy majone:!'.U tuŻ przed końclącym się okresalll gwal'acJI, 'fzeaa nie lada KQI1lbinacji i śledzenia ruchu w sklepie na bieżąco. W

nlL».t.ym p.n;ypa.dku 1\-szy"tkii) za
duże zamówienia zmus z ają do
przeceny
towaru i obciążaj4
ko~ty wla.:me.
Maro kto wie,
że masło musi być s.przędane
w ciągu H dni od daty dos;awy. Cze.rstwy chleb i Kwaśne
mleko taki.e n ie znajdJją nabywców
- ,,\Vicłuowy" j~st clru!;im w

)ew6<hk1eco

SIlecJ.al1atyemeao

Trzeba t.ra!fic

iiością

l

za-

klien·tlrw. Nie jest to ła.twe. Na
o.sieólu nie ~idą" np. seclri:
.,ea.rnern.bert", .,b:ie", Hkasz.kawal". Staramy si.~ zacl1ęcić do
kh kU'PlUl, n.i~te T. wynikaj~
stąd Iy&o straty. Chciełibyimly
utrl:yma~ w ciągłej podaży kon-

centraty mleka, mleko witaminizowane i laktovit tri z
rómym skutkiem.

Pod

ll'Wa.(ę

tneba wzSąe l'Ówllj eż wynikaił\
ce :l: ~ycrŁyn Gh !eq~y wn~h awacie U.""21 &eń
c hlodni=:-n:h
ezy brak · ~ii. Sprzedawanie w ta:kicl1 w.arunkach IIp.
widLwej i}O~i mroio:nelt to spor e ryzy4to. Wsz:v-stk;~ s.tra.ty Gbeiąiają nasz !>udżet, trzeba w ięc
lIapi!'awdę 5nra,wnej or.::miz.a.cii,
żeby Pr%T 1Ii6)rich mariach -"POźywC'Lycn

oS Ia gn{jć

rentGwJlość

i 7Alł!'ob\ć na J)rem:e dla Jlliemalej. bo 3(-osGlY.lweoj 1lIIb~.

*

*

W sto&Ui!lku 00 ub. roku ZAopa trzeni e poprawiło się: więk
$Za ilość towarów na rynku, a

w niektórych

hranżach

-POdai

z

całkowicie zaspokaja popy t. Klient 117 sklepie powoli zn6w Z2ezy_ grymasić. Jest to może

utrapienie dla handlowców, lecz
kGnsumenłom. wcale to n i.e
przeszkadza. Po pro..-tu. znów
zaczynamy żyć normalnie . r

nam

beze!

I

Kie-lcach $klepem rozlie:.ahcym
się jak prz .. tlsiębiorstwo. Czy ułatwia to z:J"palrywa.nie się w
łowa.r?
- W :ęk,;z o ;,a:uooóeln·:l&' uła t w a z,.ama","~anie wwar6w. N:e

bazujemy tylko na magazynach
hurtowych, zaopa:rujem)' sil!
takŻe u producentów, głównie
miejscowych, jak ZW ..Społem".
"Ki~lc:zanka" . a także prywatnych, którzy dOjtarc:zają I>Q6ZUkiwanych przez dzieei: wa.ty
cukrowej, prażynek.
słonych
paluszków, wam i cilepłych lodów . c-rikt nas nie dotuje. Pracown icv muszą znprac<>wać na
si-ebie. na amortyzację, czynsze
i transport. S t ąd liczba etatów
uz al ein.jOll a jest oa wielk'.Jści
obrotów.
Mamy
większe nli
. g<l2ie indziej mo:i:liwcści, ale
sklep nie mQże przynosić s:ra.
Jak przł"dstawia i( w 1.6kim razie hw. ryzyko handlewe?

Przedświąteczne

kiermasze
W dnJa.ch 19 i 2t k"'ietnia
trwae będlł w Kielcach mi.Jlj-

kiermasze ~ sprzedaż~ ~re
bów eak1rmie.tyeh j rannaieryjnyeh.
Po wypieki b(cł:de
się moin. uc1ae w codz. od 1%
d. 17 do kawiarni: "Galena",
"S .. mantha" i ..Birllta". Wyroby
Jl:a.rmaicryjne oferov.· ać zaś maJą
rellłauracje
...Jedłowa"
i
,,Swiętokrzy u". W wymienienych zakładach funkejoMl>wae
lei będ~ punkty przyjęe zamówien
Da
p.tra~
~yJtOw.
śwjlłte~e.
la-z)

1lO, działającego przy Zarz'Idzie
Wojewódzlrim lej organiucji.
Każda· z::łoszona sora",. bę
dzie rozp trywana indywidualnie przet TPD, bo wymaga tego interes dzieci, których r~
dziel' zwrócili się o pomoc. Nie
..... szystko da się załatwić od
rę i. Wilku przypadlracb TO-

Sojusznik nie tylko z nOl
dzieci. Zainteresujcie się namL
oto niektóre problemy, % jakimi rwracall się wczoraj do
nas czytelnicy, przewain1e matki, prosząc o pomoc dyżur\1jące
przy .. głośnym telefonie" przed~tawicielki Towarzystwa Pnyjaei6ł Dzieci Helenę Stępień.
sekretarza ZW TPD w Kle}...
each oraz Zofię lIa4hiaI' li W~

-

mówionego towa.l'U w potrzeby

O~rodka Adopcyjno-'Opiekuńcze-

telefon" do TPD

ci

k!..

filmem Radzieckim

DOKO'\'CUN!E

dl:ie z bag:en'·).

(fi:.! R)

" Głośny

l

ZE

dzice będą mu.sieli przy"- do
żeby
uzupełnić
telefo.niczne relacje tty do&tarczyć,
jak 'tV przypadku adopcji. me..
zbędne dokumenty. Do kaidej
z rodzin proszących o po~ '
dotrze w ciągu kilku dni praeownik towarzystwa, by pomać
warunlri mieszkaniowe, zdrowotne, materialne. W saleinokł
oci potrnł! pnyman. sostan:t

TPD,

http://sbc.wbp.kielce.pl

2
W6&oraj w KIlm i ennej· Woli
(p;m. Gowarcnów) AndHej B .,
kierując . .skod~ n
nr rej. 'RAD
I60ł
na.jeehal na niełetnieco
Pawła G. (lał 5). W wynik. 0bra.i:~ń eiala d:lJieolr.o :anarł:o na
miejseu. Jak wyn.ilLa :ae wstęp
nye'! ustalf"ń, p~ym::",ną wyp.adkil było
naKle
wtarl:nlęcie
dzit-oka na jezdnię zza autobusu

PKS 01'&S nleostro-Lnłl j:uda kierowcy "skody".
(st;)

'Telefon
'
.
..
'";

~

i nfe rwen cyj Ity.
OOKOSCZENłE

ZE

TR.

1

3 pu ·te ....npakowania po mleku
i % po śmietanie. - Ekspedientka
pustych butelek
n,ie
chciała
przyjąć skarżv
si~
ns.-za
czyteI.n:c:zlt.a. - .Po:nformowa}a
mnie, ił! należy się z nimi udać
do skupu opakow ań szklanych
W WSS, w dziale opakow ań.
poinformowano na~. fe każdy
sklep nabialowy
zoOOwiązan-y
jest do pc:zyjmo'\>,' an;a bez o~a 
ruczeń opakowań po nApojach
mlecznych. Co na lo k'ero",'ru tw o sklept.l?
lisa)
..:UnleresoVl anym różn e
formy
pomocy_
_ Na wakacyjny
' ypoczynek
dla podopiecznych ZW TPD
przeznaczy w tym roku 35 mln
zl. Srodki te zapewnią I tysią
eom dzieci pobyt na koloniach,
p6łlt.oloniach, biwakach, obozach
itp. W organizowania tej akcji
rokrocznie przychodzą z pomoTPD inne organizacje ,połeezne i ins}ytucje m.in. Kuratorium Ośw iąty i Wychowania, PZU, PKPS, SKP.
Na pomoc malerialną TPD
.,.asygnuje w br. • mln :z.ł.
Kwota ta wystarczy Jlll przymanie zapom6g na potrzeby około Z ty•. dzieci.
Ci wszyscy, którzy nie mieli
możliwości
5korzystania wczoraj z pośrednictwa ,,gło.śnego t1:!lefonu", mogą zgłaszać się do
TPD ze .woimi kłopotami (numery telefonów: f66-I3, 490-49).
Zawsze znajdą tam zrozumienie
dob,.. ndę ł pomoe.
(II)

e,

R ealia gospodarcze 1984 roku

że

licz ć

RO<lUty plan mie»1ti Ostrowca, uebwalony przez Mid.k~ belę
Naroilowll, zawiera szeroki wachlarz informadl o przewidywanych efekta~h rozwoju róinych d;riedzln tym spoleclmo-rO podarczelfO wynlkającyeh z nakładów in",'e tycyjnych es teź poncze,ólnyoh pozyeji budietowyehl zawiera leł; propozy u talont w 0pa.reia e t_dencje wła-ciwe ella repon. i kraju,

~l:Ia~18 Vo'

Slare
~

ik-

Z

iw

UP

ł'i"wdjw.

wystawy

w Płowdiw P

li~

[0-

, Do tycb. osta'nich zaliczvć ffiO2:113 n.p. z,apu;, że ludność miast.
w!ll'OŚI1ie w bor. CI 2 ty., osób,
9f tym tylko o 1.300 w wi ~. u
prodUkcyjnym. Potrzeby kadrowe poazcug6ln.ych dzie&z;n .. ~
lpodarki, pn:ynajmni'ej według
dl\l.głej6zej wiedzy. ~ znacw.ie
wyższe. Sama huta POtrzebuje
ok. 600 pracowników. POl.OStaje więc siQgać po reozerwy. które istni.ej , a wvnikaj'ł II nadmiernej li encjl . .dej organizacji pracy. wreucie wadl.w~i
struk.tury zatrudnienia. kt6ra VI
dat&zym ciągu
charaktet'~uje
aię n dmiert14 licl.h4 stanowO k,
II których!: powodze'll ieom moin.
by ZrMVgnować.

lonem
dwuLygodnilOwych
pcbyt(jw
warszawi.a.nIQ
,"nloniny
G&rnuszewskieJ
i kieleckiego .totogralika lerae,. Mltkowlkie,o w mie9cie
uad Ma.r:cą stała się wystawa fotogramów o1.warta w lciel~kiej Galer~ ZPAF. Na weraii;ażu obecny był radca
kulturalny ambuady bułgarskiej.
który woim Ula wstwem przedmiotu i bezpoŚTedniośc:ą zyskał sobie sympatię obecnych.

P

WszystILe pt'a",:
Antonwy
GarnuszewskiCl odzna.c~j4 ~ę
ol'Ye;nalnym spoJrzemem. CJoekawY!lll ujęciami. Ale po6zukiwala o na takŻe innych tema.tów. 'Kilka prac Anton 'na Garnuszcwska posw;ęc.la np. nowym osiedlom. ~ajba.rcl.Z:ej podobały mi się jednak świetne
portrety bulgarslnch dzieci, peł
ne wyral.u, zindyw,dua izow3t"e.
Jerzy Mąkows~; t'ówruez za interesował

się

mie~zkańcami

miasta fotografując charakterystyczne typy ludzkie. 000 pol' tretów, interesowały 1:0 także
obrazki z życ i a m:c~Lkańców,
ich spacery, dyskusje. Artys a
wykorzystał tez pobyt w Buł
garii dla poglębien;aswoich
studiów nad aktem, Jcgo modetka o stonowanej urodh:c fotografo~,va.n3 jest C:eplo. L. eh.-

Zebr~ na wysta'.v..e
pra~e
w n;etuzillkowy sposób przy_
bl,zaJą zwiedzającym Plowd{w,
drugie pod względ€w wielkości
(P?nad 30a tys. mieszkańców)
mlll&t-o w
Bułga ry
Jego hiIitoria ięga kilku wieiiów l)rzed
naSltą erą. W Plowdiw
nowoczesna archit<:k~ura są!: duje z
ga.ncją, ·sympat:ą·
~bytkowymj b'ldowlam.:. wielWystawa "P!owd!-.v i okolikie za łady przemysłowe (jest
ce" w galerii przy ul. Rewoich tutaj ponad 1(0) z potulucji Paźdz.ie rrukowcj z' s~:Jgll
reckitni ZZłułkami
wyższe uje na uważne obejrzenie. WIT
czelnie, teatry i ~alc k<XWertow 7 ze starymi cerkwiami.
Na&! totograficy skOllceJltrowal.t .się bardziej na tych drugich
ob,ekta.ch.' Przem:erzali z kamerami szczególnie s are miasto. tworzące jakby wyspę wśród
now:rch dzielnic
Wyrosło OIW
W?koł trzech wzgórz. Nie dz:- ,
Z:UtJady Wyh~...;'rm.e ,.społem"
w tę sJę~ że artystów pociągnęły luta] wąskie. kr~. btuko.- w KieIach pracuj~ p cln~
parlł.
Z ta'm produkc.dllYch
~·a.ne uliczki, O"..doooe bramy z
schodzą kolejne partie
makazC}a.Ł!lymi okuciami i kołatka
ronów w dziesięoiu asortymen~l. oryginaJn.e domy z wysutach.
musztardy,
budynie,
kisienl~ly~; górnymi kon.dygnacjale i kremy, ,.społem" do tarczy
'lU, WIekowe kamienne studnie.
do sklepów lakie calarelki. jepo;osł~, tra vą i
kwieŁn.ikami
teli lylko puław Ide zakładY
dz,trozlUce otoclOOe kam ieIWlyprodukcji żelatyny
d. tar~
mi muramL Obok tych obiekpółprodukt.
tGW
totogratowali
również
W
okresie
pr:&eelświltteczn,
m
resz ki prastarego os ed1a sprzed
zwiękssono produkoję
koncen3.5 tys. lat
pn:ed naszą era.
tratów
ciast
biszkoptowych.
obronne twierdzv TMpiernika, babki świętok rzysk.i eJ.
·"'''u.!Um 5OO-lcŁnioe cerkwie. d0(dm,.)
my z XIX w'eln!. •

Ze "Społem"
na świąteczne ·stoły

1

?ku
tka
ała

-Z3

ala

dać

rch

rań.

wy

any
tcll-

a"h

>w-

my

nek
PD
mln

sią-

Samo życie

I'on_

a.negdotka kojarzy mi .ię nie bez prZ1/-

"~Udo'W1..z"i..~dzis,ftA· ieJazq debatą
lię

crot~-

do
nu-

~9).

nie

(II)

prZlllpieszeniu
naszą

lawi7ł<J

doskonaq,ch poznakomitlI projescr proponuje naśrodków nadzwllcza;inych,
li.;zba budowanI/ch coroczme
może zbliźlIĆ lię do grar.ią/
któTą to liczbę ori4l111ięto to

n;e

lieli

°

mieukaniow,go, Przez

rocznie.

0-

:m

,półcUiekze

(13)

budyuk6w indvwidudDvch.
Prz~idvwany w la·'a~h nllSte;>Dych wzro&t budo·.vnictwa jednorodzinnego będ7i,e ooarŁ" na
lokalnej prodUkcji mate-r:ał"w
ściellllych. W br. on o w-- -odukuJą 7,5 mln ceg,eł żużlowo
-wapiennych, Hut.a im. M ., '0wotki doslarcL.y 800 tys. cceiel

jak kulo u nagi, tla;tężs:e mózgi praeu;q, abll wl/In"iUć kamień fllozoficz1ł'J po/,kiego b~downictwa.

laczego nil' rirzelacie7 - pytał cesarz
Fra1\cu:ów, - Je" kilkanaście powodów: po pieTtDsze - nie mamy armat.
WyatarcZlI - uciął dalsze Wliliczanie Na-

po-

zł.

i

eiqżq.

D

Kuwa-

zy-

~egm<:!nty

dość ~~romnej

ilości

9.700

5~tuk.

O'wiata. o ..trowiecka w.lxllaei ię 'IV tym roku o no
ukolę podstawow~ wraz I
PCJ:e<ł
uk.lem w OIiiedlu Oerotly oraz
o puedszltole w • ieell. liska_Nlsk . PJn.dlo przewiduje s:ę
t'O'lpoc"llC ie budowy następnej
iLk~!y w o.> iedlu Pulanki. żłob
ka w O:rodacb. i ł)~7.ycilod ·"
rejonowej 'fi ~jedlu Pułanki.
Rozpocz(: e bę
takie dwie inwe,"vcje mające dui;e znae7.eole Q1a ochrOlly środowiska:
lIunlerniLacJa oe;cylli:czalnl ieieków I bud .... a wy ypiska 'mieel .. okoUey 'IV I lanlk. kt6re
ma być oddane do ul.:vtku w
roku 1986.
'

w,.

W Ostrowcu laill.>t&J.owane SIl
obecnie 40H aparaty teLelonic~
ne. podclas Cdy centra1 miejska może pomie 'c: ć 9 tys. numerów. W roku blez,.cym dsięld
rozbudowie sieci telekomllnlk cyjnej w o iedlach Pułankl D,
łonecznym. Kuźnia, XXV-lecia
i Henryków możliwe bę4zie za&,OBpodarowanie
kolejn)ch
2
tys. numerów centrali.
a inwe.'i~ycje planu. t ..-renowego przeznaCl.C)no llll
mln ;d, W pierwszej kolcjno:ci zapewniono oakłady na
~adania
kont,-nuo.wane (szkoła . .iłooek
siedlu Ol:rod~', komunalny budynek miesz~loy
nr 16 w osiedlu, WOdociąg w
o~ie dlu Pia:.lci Ul).
lnwest)'cje
nowo rozpOC'6ynane to uzbrojeDie k-renów dla budownlelwa
mi~szkaniowe~o oraz rOJ;buelo",-a
ujęeia wod'}' pilnej ""
Kątaeh
Denkowsldeh. Op,:,ócz P07.vcji zawartych w plan'e termo vm,
towe.stycje na e-rffiie OsI rowca
reali owane będa taki-e 7. tundusz.ów
przedsiębiorstw.
Wymieńmy tylko te zadania. k~óre
mają najwięk-.ze znaczenie dla
rozwoju miej .. kiej inlr.astruktury,
Spółdzielnia
Tury tyezna
..Gromada" kontynuować będzie
bodowę hotelu przy alei l Maja, PKP wznosić b~dzie budynek
mIe.sskalny wraz z puychodnill
zelrowia pny
ul. Kilińskie!;o.
PS piekarnię puy nl SamsoDowieza, a Bula im. M. Nowotki internat zkół hutniczych.
Szeore( waLnych udań w d.t.:edzin:e gospodarki komUl:lalnej
wvkonan ch będzie w ramach
remont~w kapitaln. vch. na k~
re zaplanowano kwotę 130 mln
zł. Przew~duie się m.in. bu-lowę będi relllOli~., ulic Rzeczki,

C_t:rwlD,kleJ.
"kr:c:.yzoWaI11a Denko N.ka - Ukólna, KOleJoweJ. ~rowkicgv,
Ui;ecn:~<:j. b.analiz ..cJ~ o<1rz(lwq 0~rzY'maj
ulice :>zewleuska . KoleJOwa (na OdClllku 00 L.erom$iGego do
d ..... ()l'Ca PKI'). za.
wOa.oC.,ijJ:l u lce Tu.maszow
w
Denkowie . I·opolowa. Bęuą b.:oowa e eazociuL l>:e<ULOp.l.'I;_e - od ul. ULeck.eJ do stacji
redUkcyjnej przy ul. Dłu'g;cJ oraz w ul. Oorońców :>laliu,gl'adu, 1 n."kopręiuy
os.(-dJ
domów JC<i,norvdz.innych P,a.sk.i
IV, Pl'~e i.dl.iano także pnooudowę oliwletlema ul. Mickiewicza Ol'a" zmcUorowanie ogródków
działkowych.

DI!lCzel1o? Otóż brakuje anelIdoClrm!1t. c%t1h materiałów budowlaod papli i lepik a pDczvna;qt'. poprzez
armaturę łazienkową. liczniki gazowe,
'WtJk<cdzin poćbgoWlI=h, doi>TII:h otW01'ÓW
I=nllch i .etek in1Iych niby cirobiaz!łów,
powodujq tę fatalnq niemoc, zaklfty
•. k'ó:-er;o w Irwać się nie mG!aa.
wl"l~ miastach sto;ą laterni, zmanto-

o' Zw.elki .. ;

nł!lty,

betonowe kons rukb,.'c~~ ID: Klec~o i'? w nadziei, źe jako#
:Lle. ze PrzYlc1.:; 10 porę materiału wy-

z cudownI/ch rec.:pt na u; lU e
w
król klm
czalie
majq
JjTzeró.zne patrornUli, małe .pćłd:ielnie,
w.zystko to połqczone z dUŻllln nakładem
własne; prOCII
be:połrednio
zainteresowanych, Brzmi to ooiecvjqco. ale C%II przllniclie pozqdane efektlI? Kiedu słllSZf nawoll/wanie do tworzenia nOlDu~h organizacji zajmujqcych aię budowaniem. zaw,ze plqcze mi
.i( pD IIWUJie pytan~: Hlkqd oni u'ezm'l to
Jedną

mieizkante

oyt

Bral~uje
WSlus,lco. na co

czekają

kombinatu budowl::l1le?"

arlnat
bezrad nie tJ.·je/kie

Przecież, pcdob,.!e

jak zaop!Ur::C11lo~cy z tych oltat;;ich jed:lC>stek, ustawiq się w tej lam e; kolp;c!! ID
cmiralach ,przedajr,cllch materl-;!y budow-

lane. J/!'t!i na117ct dostanq i:? Ul/licie] (l n,U
ciegle p1':eu.''lŻ(;jq modne priorytet!!) to i
tek nic aię nie zmieni w glob'l/nllm l> 'la'1 IiI.' nawo ::bll'dowanll=1ł mil?szkc.ń,
~a pól gwizdka prolcl11q obe::nil wszv~
he budowlane kombinaty wIiPo::'1icme 1.!) fabTyki domów, po!ęme diwi!]i, specjaHstycznll sprzęt f u.·jelotllsięcZ1lz zpło'1i, 'tT%).'mują
tic m'Z'j Ż!1=it! - tfCZ'lC n'l pr::-etnllT.lenie -

Cudu jednak nie było, Deji.,~!{>~1~ .,-:"'1teTiqlów nie ma i be:oncwe
n
c~e'cln no le
_e c::aSl/.
'ta c,Tat ~.;'" '! ~~ .... ;,"'!' rio TO"'t=O jU ci i~kł f1~e<t;""f'u.., jo doŁ.1l-Em:! tL':lld(t~aniu ~ e~
c!2bd::::l tr:;t w':r:zc.Ścl, l:t6rL' :;' b:-a i n:oje; d:iG.łclncśd.
0'0

Lansu Je .tę takie U'tZ'f budownictwo ;1.'4orodzinnego jGko ."łweno/ne; I "iez.cwodn~ drogi do u"ł«anego mipszkanid, Jest to
idea sha.zna na wŃ i w małl/c" m~tecz
kach, ale j j powlzechne "050ICllnte moźe
doprowadzi<! tlllkcr do pDgłęblenia krllZ!l$l.'
mienkaniowego. Biorąc bowiem pod uwagę
że powlerzchnid mierzkamowa w domC1Ch
1ednoTodzinn)ICh je" JjTzll1la;mnte j dwa ra.zll
wi,:kaZ4 niż Ul budowntctwie wielorodzin.nym - kaźdU nowI/ domek odbiera jedMj
lub dwom rodzinom uamf na 1&Zuskanie
micszkani,L DodatkoLJO tf!1ł tli." budowmctwa ~0!llebia ~eficyt środków, którl/ch naj-

bllrdzle, braku,e: uzbrojone te.,.enll, materiah, w:lkC1\czeniowe j wyposażeniowe rzemiełlnicza kwGlifikowona lila roboez' 'Aie
angaiuJe nctomlatl środków będqcv~h to
nadmiarze (beton, potencja.ł wvtw6rni JjTefabrykatów i przelhlębi.ontw budowlanomontażowych). Je'" jeszcze ;eden, tL'1Idaje lię
b?rdzo ważki, powód - kosztU. W całym !wiec,e :-~HU:Ój budownictwa ;c:dnO'Todzinnego jest
leI/TUkiem bog!lCtwa go.podt:rczego. a nic
ub6.twa. Dlaczego " nas miałoblI być od-

u. ro'nle?

,WlJmy~rr.nie.

kOle;in!lch cudownI/ch ""odJjToblemu mieszkcmio-

kow na rozwUlzanie
u:ego ł wdrażanie

odeTwcnll~h

.,.óml/ch

cZ/łstkowych.

od siebie inicjatyw nicz(?go w
gTun':ie ruczu nie zmieni'l. Ten do=ony
prob!,"", tTzebo rozwiązać ':I~tema!yc::nie. od
pOt'z'!tk·1. Jek na rcui'e. zeczt'nar.'ly na lap u
C!1:;;', cd :T·~dkfl .

http://sbc.wbp.kielce.pl

T ADZU.sZ LIPiEC

a,iwlękssym

jed-

nak pnedsięwsięciem remOD'-.ym rolla biel~ee&,o &\ prac.
zwiotllane z OlodernilacA I w y mian~ n a ... ierzchni wiad uk\u w
alei l M a ja. Zareze:-wowano na
ten cel kwotę as mln zl.
iadomo więc, w jakim iltopniu miaa~ wz.bogaci at:
o nowe urz.ądzecia, BOWO
Obiekty użyteczności pUblicm l,
S" to reaLne z.amierzeuia, na
~Lórr:ch ur~eczywi.s niecie ~.
licz.yc: . mle6z.kańcy Ostrowca_
~3ko CIek W<l6~ltę moma podać,
ze za.ląc:z.o,no rów'lliei do pl nu
wykaz zadań bacdzo pilnych i
koniecznych dD wykonania ale
nie mającj'>::h pokrycia w tegOroczn>:m. ~udżede.
Mieści
.~
na tej llścle potrzeb m.in. budew na.wierzcb.ni I oiwietle.n' a
ulicy okalającej osLei3.le O:rodY,
rem:>n ulic Szewieńskiej i Monius zk.!, oświC'tl,enie ul. Radwan.a. kanalizacj sa.n.itarna w ulicach Chopina i BronIewskiego oraz w 06iedlu HenrykÓW
P6łnoc. reItK'JD.t kładki nad rzeką Ka.mic-nn, od al. l Maja. budow. SUlletu miejski~o. Prawdooodobnie t.rzeba będzie poczekać na ich rl'a!iznc·ję do naGtęp..
ne " roku.
NDBZI!.I Nt, .

Jednym zdaniem
• W l~ r. zakłada się oddan.e do u.zytku jedneco pasma

rp I w oej ul. Mieszk.a I ..
Radom' • Ittórt!\j budowa będ%.ie
kontynuowana
docel()lwo
do
S . ala Wojew6dzkieco- rca~zyne 'ę także ~....ę ul.
Piastow.$ki.eoj na potrzebyosi$..
dla Michałów .
• W d ...óch lId:oł_1l poUta""ewyeh (Dr %5, l t) na ter~
Radomia ftk ońos_ W k OD"
lnteco br. remonty Ir.a płtala .
n lomłast q _e k on.lyn . ...' :
ne .. dwóch akoładl podsła
~owyeh (11. ZO)
oras dwie
liceach
~ólnoblztał~eyelt
(W LO .im. D. CUoh ow li:lelfo l
'\'1 LO lm_~. Koohan_uiec)..
~ Zaklada się. li liczba m!euksticów Radomia wzrośnie w
br. 0, 5 tys:ęcy, tzn.. 7.e mia.r.o

l,c7vc

ach,
ach
kcji
mo-

PD

ro:nozy zaki daj
uoct
obrolów haa.d.lu II ok. 5
proc. do kwoty 8.740 mln
ił (
cellJlch porównywalnych).
Ze wZJ:lędu n. przewidywany
przyrost
ludności
:z:większOłla
podat to ..... a·row nie wpłynie istotnie na poziom zaopatL·!:enia.
Oczyw-i cie, przewiduje się peł
ne po.krycie polrub wynikaj cych z norm reglamectacyjn" l.
Handel ostrowiec i d~iyć bc:ciT.ie do L'O'l.Szt'rzecia sieci • e!>ÓW firmowych. Pr1:ewidu;~ ię
otwarcie
nowych
placówek
spółdzielni .. Modex".
przeds:ę
bioratwa "ArdQm" w Siedlcach,
POl'.llanilskich Zakładów Konccctratów Spoi;} 'C'lvch, Zakła
dów
KUŚDiersn:o-Krawieckich
"Dom Modv" w Kielcach. t. .. :
dane będ~ clo .uylkU' nowe obiekty handlowe i usłueowe w
O&,rodach, Pułankach orali osiedlll
domów
jednorodzilll1"eh
pny u.l, Konopnickiej o hłe:mej
powienchnl oiytkowej ponael
3.1ot m kw. Nie S'I. niescety, pomy~lne
progDo.zy
rozwoju u5ług. Ich podaż pozostawać bę
dzie w glębok:m dC'Ecycie w
to6un.ku do potne\>.
Uwzględnj·ając kryzysowe realia. a zwłaSl!:cza dotkliwe braki
ma.teriałów budowlanych. Ubla1000 pIaa budownictwa m;e 1:k<miowego Da poziomie gwarMlŁujacvm wykonan:e zadań planu 3-le ege. Zakłada ~ię _ua_
nle do uiytku S!3 mieszkań o
łlłe.:neJ powierzchni _1,& tys. m
kw.,. w :ym 445 mi 'Lkań lpół
dzielczych i 78 z budownict wa
huty. Efekty .•mioozkani6wki"
będą zwiększooe
o 51:ere!(owe

dla poh'1:eb no o pow,tałcco
zrzeszenia budownictw
jednorodzinnego. Rynek u7.Upełni rzemlo :10 pustakami żużlowyml w

Sienn.JI.:ń • .ucj.

b~:zje

205 .ys. m:

przy k-ońcu roku
l:k ńców.

'Komunikat

PK

MiejslLe Pr-,.e<I :~biorstwo Kom nikacy;r.e w
Kitc>lca.ch into:-muj , że 22 kwielnia (ni"dziela) autobusy kursować bę
dą wg
r~ład
obawiani Ją
c~o
w nJedzlel~!: tym u.
hcz.ba ich b<:d7;e zmn.:i!jsz.ooa o
30 proc.
N.e będ~ kursować
autobusy pośp:
e
A" do
Cz.et'WlCCl4' j Góry.
t3 kwietnia (poniedz:'!łel;) utobusy będą kUr90wać wg rozkł~..du
obo\'/ią::-.~jąceg() w
nidZ!~l~, tylko liczba ;ch będz;ioe
~n.:~.'SU! o 10 proc. L:Jli3 pQ5_
p:eszn.a "A" i linia P.()("tl·3 On"
k'tntl ji! zgoofloie z rf)zk!;~em
otmw:ązuiącym w :l.iedziel,!.
S=eg61owrch iruo:m!lcji w
sprawie kU~~"ńn:q :łlltOO'lS"""·
udtiela dT~P~!'t ... ~ f.l!'K p-n
nt' te!.

506-~5.

3

łJszkoduaia

• Mniejsze dostawy • Import bar.dzo drogi •

JCSZCR

nie tak

e coraz

d.aWJlIO trwały !l1I'On'

mole

o pawilon pny uL Sel-

nej w Kielcach. Ostatcomie zwyciężyło p.-zedsiębiol1ltwo handlowe i w sklepie tym nadaJ sprzedawane Sił meble. Połencjal
n i ich nabyWCY musz", jednak stracić wiele cQSu i eterpliwości,
aby dostać się cr.o ka50wer:o okienka. POdCZN otwieraola sklepu o czym pisaliśmy, maA miejsce sceny" pop-a.nicza chams1wa i brutalności.. W innych sklepach meblowych jest podobnie. Czy w najbliższym czasie możemy liczye na 'Poprawę
zaopatrzenia i zmniejszenie kolejek?
inf~rmacjó Witolda ł.ysa
ka, kierowni'ka działu 0brotu meblami WPHW w
Kielcach. wynika, ie deficyt
ten b«:d.zie się. niestety, nap.al
pogłębiał. W lutym bT. przedstawiciele ministerstw Leb-nictwa i Przemysłu Drzewnego 0raz Handlu Wewnetrznego i Usług ustalili. że 50 proc. wyprodukowanvch w kraju mebli ~
bjętvc h zostanie centralnym ~z
dzielnictwem.
Drugą
DOłowę
producenci
mogą
sprzedawać

Z

przedsiębiors-twom

handłowym.

W !utvm tei odbyła
Bydg~y , giełda.,
n-a

się

w
której
kontraktowano meble Da n i
III k " artał br. Kieleccy handlowcy zakupili tam meble za
88 mln 11 (na I kwartał za 46
mln u). Ponadto z rodziełnic
twa cent.ra.lnego w II kwartale
o~r ...yllJ"my meble za 110 mln U.
D-xtając do tego meble prooukowa.ne Prze% zakłady znajdujące
się n-ll ~renie województwa 0raz tmport. otrzymam., w sumie meble za 220 mln 11. Plan
sprzeda.ży n-ll II kwa·rtał, zało
żony w wysokości 315 mln zł,
nie zOfltanle wi~ wykonany.

Robotnicza

twórczość

W Domu Kultury ,.Dnewian"
w Starach01ll'Ieaeh npresenł()
wano

wystawę

malarstwa,

W porównaniu z II kwarta1983 r., w br, mniej b"dozie
mebli o 200 kmpletów sWł~
wych, 150 kompleoow kombinowanych. 300 kompletów
kuehennych oraz segmentów mieszkalnych za 15 mln zł. Poopisania umów na do&tawy mebli
(w ramaell tzw. dowolnych zakupów) 08mówiły m.in. fabryki najbliże-j Kielc położone: k ielecka, piotrkowska i częstocho
wska. Odm6wiły dostaw także
zakłady w Gdańsku, Jas.ienicy i
Bi·ałe j podla9kiej. Z dotychcz86
s.przedawanych w sklepach województwa mebli będą nadal:
komplety
"bieszci.a.dy",
,,0strów" i " morandó". Będą
gmenty mieszkalne, meble skła
d'ane i młodzieżowe - "bzury",
"zetamy", "łańcut y". Z mebli,
których do tej pory nie sprzedawano, będą: sypialnie "loto6;"
z Głuchołaz (89 tys. zł za sztuke). komplety kuchenne "kalina" I 2~e amerykanki ~
OlsztY'lla.
łem

se-

Największy

będzie

U progu

n ieC-:>bó~

mebli
tapicerowanych. W
n
kwartale br. w sp.rzedaży znajdz.ie się tylko 690 kanap - w
tym samym okres ie roku ub.
było ich 1829. zaś
w
latach
1977-1978 po 4 tysiące w kwa.rlale.
Sytuacji zaopatrzeniowej nie
poprawUl dostawy . z impo,tu,
których będzie w II kwartale
za 20 mm zł. Ilościowo iest to
oferta niewielka, bowiem ceny
importowanych mebli sa wprost
szokujące
i b a rdw
nie-w:elu
stać na ich zakup.
ob.ec tak dużego deficytu
mebli niepookojącym zjawiskiem jest wzrastajaca
liczba szkód w tra-nsPOrcie. W
ub. roku
usz.kodzone Z06t..ały
meble wa.rtości 6.9 mln U, w
tym z importu Ul 3,2 mln zl.
Sz.kody te w decy-dujacej mierze powstają z winy przewoź
oJka - PKP Na-jwięcej u.sz.kodzeń powstaje na węźle kolejowym w Skarżysku. Oto przykła'd: na tory
w
Ska~żvs.ku
skierowano wagony z 60 szafami trzydrzwiowvmi. Na skutek
silnych uderzeń w czasie przet~1.ani a wagonów 40 szaf uległo zniszczeniu.
Prawdą
jes-t
również, ie produeenci jui do
wysyłki pakują uszkodzone meble. Do-tyczy to ta'kże drogie!'o
importu.
Z
45
rumuńskich
kompletów .• boI1anu" 10 było
uszkod zon ycłl. Na Ci w~ier-

.pk ich kompletów "ba.betta" .skierowanych do Jędr7.ejo.wa wszyskie były uszkocLw.ne. Pod-o.honie
12
tych samych kompletów
skierowanych do K ielc. Cena
jedonego k~pletu - 160 tys. u.
PlaK"ą są, tei kradziełe. W lutym hr. d. Jędrzejowa nie dotarły dwa komplety WYPOC7.-"Ilowe
produkcji
węr;ierskiej
"wirginia". W transporcie do Ostrowca skradziono worek z akcesoria'7li. W efekcie meble sa
980 tys. zł nie mo~ł ,·
rowane do sprsedaży. Również
w drod~e do Ostrowca zK"inął
kompat "jerzy" z Zielonej _Góry i l4 foteli ze Słupska.
Każde uszkodzenie
czy k-radzid przedłuża cza3, w którym
meble powi,"ny dotr2eć do naszych
mie8Zkań.
Wypłacane
przez kolej odszkodowania nie
są w ~tanie zastąpić pełnowar
tOOciowych mebli.
Szczeg6lnje
w sy . uac ji, kiedy czekajll na
nje tysiące chętnych, w tym
młode
malreństwa.
którym
kończą się przedłużane jwt k r edvty.
'Na marnotrawstwo nas nie stu.
Należy bezzwłoC1:nie oltraniczye
do minimum liczbę uszkodzeń 111'
czasie transportu . .feieli kolej nie
potrafi wozić mebli. to powinno
się to robie ~amochodamł. Skor. samochody woia tysiące łon
bardzo rÓŹDvrh ła<lunkó:w I nIe
brakuje dla nieh J)aliwa, t. nie
powinno go zabra'<nąć
dla
transportu drodch mf'bll. Mnif'j
td będzie kradzieży.
'
Eliminacja uS1..kod!eń ~ans-
poroowych n.ie s')ł}woouje z~s
po.kojeonia rynku. Dobrze h"ł:>
by, gdyby 7ainte~es-nw ane resort y i zrzeszenia zechcia łv raz
jeszcze dokład-nie p:'~vi~zeć s ię
ON)Ces:>m proouk('ji w zaklad aeh
me~larskich. 1'am ~rl ?i(' są jeszere m()żli\\'~~(' i n-Jw :nna ona
WZl"-!'ti !ląć .
(daw)

Ile lat
Wiek ryby, podobnie jak drzewa, można ustaUć na podstawie
pierścleni
na jej l::Iskach. Naukowcy radzieccy wykryli je u
m i eszk:lńców Oceanu Spokojnego
I mórz Dalekiego Wschodu.
Co prawda. golym oldem nie
można
dostrzec pieMc'eni. Potrzebny jest mikrofot. przvrząd
przypominający mikroskotJ I
filmoskop. Umieszcza się W- nim ryb ią łuskę i na ekranie ukazuje
się
dokładny
obraz pierścieni.
Jeśli jest ich 3-4, biololl wYcia~a wniosek, że ryba jest dojrzala. zaś ustaliwszy liczbę sam,e w
lawicy, określa możliwl\ Ilość Ikry
i narybku w danym rejonie połowów

SpecjaliSci kontrolujący prac"
rybacldch, w basen!e dalekowschodnim, uzyskali
jeszcze jedną motllwość prognozowan!a zasobów dorszy. fiąder,
mintajów, Innych mieszkańców
mórz i oceanów. u'łtalanla opartego na naukowych podstawach
norm polowu ryb,
przed siębi o rstw

odczas gdy twórcy współ
czesnych komputerów usilują wcisnąć jak najwięcej informacji
w
mikroschematy.
dzięki którYQ1 st..aio s i ę możli
we stworzenie obecnej generacji
maszyn
matematycznych,
specjaliści różnych krajów myślą jui o następnym etapie. Badają oni mianowicie możliwości
umieszczenia schematów w nieWiarygodnie drobnych urządze
niach w oparciu Ó wyodrębnio
ne molekuły. F'unkcję elektronicznej "pamięci" i przekaźni
ka pełnić będą w takicb urzą
dzeniach.. grupy atomów w specjalny sposób wzajemnie wobec
siebie rozmieszczone. Dzieki t emu komputery dziesięć ' razy
mniejsze od pudełka
zapałek
staną się o wiele wydajniejsze
od
ich
najwspółcześniejszycb
modeli o rozmiarach maszyny
do pisania typu "portable".
Inlormując o tym "International
Herald Tribune" stwierdza dalej:
.Jednakżc
prOblemy I trudności,
kt6re należy pokonać w tym zakresie,
są ,r6wnie wielkie pk
i
POZIOMO: l. pan domu. 6.
odkryWające się możliwości. Chopvmr,a z silnikiem, 8. akt prawdzi . o to, te jak na razie ny, 11. n,ad zlewem, 12. w nim
elektronika molekularna istnieje
tylko na papierze.
kornUnOJllY. 13. coś z obuwia. 18.
do przestawiania rozja'Zdu koleJeden ze współtwórców tego
jowego. 19 oluza
al·bo broń
kierunku w technice, prof. For,;nortowa.
rest L. Carter, unil;:ą prognoz
na temat, kiedy komputery na
PIONOWO: l. do, re, mi.... .2.
zasadzie elektroniki molekulardo przesoiewania. 3. k-opia, 4. &:i- ' n ej staną się faktem realnym.
:-Hemniej możliwość taka istnieły zbrojne, 5. pieezenie w przeje, a ewentualne zastosowanie
łyku, 7. może byc wyłx>re z a.-8.
tej nowej techniki przyniosłoby
związek państw, 9.
potrzebn y
efekty, k tóre dziś wręcz przerastają naszą wyobra'żnię. Tak
przy kreśle o l u
r~·<;u-'ków.
10.
więc na przykład komputer monieprzyjaeiel. 13. al!rest albo
lekularny moin a będzie bezpobez, 14. pien:ad.z naszvch sasiaśrednio połączyć z układem nerwowym człowieka. Stanie się
dow 15. nies myśtiwskl. 16. zarzeczywistością stworzenie sztuwol jania
jęcie ro-lnieze. 17 . do
. cznych organów słuchu i WZ!'opalt.
ku oraz strun głosowych. Molekularny minikomputer b~dzie
nozwjązani~ kn:, '''wki przetakże możpa wszczepiać ludziom
sy łać na]e~,·
pod adre ' em recierpbcym na cuknycę, aby
dakcji " EW' · wyłacznie na karśled L.ić i regulować dozowanie
insuliny. I jeszcze inny aspekt:
tach pocztowych w terminie
te komputery nie tak dalekiej
sif'dmiu dni od dat..- "inid~ze"'o
~hyba
przyszłości
dzieki nienumeru.
Pomiędzy
prawidło- '
znacznemu
poborowi
energii
We odpowied:d rozlosuje się nastaną się podstawą do budowy
ekonomicznych i samodzielnych
p;rodę Ilsiątkow-.
Karty J)oczrobotów, które wykonywać bt:towe bez kOJ)"nu będa wyłą
dą w za~t ępstwie człowieka róż
ezone z losowania.
norodne
niebezpieczne
prace,
\
jak gaszenie pożarów czy też
wznoszenie specjalistycznych u..ECHO DNIA"
rządzeń ot:az akcje ratownicze
H.uy.c.n .. r 7!1
na d~lżej głę!>okości pod wod4.
Wt!d}ug oblicze6 Cartera, kieszonkowy kalkulator oparty na
krzyżówki
nr
Rozwiązanie
zasadzie ełektronlld molekularnej
będzie mial zapiSanycb '" pamJę
d tryUon słów, zaś minlałurowy
POZIOMO:
gołowąs ,
raró~.
komputer w !Jamoehod%le, 1łysp.o
zł ew·n ia, s :. vgm'ł~ . krata. w i edź
nuj"O' tak" UJDą pamlęcl~ bę
dzie mógł na tyczenie kierowO'
Ula
wydat mu mapę katdego kraju
łub J)otnebnycb odcinków dróg,
PIONOWO: owal, ołów , ~pal
Ostatnio naukowcy & uniwersyta, Rzesa6w, redyk,
gnoma,
tetu stana Północna Karolina badaJą ,nlpę ~steczek, które
-ród, atom.

P

Na dobranoc

; Krźyżówka nr 79 .
I,

rzeźby. rysunku
oraz tkaetwa
:Lrtystyc:zne~o ZZ członków Klu-

bu Roootniczer;o Stowarzyszenia Twóreów Kaltury. Wystawa
jest wstępem do pokazu w lI;alerii .. Ganty M1odyeh" Wal'szawskieJ publiczności.
PoL L. Adamczyll

Atlantycka ropa
Pasa~e.row i e samolotów. prze-.
m iel'2aFlCych Atlantyk w drodze z Europy do Kanady I USA
z lądowa.niem
w Gander na
N .,wE'i Fundlandii, iuż wkr6ue
mieć będą pod sobą widoki lak
:t Morza ~ 'lłnocn~ - dobvwalace ropę pla1formy wi~kze.
W odle~łoŚCl ok. 300 km od nowofundla.od~kicb
brzel!6w 00krvto ood;l1()uloe pokłady ropy,
wstevnie w:acowane lIa 1-1,.5
mil ia...-d;j :,c rvłek . Bardziej na
oołudni<lw y za~h6d. u wvbrzeiy
kanadvlsk i ~ j Nowej Szkoc)i. z' a~e-ziono I!az ztemny. Oba zagłę
bia shm~ !9ię orzy-puszczalnle za
kilka lat terenem ~ksploatacji.

(PAl)
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Jak twierdzi Jen.y Haneoki - dyrektor ltieleckiej "Estrady" - trzeba ciągle ryzykować i kok iet ować dojrzałego widza.
A może .. chwy<,i".
Pr a gnąe
zadowolił
różne
gusty,
placówka
planuje \V tym roku obok operetki, z.e~połów
olejka, która ~go ~opołudnia ustawiła sie mlodzieiowych, występów
piosenkarzy,
takie
na ul. Sienkiewicza (naprzeciw DT "Ka- spektakle teatralne mjn~ z udziałem aktor6w
tarzyna") była nietypowa. Po pierwsze two- krakowskiego Teatru Starego i warsUlwskiego
rzyły ją same .. małolaty" a po wtóre stano
nie po poszukiwane dobra dla ciała, lecz dla zaspokojeni-a potrz.eb duchowycli. Celem było zdobycie biletu na koncert .. Lady Pank". jednego
z najpopularniejszych zespołów w kraju. Bilety
w cenie 400 zł ,.szły jak woda". Na cz~ry koncerty w kieleCkiej hali widowiskowo-sportowej
sprzedano wszystkie bilety

Aby wilk

był

syty i owca

cała

nac plan, ale i wygospodarować
więc ciągłe oscylowanie pomi
kojenia róinych gustów a
Idem. W kieleckiej U~h"1~:;;:;~t~; ar~
ten sposób, że w planach
cza się najpierw imprezy
wiadomo, że przyni<)są zysk.
ze spokOjem można pomyśleć o

"Estrada" proponuje,
od operetki po

Innll zespoły młodzieżowe nie mają takiego
Kielcach. Na występach grup "Kapitan Nemo" czy ,.Klincz" ta sama salI! nie
była wypełniona. Po prostu rzecz gustu, II także i mody. A ta, trzeba przy.znac, jest zmienna. Teat.ru Polskiego, Teatru Muxycznego z Gdyni
Na rynku muzyki młodzieżowej pojaw iają się oraz warszawskiej panwmimy.
ciągle nowe gwiaZdy i gwiazdeczk i.
W planach repertuarowych uwzględn i a się
O Ile gusty nastolatków są bliżej z.nane. o ty_ najmlodsz.ą. a zarazem najwdzięczniejszą w idow~e
tak przynajmniej twierdzą organizatorzy nie· Dla dzieci zorganizowane będą dwie bajki:
IJllprez - trudno zadowolić potrzeby 40- I 5O-lat- ,.Hokus-pokus" w wykonaniu białostockich akk6w. Jaki typ rozrywki najbardziej odpowiada torów oraz widowisko .'sPUlca Królewna" prz.,jgotowane przez Operetkę Lubelską.
tym grupom wiekowym?
Obok zaspokajania społecznych potrzeb "EstraKielczanie nie przepadają %a operetką. n iektó- da" musi uwzględniać w swej dz i ałalności drugi,
n;y wręcz twierdzą, re zbyt trąci myszką. Rów- nie mniej ważny czynnik - rentowność. Tu warto
nież koncerty z udziałem takicb gwiazd pol- podkreślić, że wszystkie oddziały i delegatury
- Przede wszystkim brak
.klej piosenki, jak Krystyna Prońko, Hanna Ba- •.Estrady" są w Ministerstwie Kultury l Sztuki ea - informuje dyr
naszak, Ewa Bem, nie przyciągają Uum6w. Są jedynymi nie dotowanymi plaCÓWkami. Będąc na wieksza sala, jaką
bardziej elitarne.
własnym rozrachunku muszą nie tylko wyko- cić 1700 oWb. Stadiony
--:zięda w

http://sbc.wbp.kielce.pl

troniki·l-

el-

1-

W dramatycznej próbie wyrwania się z kotła padlO 22 zabitych lub ciężko rannych. których Niemcy dostrzelili. 19 innyCh. których ujęto, wywieziono chyba do Mińska i nikt ich
więcej nie widlLial·)'

e-

l)-

Ciężar tej klęski przygniótł wszystkich, a chyba najbardziej "Ponurego", SZcz.uczyn, małe kresowe. wierne polskiej
sp:'awie miasteczko zamarło przerażone tym , co się ~talo.
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ze
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Dla u~
rezulta-'
tu ' współnajwybit-

Ale cz.as teraz, na wiosnę 1944 roku, roku brzem iennego w
wydarzen ia, mial inny, jakże przyspieszony rytm.

Cecielnia oa Wietrzni "" K.ielca. h.

(P AP)

Fol. A. Kurbaóski
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Ludowej
dzenia

zdołaJllO częścwwo WYJ)&-

saźyć

Radom, Kielce. SandomM!l"7. i Pińczów. W roku 1938
na 1050. km i.stn.iejących ulic
ty&o '60 km miało naw~rwh.nię
we-psz.ona" zaledwie dwa mW!ta - Kielce i Radom - posiadały wodociągi i kanalillację, a
dwa następne (Sandomierz
i

Pińcrtów) miały upoczątkowa
ną bu40wę wodooią.gó-w; jedyną

oczyszczaJ-nię ścieków

wybudowa!l() w KielclIch. W drugied
połowie lat cz.Łe-rdzle.stych przystąpiono do odrabian ia tych uległości, ale w porównaniu
z

gdyi uden z użytkowników (w obawie przed
zdewastowaniem obiektu) nie wyraża zgody.
Natomiast istnieje dyskutowana
od ltilku łat
koncepcja wykonania udaszenia w. amliteat,rze
na Kadzielni. Dopiero wówczas będzie tu mozna
organizować
imprezy z użyciem drogocennego
sprzętu muzycznego.
Dach zabezpieczy aparaturę przed zniszczeniem. . Nie unikamy tez dużych imprez. W przyszłym roku planujemy wy~
stawienie widowiska slowno-muzycznego ..Opętam
nadzieją" według scenariusza
Stanisłl1wa .Nyczaja. Przygotowanie imprezy' wymaga duzych
naklad6.w finansowych, a także ogromnego wySIłku organizacyjnego.
Nie- Ukazałabym pełnej działalIKlści kieleckiej
•.Estrady", gdybym nie wspomniała o zespołac.h
rodzimych. nad ' którymi placów'ka ta- sprawuje
pieczę. Programy ;'Skąd wziąć ~zm~le.c" ~Y ,.A
u nas weseJej" z udziałem Hank1 Blehcklel były
już oklaskiwane nie tvłko w Kielcach. ale ! w
innych wojewódzłw2ch. Natomiast zespół Iwony 'tE'dzielskiej w programie pt. .,1"1:'0na 1>4;% reszty" koncertuje obecnie na tererue WOJewództwa kieleckiego.
Pod opie!ruńczymi spriydła.mi .~rady" ~a
lazły się niekt6rE' grupy
półprofesjonalne. lak
"Grube Dudy>' i Zaklad WM z Kielc. czy •• Kaprys" ze Staraełlowic. Mecenat pOlega na orga:nizowaniu koncertllw. nagrań. pomocy fachoweJ,
w doskonaleniu warsztatu artystycznego.
A jak wyglądają najbliższe plany repertuarowe tej placówki? Po koncertach zespołu ..Lad!. Pank" propozYcja dla nieco starszej generaCJI recital Ireny Jaroclrlej.
() OLA
DANUTA P

ŁR

i.o.nymi dz.iedzi.nami go&podarid
PQ&tęp
prlty.::hodził ~
pow 00.
_PNed wojną elektrownie mi~j
S'kie w Kielcach i Radomiu były właanoScill - kapitalu beł.&ij
skli.eeo. Po w Y'bwo!eniu nastąpilo
pe1ne
scentralitZOwan.ie
prod.ukcji ene.rgii e-lekt.rycwed. a
elektryfikacja zac~la w·k.ra.c!Ule
_ok·im frontem na wi~. Do
roku 1939 na terenie wojewó<htwa kielei:klCogo istn.iała tylko
jed'llA- ga:rownia miejsk-a w Radomiu i sieć gaz.o.wa założona
w tym mieście w roku 1926.•
Dlatego po ?.akończeniu wojny
t.r7.eba było z.nacz.n.ie rozbudować ma4:'isLrale gaZoU ziemnego
w innych rejonach WOje-WÓ<lLtwa.
Po wY:l..wole.nkl
szczegóLny
wysiłek 5'kie-rowa.Do na roz.wcij
organi:Laoji ochrony
zdrowia
ludności. W roku 1938 na Kielecczyiruie jeden lekarz przypadaJ na okolo 6 tys. mieSlZlk:.aóców, a 16 Kpaal·i poo~dał() 90ł
łóżek.
Do
budowy
s7.pi<tali
prz.ystąpiono już w pierw=ych
lalach powoje.nnych. Nowe szpi.tale wybudowano w Starach~
wicach. Skarżysku, Ostrowcu
Świętokrzyskim,
Radomiu, 0POC7.lli.e, Busku I K.i8lcacb. Już
w wIru 1949 woje.wód~twu kieleckie posiadało 18 sz.pita1i, w
których ma jd'OW alo się 2266
łóżek.

Z tak w ielkim bagażem n.ie
r07.wiąa.anycb problemów
społeozeóstwo KieJ.ecczyz.ny webo-

dwo w nowe życie w wy-J:Wolonym kraju i dUęki ot: romnemu wysiłkowi stopn.iowo likwidowało zruiszczenia i zaniedbania.

Warto

wiedzieć,

.

ze...

• PIod wz.ględe.m hcWY miesz.kaóców
czołowymi
krajami
świata były
w 1983 r: Chiiny
1031 mln. Indie 730, Związek
Raduei:ki 272. Stanv Zjednoczo.ne 234. Indonezja 156 miń osób.
•

W

Kostaryce

"wróoono

biec rzelti Arend przez skiero-

wanie jej do Pacvfiku zamiast
do Atlaotyku tunelem dL 6.67
km l irednicy 5,2 m Ibięlt.i temu 1UIyskano SlJaMlle
ilo6d
enercli elelttryoznej.

• Arabia Saudyjska ma 15
odsalacw wody morskiej, które
łąe:znie

800

na

mHl

wytwal'2.ają

przeszło

liotrów sl:odkiej wody

dobę

•
Indyjskie miasto
Surat
(3H lun Da płn. "
Bombaju)
jest najwięltssym na śwWcie
ośrodkiem ~zlifowa.nla diamentów. W ostatnim dwudziHtoleciu liczba ladności w tym mieś
eie W%rosla z 40D t'<'~. do pr.r.ecło milion:l.

• Nowa Zelandia w ostatnim

dziesięc ioleciu
rOtl.w i;nęła
dla
potrzeb pr-zemy&łu
mięsnego
hodowlę da.nieli, których paglowii! ootągnęło już 200 tyo5.

1 maja "Ponury", dotychczasowy dowódca ośrodka czy też
kompanii szczuc!:yńskiej, został mianowany dowódcą batalionu. Batalion zaś otrzymał numerację VII. Taka to była ta
kresowa Nowogródczyzna. na której nic nie było w stanie
powstrzymać młodzieży od patriotycznej
daniny krwi . Bo
choć od września 1939 roku pięć wojennych lat pnetnebilo
bardzo ludność pols ką. gdy padł ' rozkaz odtwarlania przedwojennych pułków, w ciągu tygodni zaledwie odradzający się
77 pp AK mial w ośmiu batalionach ponad pięć tysi~c,.: partyzanekiego iolnieri.a, czyli prawie dwa razy więcej, niż pnewidywał stan pulku.

Kwie .. ieu

l!A4 -

~1)\Ą,· ".,.ri.ł\ł \. ... .:?n .....

A.

rk.)':>l",.., ...

h,v •• ...,

4_

.... h .. ..... \ -

'a

Ilej 2 kompanii ppor . .,Okonia" "li batationu 11 pp AK.
pierwszym
pbnie komendant
O!;rc;gu
. o'~o~ródz .ej;... lIP k
.,Borsuk" (Jan S .. ule \ et Janu.. P .... ~ dric-SLla l), la nim III
. mapnikiem) por. ,,('.mury" - Jan Piwnik, dr .. vq ""',,\ionll.
Oddz iał pri:cJę' y
był ju~ od d\\oc h

rOlmh., ,,-u " i...ecnu ·' p ·l.ei: Kp, . . ,L..~ c·h,,"
m ,e.-: t: ,' y I b;;talioncm i p~kcll w ';LWil·h
od nadmi:.l r u lud.o. P;." t:lo zi.llkk; oddział 314 b(}h"te,·-;.k.c~o
i wie rnego ~ pra wie do kOl1ca pOi. " Krys." - Jana BO l'ysewicza. tego, co tak pięknie ~ t:l\vał w jes.eni :943 roku pod Koniawą w bitw:c i: :1 00 l itc w~k!mi ~za uli 'a mi , a ostatn iOl!:l'ezbi!
lidzkie więz: en : e , , td ,:ę iC:;"L b J talicnem l!. War ~z l w.ka
mlodzrie:i, klc>ra b riJwu,·c"\. j m r; jde m l etol.i ry
w Je" eni
1943 roku przcb) hl S\"ój ~da k lIil ziem : ę ~ ar b:Jtta o ku,JU <lC
przemarsz k r w a wą oI ia:-ą, ci, którzy dotąd no 'i li 1ta LWę
UBK "l. s t :lli Się b:.ta I:ol1em III - dowodził nimi ppm ... :5 ~ 
blewski" • ..
m ając fa ch')wą
woj-kową
pod ~or<: w p por.
"Jacku" .... t. N aj dlu żej p ' .t>iJ) waj.wy w !e,ie p<ldkomendni
ppor. "Ral,lle:-a" ••••• ) -;twol'i:yli najliO'l.niejsi.Y, obliczony aawet na ponad 1000 ludoti batalion IV. Dz.lałający pod B enukoniami oddział kpt. "Sl.tremer a" u .. ···l ;;.tal s i ę batalionem V.
Batalionem VI. a rac 'ej jego zalążkil'm, do\vodzil por.
"Pal" • ..
Por. "Ponu y" m ia l \)(){j rozkaz;;mi roz.; os ly :io
trze.:h komjl<.n .i b :,tali011 VII, zaś por ...Jastrzębiec" twori.~l
b ataJ·ion VIII. Z'W'Uly pot ~cl. n:c .,B{)gdank ,".
iJ(l'

·1.

····l.

Połączono

nach. które

je w w ic:kste jednostki organi zacyjne na terestanowqy ich maCierzystą ba7.ę .

dotąd

S7.("zeg6~owo o tragedii w Szczuczynie pisze autor w ko.iąi
pl ...Odłamki granatu", Warszawa 1963f12, s. 158, w opowiadaniu .. Nad Niemnem".
) Uderzeniowe Bataliony Kadrowe - wojskÓWKa Konfederacji Narodu.
.
._) Bolesław Pia ~e" ki, załoiyciel Stowarzyszenia PAX - zmarł
1.1.1979 roku.
_.) Ryszard Re-ifl -:- poseł na Sejm.
-- ) Czesław Zajączkowski - 10<5 nieznany,
.,.·..·l Stani~ław Trusz.k ow ski , ppłk, %lllarl w 1982 r . w War-

.)

~

szawie.
-"O" )

(W5)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Stanisław

Dedelis. mieszka we

Włocławku.
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KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO

na
mi

"KATOWICE"
wod.-kan., c.o., elektr~-c'ne RPGM
cZż'"llne
W god.:. 7-23. tel.
31-16-47, poc>:towa In!. o Usługach
1/11 In!ormacja PKP 930, Intormaej; PKS 602-7', Hotel "Centralny"
62.-11, Ośrodek rnt. Usług WUSP

C z'wartek
19 kwietnia
1984 r.
Dziś

ł57-łl.

PO 'rOJE

I.

•• Iadam, ł,eHłl.Ia
ADOLFOM
i TY łONOM

im.

r. -

bulle

-

W}'Sinelll7

nn r. - Lawa pnyslęclye.b.
w Los Angeles IUAla _ kałmierel Clladesa Mansoua
l 3 ezłonJ.;luie je". Nnd,. u
.amordowauie w m:akabr7ezny .po&6b aktorlU amer)'kdkieJ SbaroD Tatc (łoI!7
~y~era Romaua Połaukłe"ot I
i Innycb os6b.
l'U r. W Illderowllklm
rę

obo~le koneentrM:"jn)'1a
veosbru~cll:
zmarła

ITIS r. - ao"poczęla .tę woJna o DJepod1Ct:'l~ SłaD6w
ZJcdnouonych. Wo~ka niWOlucyjne pokoaaJ,. kol~

trzydzjeate" poL koL 1.
j
l7.H. "Dyliau," -

lata

15, 1:. U.I~
pol. kol. l.

blnne poci

pnez FrancIsa Dnt.ke'a
kiszpańskl

poń

I~,

~.

13.15 I 111.45.
,,PrzyJatJlÓ" .. Odmienne atan,. *",rla<lom ości" USA, kOli. I.
tS, 8. II. , 11.:10 i U.30.

fr.

skorumpowanego" -

człowieka

I 18. II. lI.

APTEKI

DYZUlLl"lE: nr n-Olt
pl. Zwyci<;stwa 1, Rł" I'f "Ił, pl.
Konatytucji $.
INFOBMA.CJA. SlULby
zdrowia

.-lIt.

- czynna w godzinach
w
sobotf:
tel. ~1-21, ln!onna-

cje o

'-ZO.

usługach

-

~5 -15.

TELEFONY: Straż Poiarna ' • •
Pogotowie Ratunkowe m. Pogotowie Energety<-,zne - Radom 811,
Komenda MO :l51-Jii, Pogotowie
Wlicy'ne lit•• Pomoe drogowa MI.

POSTOJ)!;

T .~ItSOWEK:

ulica

Grodzka !:!5-5!, plac Konstytucji
m-~l, Dworzec PKP 266-". ulica
Zwirkl I Wlgury Ul-li.

Skarżysko

I~

CadJs.
KIN"

ł

Ki.lce
L'E"Ta
Im.
:2:eromsldec. n)' (próby).

ateezyn-

I [ IN A
"Romanrlu" . "D)'ł jaD'" pol. kol. l. Ii, &. l' l 11.tS. ,.Lała d\Vudzles e, lata a-z)'Qleste"
pol. kol. l. li, g. lS.. l . .

"l\tosłi.,,·a"

-

.fTom Bons"

USA, pan. kol. I. I', g. 15 .•, 11.30
• 19.3U.
.. Slud)'Jne" "Komediant y" pol. g. 15. 11 i !D.
"Skałka" ,.Janosik" - poL
11:01. l. I~, g. 15. uN!ebleslde kolmerzyk," USA, 11:01. I. 15, ..
1,.30 i 19.30.
,.Robotnik" - .. Vabank" - pol.
kol. ł. 15. g. lS, 17 j l ••
GALERII:
Galeria BWA
"PIwnice",
m.
r,e~ua 1 Wy~,awa "Dyplom-lIł
- czynna W gO<1%. U-11. nied ziela 11-1•.

Galeria Poto/;'raflld uL JlewUlucji PażdzlerniJu>weJ
la
Wy"tawa (olografU Anton1ny GarDllszewsklej
I Jerzego Mąkow
ski"l'lo - ,.Plowdiw t okoUce" c~ynna
w godz. f-.lT, niedziela

n ieczynna.

MUZE"

N .\RODOWE ..PALAC" plac
Zamkowy - "Wnętrza paJacow,",
"Ga!eria m larstwa polskiego" Cl.ynne '-16. wtorld - nieczynne
Plac Partyzantów WystaW)'
stałe :
.. Pn;yrod&
Kieleecznny"
.. Broń Yi %bioracb Muzeum Narodowego", Wystaw,. czasowe: "Wzory sztulct ludowej"...Kultura społeczeństw neoUtycznych w Swtę1~-11. wtorek 10-18, ponledzlalek
I sroda - niec>:ynne.
J\luzeum Lał SZkOlnych S. Zeromsklego czynne codzlennJe
w gOdl. 9-13, środy 12-13. po_
oledzlalald. wlorki - nieczynne
Oblę:orek:
Muzeum
Re!lJ")1ul
SienkieWIcza - nieczynne..
APTEKI DNU BNE:
nr :!j-OOl
ul. Buczka 37/39,
nr 20-łlWl, ul.

SIenkiewicza 15.

Poradnie dYŻlłru,lł\ce: dla dzled
dorosłych
ul.
Pocieszka
U
łPrzychodnla RejO"OWR) w godz.
17-21, w niedzielę B-l a. S tomatołogiczna ul
Pociesz...'ta 11 w
niedzielę I święta w godz 1-21-

I

TELEFONY:
PogotQwle R3tunkowe g~O, PoBotowle MO 991, Straż I'ctarn..'ł
'38. Pomoc Drogowa 9SI, Pogoto\\.°le Enł'-rgetyczne
Kiełr~h!ia
sto. !l91, :<Ielce-Tere'! 95';, PogotowIe Wodoci'lltowe 9X. POliotoGazo\,'e 30-Z'l-9!. Pogoto', le

"",e

EO

NUMER 80

--~~ .. ~

:::-_-

STROt, A

...

,

ł

bu.cl._

J)OC.

16.30 OT - wiadomości.
16.40 Ola młodych . w idzów: O
mnie. o tobie, o lU...
mar;. szkolny
17.00 Dla iulodych widzów:- "Arabella "

"WoJnośc"

- "Ro er'· - NRD,
PK., kol. I. 15. I. lS. ..Milcząo)'
ws961nik" kanad. PK.. kol. l.

U. II.
mem>.

17 I 11.

(potegnanJe

&

tu-

.,MetalowIee" - nieczynne
APTEKA DYZUK...,": nr Ił~
ul. Apteczna 'I.
POSTWE T.UtSOWEJt:
Dworzec Glówny
PKP 113.
o jedle
WJ\Jea -

lM godziny

P.OGRAlI U
lłl.~ Pl'ogram dnia
17.00 OT - wiadomołci -

"DwÓjki"
l'UO l t y - ootrafi&z -

..1.

dla maj-

sterkowiczów
17.30 "Patent" - relacja % n
Ogólnopolskich
Tar,ó...
Wyo.alazków
18.00 Krajobrazy k ultury
11.30 Program

19.00 Klub A.

lo&ałAy
Pieeb.nicz~&

Pr~boie ..Dwójki"
19.30 Dziennik TV ..
20.00 Gorąca linia
expr _
reporterów TV
20.1-5 Filllarmonia .,Dwójki" Jan Jargoń - ocgany
:U .15 OT wyda.rzen ia - tel.
.. Dw6jki"
:U.30 Program muz.ycw y
21.45 Kino poligJ:o.tów :
~A,i."
radiz. film fab .

I'BOGR.4.M I
tS.OO TIR - upr. rostin • . IV
S.3d TTR - fizyka, S. [V

KIN"

;.J1obOlDik" •• Akademia pana
pol. kol. bo.. l ez. l. 18. li cz. - C. 17.!!0. "Bez skrupułów " tr. pan. kol. I. li, l .
19.
.,star" - "Salnt. Jaek" - USA,
l. 18, g. lS. Ił I lt.
APTEKA DYZl"RNA: nr 23-l17i
ul. Staszica I.
POSTO.JE TAKSo.WEK:
telefon)' '3-10 j 53-U.

Kleksa" -

ł

Ostrowiec

,.zorza"

-

.,Prtecz.ucie

mUości"

ZSRR, kol. bo., g . 16. "Imperium kontratakuJe" - USA. kol.
I. 12. /J. 18.
APTEKA DY:2:VG)iA : nr U-311
ul. Starokunows){a In.
POSTOJJI; TAKSOWEK: pl. Wolności
537-9:,
ul.. SlenkiewJC7.8

-

516-73.

Teleferi.i:

Mickiewicza

14.00 TTR biologia,
i gady

S.

Ogłoszenia
-

KIN"
.,nurnik"
.. Oko nletJtwiedzJa" - rum. kol. 1. 15. I. U .•.
"Haracz starego dnia" - pol. 'kol.
t 15, 8. 17.30 j ~.3O.
..Przodownlk" - " Duch" -USA,
kol. t 15. oraz zestaw krótlcometratowek. 8. lł.JO I 10.30.

młodych

wldz.6w:
,,:tagle"
(2) rad%. f ilm przy:.
10.35 Film dla n zmiany: "Oczy,
które
DlDie
śledzą"
fran. dramat psych.
la.JO TTR - j. polski. • . U:
Bohater w utwOl'at!h A.
Dla
K ino

SZCZENIĘT A
sprz~am.

cook~l' -&paniet

Radom.

telefon

282-61, po 16.
MARCZYK

:Mk
Dorota
(zam.
Pion.ki) ~ubit. przepustkę zakŁadową, wydaną przee Zakła
dy Tworzyw Szrucznych ..Pro-n it" w Pionkach.
217-r
CHMURZYf'<SKA Ma.ria (zam.
Radom)
zgubiła
legitymację
służbową nor 35 wydall4
prźez
Okrc:gowy Zarząd Lasó...... Pań
stwowych - Radom.
m~
DYGAS Jacek (zarn. Rad{)m)
~ubil legitymacj~ szkolną, wyda.nll przez: ZSE w Radomiu.
213.,r
KĘSKA Sławomi'l"
(Z3.Ill. Kozgubił
legi.tymacj~
sz.k<Jlną.
wydaną
przez. ZSM
Radom or.az bilet miesięez.ny

z.ien:ce)

Końskie

PKS.

~ RadomhI
216-1'
t Iii, g . 17.30 I 11.45.
,.Antyczne" - nieczynne
BURAS Waldemar zgubi! leUWAGA! Za ewentualne zml2u,.
g ity macj~ zkolną SP w Słopcu.
!:.tp~~~e kin, reda keja nie
S09-g

PROGRAM LOR \.~Y
<
17.05 Dziennik
17.15 Kwadrans
jazzu (stereo) 17.30 •• SKR rolnlc-

hvu" Bud.
A. D'lbro"N3kił::go
17.43 Koncert muzyk! sym 'oniczn~j (stc"'~) 13.25 Sk"6t dz;enni-

ka

l

piosenka

na

pożegnaJtie.

SOBAS I r eneusz zgubił pr3wo jazdy. wydane- p::-zez Wyd7.ial KomJnii!:acji Ki<:!lce.
F,c8-g
PAWLUSEK Ja~ek zgt!\?:J leg~tYfIUlcję

gal'm ą

szkol:Ją,

wydaną

przez ZSZ Kielce.
805-g
wÓ2. -rAK St-łnisbw :t!!ubił
prawo ja7.dy k1t ABC, wyd:me
prz~ Urz.ąd G:r.;ny C!1ęcinv .
&;:7-g

da'

nleon3-

pracę:

leczenie w ośrodkach górniczej służby zdrowia;
urlopy zdrowotne na leczenie sanatoryjne
lub wczasy prolilaktyc=o-lecznic%e.
IWK uKatowlce" Die przyjmuje ~ndyc1at'w zwolal.aych dyscyplinarnie lub tych, k~rzy conucili pracę.
-

płatne

KANDYDACI NA PRACOWNIKOW
ZOBOWIĄZANI SĄ PRZEDŁOtYĆ
NAS~PUJĄCE

DOKUMENTY:

-

świadectwo ukończenia

-

wiadectwo pracy;
dowód osobisty:

, 7Jkoly;

- kSląŻeczKE: w-ojskową;
- legitymaC ję ubc7.oieczeniową.
SZCZEGÓŁOWYCH IHFORMACJJ UDZIELA
DZIAŁ ZATRUDNIENIA,
PO ZGŁOSZENIU SI'

OSOBISTYM lub TELEFONICZNYM

pod nr 580-061 , wewn. 46-54.
karooeorJę

SPRZED.A."Y1

"tra-

banta 601 comb.". Kielce.
neczna 3&160.
BIAŁE

Sło

am-i:

meble sprredam. Kiel-

76-k

KOREPETYCJE rna.ernatyka. język n Le.miecki , kaUly
~akres.

Kielce, tel.

31~-90.

735-g

ce. te! 31-29-49.

,.NYSE 522" sprzedam.. Wiadomość: Radom, telefon 273-74.

siedemnastej.
7!I8=ę
SKRADZIONO dowód rejestracyjny nr KIC 7536, na naz-

SPRZEDAM nadwozie .,ustawy 76". KleJce. teI. 266-10 733-g

lm-g
SPRZEDAM ka.rorerię ,,f' ta
125 MR". Kielce, tel. 638-86, po

wisko Marian

W6jcill: (W!>os.z-

soo.:g

czowice 41).

zgubiŁa leS-z.koły Pod-

ORLrnSKA An:u

I:itymac~ SMOlną

stawowej n:r %'1 w KLelcach.

214-1'

KOSIEC Marian (zam
RaKINA
00m. Lipska 5) zgublł kartę pa.,peg4z"
"Hal~acz
szarego
liwową. wydaną przez Zrzeszednia" - pol. kol. J. 1S. g. 13.36. , n ie Tnnsportu Prywatnego w
"Saint Jack" C'SA. PK., koł .

~

w
ko

ltlt

br"lzowa odznaka honorowa
i dyplom bonorowy;
srebrna odz.naka honorowa
2. 35 lat
i dyplom honorowy;
l. 50 la{
z~ota odz naka honorowa
i dyplom honorowy;
- odznac~eni:a pań5twowe Ul Wielol etnią i
1. 2i

II: Płazy

drobne

)

W<l

PRACOWNIKOM GORNICTW A
PRZYSŁUGUJE PONADTO,
PO PRZEPRACOWANIU:

Jutro

21-44.

Starachowice

kandydatom bez zaWOO\l i posia.dającym ~e zawody - możli wość zdobyc ia w systemie ukolenia wewnątrzzakładowego , k ..... a}iti.kacji w · U"WOdach górnicz.ych;
.
•
korzystan ie z. bazT socjalno-bytowej, tj. międ~y
innymi z domów gocnika, o wysokim standardl!:ie ,
ośro dków
wcza~owo-wypoczy[)kowyob, c!%ynnych
cały rok, !-tołówkl z calodz:ennym wyżyw..enlem;
możliwość ....·st ąpienia do zakładowej ~6łdzielni
mieszkaniowej;
przyznanie pożyczki w wysokości 100.000 złotych
na zagospodarowanie. w przypadku zawarcia
płaty po
J:wi~zltu m.a1żeńskiego, I. umorzeniem
przepracowaniu 5 lat;
- wysokie wynagrodzenie usadni<:ze;
- 13. i 14. pensja, po przepracowaniu nienagannie
jedne go roku kalendarzowego oraz ~jalne wynagrodzenie miesięczne z okazji Dnia G6rnika;
- liIPecjalne wynagrodzenie z Karty Górnb. w wysokości od 20 proc. do 60 proc., plac,. zasadniczej
w zależności od stażu pracy;
dodatki do placy zasadniczej za pracę wykonywaną na II zmianie. ·w wY30ko ści 10 proe. i na III
:un ianie w wy"olcości 30 proc;
deputat węglowy 8 ton roemie. w na.turze lub
ekwiwalencie, w zale-m ości od sytuacji rodzinnej:
- nagrody' jubileuszowe za przepracowanie: 15. 20.
~ . 30 3'5. 4.0 -45 I 50 lat oracy;

18.30 Soncia
19.00 Oo.brailoc: "M~ Useatek"
19.10 .. Ni-e mowa powt-6rzyć" rozm. z Wł. Sokorskil11
19.30 Dzienni"k TV
%0.00 F_ty, wydarzenia, a.l~)e
20.15 .,Traga rz puchu" pol.
dramat Pl'ych.~byu.
11.45 "Człow iek. kt6ry wsttZlłS
nął
świ-atem" proCI".
dok.
!2.00 OT - komeAta.rw
U.%5 "Pe-:u"
23,15 OT -

po.
u1.

-

.. Zn.iknięeie

("1):

18.05 PoligOll

'.00

t

PRZY JMIE NATYCHMIAST MĘ%CZYZN
W WIEKU OD 18 DO 40 LAT
DO PRACY POD ZIEMIĄ
W CHAłłAKTERZE:
~ GÓRNIKOWi
~ MŁODSZYCH GORNIKOWi
OlGI PRACOWNłKÓW nie posiaóojqcy<:h zowodu.
KOP4L lA ZAPEWNIA:

Petera" - set"ial CSRS
17.30-. [nter51udio
17.1>5 Czł09.'i-ek d.la cUowieka mag. PCK

19.20

LexJu/:'ton.
1581 r. Brył7JsJta _ , . narka
woJenna
dowodaoDa
.zyla

dwudzle.wte,

lS.30. 11.31 J I t.3ł.
"Walter" - "Nie chcę być dorOlIt,." - ZSRR, bo., l. 11... Smierć

nlem1eeldcJI

w

.,Lała

-

W II&HalIna

kraju.

brytyJsk~

Kocllanowsklec.
- 5. Ze"om kie&o

"fi-

docadc6w wojskowych wyparra oddziały brytyjskie :r prowiu('JI GUl' w PalHłynle.
lUZ r. - Vrocbtl .., Karol
DU1I'Iu, przyrodnik bl'7t7Jskl,
l wurca teorII ewolucJL
1I!4 r. W
GrecJi lIIIl8I"I
lord Byron, poe.. ~iel8k"
walczący o nlt'podle"loł4! te;o

armię

,POWSZECHNY

KINA

.. 8;,lt)'I<"

PROGRAM
..mieszk.

,,PokoleDie" - .,Zwariowana rod zin a" - "'1;&. kol. bo.. C. li.H.
.. SzczękI n" - US ..... , p 11. kOl. 1.
li, g. 17.15 t 1'.JO.
"OdeoD" - u ~1istcz kiero'\l,rnlcy
ucieka" - US". kol. L 15. Ił.

Krahelska. pisarka polsb, 1ewicowa działaczka IpoleCUIL
l,n r. - Armia lurceka iD-

przeli

g. 11.

Dziś

15.55 ProlCram ckIia
16.00 Mieszkać

,.Przedwiośnie"

plecw~Le,o szhłcaaelfo sate1l&ę
:ł:leml. pu.luźon. się racUi~
rakJet~ nośną.

struowana

,Jana

kod 42-210

, lJ::LEWI~JA

Armii

Radom
'l'E.~Ta

JilU".
AG N l.t;lS:l:ti.OM
i CZESLA WOli
Uli

Tak-

TAKSOWEK :
sówki baga;/;owe
ul.
Czerwonej 469-a•.

Katowicach, ul. Kopalniana 6,

W

,

796-;I
GIERASIŃSKI

Jerzy ~ubił
kat. AB zawodo-

prawo jazdy
we, wydane pt"2le2

Urząd

Morawica.
KAPUSCIfłSKl

J3n

Gmiaiy
810-g
zgubił

prawo jazdy kat. A I D. wydane przez N~zelnika Gminy w
Daleszyea.ch.
804-g
KOWALCZYK Zorla z.gubiła
biJ.et szkolny PKS, trasa: Kieł 
ce - Piotrkowice.
MI-g
RZĘSLSTA
Miroelaw ą:ub:l
prawo ~zdy, wyd::.ne przea: Urząd

Gminy Mied'z.;ana Góra.

800-g
SLUSARCZYK Jerzy zgub;t
l-,i'ymaeję PKP, J"ó:ną pr 7 {!Z
DRKP Ki.elce.

http://sbc.wbp.kielce.pl

7;)!)-g

21~r

KOSAŁKA

Stanisła.w

zgubił

pr.awo jazdy. wydane przez Urząd Gminy w Oleśnicy.
797-g
GRABKA Dar iuu zgubił legitymację
s2lkoW4
Zespołu
SŁk.ót Zawedowych nr 3 w Ki.e-lcach.
795-g
WOJEWÓDZIE Przcdsiębi.oc
st wo Halld.lu

Wew:lętrznego

w

K ielcach uniewainia pieczątkę
o treści: .. WojelWÓdzk:e Przedsiębiorstwo Handlu
Wewnętrz
nego w Kielcach Sklep nr 607
Wlcs?eZO'R~
pl. Wolności 17."
14';'-k

GOS Andrz-ej
płatny

zgubił

bilet bezPKS. tT"as1: S!.rawcz\·n-

K:elce
774...g
PUCHAt:A Adam zg'Jb:l prs-

wo jazdy wydane

prz.eoz WyKl.e.!'C'€.
_ _ _ _..:.7!~~
STANJSLAWE'Z
Krzvsz ot

dział KoC-muni~< acji

(zam.

DąbrówkI! Warsz2w~ka 93)
\'.,...: . . c j :az~ v ,. r
WPKIr '";4 P.~d ......

7?'ub:! bile

ny

p!"Z€

::1-

2",0 -r

REJONOWY ZARZĄD '
KWATERUNKOWO-BUDOWLANY
OGLASZA PRZFl' ARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie robót remontowych w budynkach
mieszkalnych w Kielcach:
przy ul. Jagielloń-skiej 52, naprawa obróbek
blacharskich oraz odnowienie elewacji. b-udyn1.-u;
przy ul. Romualda 7, malowanie olejne i klejowe
klatek schodowych;
przy ul. Piekoszow .ej 63, wymiana pionów
zasilaj"cy(!h i tablic rO"Lc:klielczych wra'Z • oapnę
tern.
Szacunkowa wa.t'tość :robót wynosi 1.100 tys. %l.
Roooty należy wylronać w te-rminie doo 3.O.IX.1984r.
Bliższe informacje () zakresie robót oraz orygjnalne
podkładki ofertowe można uzyskać w GAM
lCjelce,
ul. Romualda 7.
Qo pr-Żetargu npcasza si~ ~iębrorstwa p6~
wowe, spółdzielcze i prywatne.
Oferty na orygmalnych podkładkach należy składać
w G,AM - Kie1ee, ul. lWmualda 7, w zalakowanych
k'Opertach z napisem "pr ze t a.rg " , w dągu 14 dni od
dat.y ukazania się niniej~ego .oglos--.t.e-nia w pra re.
Komis~e otwarcie 'Ofert na.st~j w kancelarii GAM
w Kielcach; ul. Romualda 7, w oo·iu 9.V.1984 r., o
godz. 10.
Zastrzega się prawe dowolnego wyboru ofecenta
lub unieważnienie przeta-rgu bez obowiązku podania
przyczyn.
l 52-k
ZAKLAD BUDOWLANO-MONTA20WY
ENERGEl'YKI
W RADOMIU, UL. PULA WSKA 8
księgową

DzJ.i

rozp~ynaA

się

Dam~.
~rzywÓdą

na

ream.wy li
Bale-

syry ~klm.

młodych

Spotkanie
członków
DOKOS"CZENU

partii
a

liTa. l

o po;;;tawach mcral11o-etycz.nycb
młodz.:e.iy. Dyskutowali o Pl'?bl~llU>.cb
wd1'a/Ż.an.i.a
r e.t.or my
,ospodarezej, wlaśeiwclo wy_
llagractz.a.n:ia za pracę, o współ
p!'a cy org;mizacj,j.
m ł6dzieLo

wy'Ch li PZPR
ReflekJlj.a-mi· z pr.u! w

10.0misj.acll Krajowej Konlel'eDc)l
Delega.thw PZPR poduelili śę
CI:. Stępień i W . Bielas, który
z,apewnił

kow

w.g.,
kow

~dn.ocześnie uc~n.i
spotlillnia, że wszystkie u~ dyskusji n'lłodych CZ\a.1Pal.'tij" będą brane pod u-

wagę

w pracach

instancji.

O sytuacji g~podarcz.ej województwa poinformował w iceZbi~n ie'w
w ojewoda kielecki,
Stwierdzil

m.in.,

:ll'

produkcja 3 m-res:ęcy br. jest
o G.5 pl·OC. wyższa n.iż w t:vm
aamym Bkre!ie u.br. Jest je-dnak szereg spr.aw, które nić'

budzą'

płac
wykształcenie

w rachubie

wymagane
Śl'eOni.e ()f'az ~ż
pracy w rachubie plac;
księgową kosztów
wymagane wykształcenie średnie ocaz stai
pracy w dz. kosztów.
Wynagrod!Zenie platne na za adach układu zbiorowego pracy dla przemysłu energ~tyezneg(). Po
roku pracy zniżka za energię elektryczną <>raz
deputat węglowy, po 2 latach wysługa lat pt'acy.
lM-k

M~

optymCzmu. okr€-5 oczekL
WlrOO!tu budownictwa,
wa.nia na mieszkanie wyn~"i
okolo 14 la. Spada w województw:e skup iywca. "\"1 ubiegłym tygodniu kontr<»owano
gmi.nf' Bod z€.'nty n. W I KW art~3e b". 'IV tei
roluicuj gm:n-iJe kupiono jedtl€go tuelillika(!)
W tym sam:vm czasie do sklepów w ~m ;nle dost~cWi'l o li
ton mi~sa na pokryc'e
pJ'zYd 7..i.ałów

kartk<>w,ch.

W 1983 r. z~kl.ady K iele<'ezY'7.T1:>' wyprodukowały braoki
:ul ~ mld. 7totvch. Za rel<lamowano prorlukcie wartoścI 10
mld 7l'oh;ch. Tutaj w!a-Śn.l.e poi.nterv.'~)owal!
młodzi,
b"akoróbsŁwie
i mprnotl'awstw'-e mateoriałów.
Młodzi
czmkow!e
parli! bOw mu; dawal' przykład n..e!el-

winni

głośne

FABRYKA LOZVSK TOCZ}I.'YCH
,.ISKRA"
w Kiela:lch, ul. Miełczarsk.iego ł5

Ucze;tn·icy

FREZER,
SZLIFIERZ,
MECHANIK łASZYN I uaZĄDKN
PRZEMYSŁOWYCH.

przyjęcia:

ukończone
ukończone
u~yskanie

•

1-

Y

,ł.

·r

u

w
ę

l:17

1-

.1"

15 lat,
8 klas

mkoły
pozyt~yOh

podstawow~"

wynikÓW'

badafl.

lewslr-ich.
Wymagane dokumenty:
podanie,
żyeiorys,

świadectwo ukończ nia zkoły podstawowej,
karta suzepień.
5 fotografii.
Fabryka zapewnia uczniom:
- wynagrodzenie w klasie ' I
2.100 zł
w klasie II
2.500 z}
w klasie III - 20 illgodz.
(3.500 zł)
odzież ochronną

i

spotkanl.~

uchwali_

li. 1"!Jt'1 o pol<ói
wzvwaj~ry
ml-orlvcR lud?' ~w'at:}
do po1)arcia w<;~T~tki~b inll'jatyw 00kojowyc-h.
(daw)

do ZASADNICZEJ SZKOLY ZA WOOOWEJ
na rok szkolny 1984/85, w zawodach:
TOKARZ,

Warunki

m6w'ac o

n()4ei i dobrej pracy.

OGLASZA ZAPISY

roboczą,

zakwaterowanie w internacie szkolnym,
wszelk.ie świadC2enia wynikające 'Z układu
:zbioroweg'O pracy dla przemysłu maszynoweg'O.
Nauka w Zasadniczej Szkole Zawod'Owej t;cv..ra
tny lata. Po ukończeniu szkoły zawodowej istnieje możliwość kontynuowania nauki w Technikum
M€<:hanicznym dla Pracujących, systemem dwuZInianowym.
Szczegółowych in!onnacji udziela i zapisy
przyjmuje sekretariat Zespołu Szkół Zawod'Owych
F'LT "Iskra" w Kielcach, ul. Podk1asztorna 117,
W godz. 7-15, (tel 510-55). Dojaw
autobusem
MPK linn l, 13, 22, 28, SI, 39.
153-k

W sprawie

w

Radzieckim Dni Kultury Polskiej. ercanizf)wane s
okazji 40-1ecła
PRL,
przez
Ministerstwo Kultury i Sztuki
PRL oraz Ministerstwo Kultury ZSRR. Potrwają OTIe do
29 kwietnia.
• Prezydfllt Liba.Dll, Ami.
Di.amajel udaje się dziś
tI.

Nowak.

ZATRUDNI NATYCHMIAST:
-

•

Z~i.ązku

listów I wnios~ów
organizacji związkowycb
,,_ EI-AS&<Iem. Obaj peliiyey .m ....i.e
będll
aJthl.łn\
lIytUllCję w Libani~ ora.. .po. .lty y_will
'a ja, 'e~clI
lIIIoró .... i k"nfl'iklów.
•

~wart~k n ....'I\pi

"

k.ń.:aeDie
32 rllan wiec1eńid. YCdDleW ~lui~Dlowy,h
prowau_ydl przez .leJą.e;ie
1t
paósiw
el<lallkew,.idl
ll khuł.
\Yarsz .. wskie(.
i
IJi"ATO
".
lema1 r#.11llkeji

"".jd.

i zbroj~ń
śrHk_d. Olleoe.

Zł!:

STR.

l

",óry, nerwów, ILa!Fządów we...·nęnr=ych) i ma.j" zakodowany określony okres rozwoju.
W przypadku Jromorek nowotwo-owych pTOOei> ten prubie,a w spo6Ób ILe kontrolowa'%lY
i stąd dcchodz.i do 'ch nagramadzerua się w t%.w.
opuc hln.n.ach rakowych.
J.stoia odkll'ycia trupy naukow ej dr. Waterfielda polega IUI
tym, że USWGllO, iż stymulujące pojawienie .;.ę raka geny,

które

przyjęto

naz

'wać

_Ila-

I"lmami, %dolne Sil do

wytwachemicznych,

rzania zwiazków
nie" k-OJltrolowany
nnwotworowych. Wartość odkrycia palep na tym, że skoro ZIl<Wly
Jest mechacil:m
powst.awanl:a
tkanek rakowych, moi..na już
!DÓw:i: i o metodach wałki z
powodujących

rozrost kom6rek

MOLE~1)Y

•

n,lel!:»da K ..ici.la k.t.-

ae.,_

uda BiaJe,. Domu

polityki
Ame1'y_i Srodkov.ej. P.
S)Jf)lka.niu, e'<!łonkowie del~«,a 
di, lIa Meł, klórej stali '",u. dynałowie l.hll Król z Filatlelf» j J OIłepb Bernardm s
Ch.iea~o oś ....i.de"ylt, ii Kośeiół
Wo~e

występuje

przeciwk"

operacjom

MĘZOWI

.. pólC1lada

I DZIECIOM

skl.daJlł

tajnym

lYDerykaoskim' w

r~ionle.
wyr>lł;ono 5ię

tym

Z

dezaprobatą

na temat aJtejC
zaminowywania portów niJtara~uań.,Jtieb.

golnopolskich fed racji

tIo

~:l!'a

w ie polityki 10 ooda"c.<nj obecnie rea!izowa'\ej. W \t"-ysi'łpi a
nilM'll tych za~arte S'I" l<rytyuDe «>plnie o M"tałtowaniu ~
Celi oraz wyra;.any je.,t niepokój
o tv~rost k<KT.! ów llt:·cY!<lania
w konsekwencji w;Jrowadzonyd.
osa nio podwyi.ek cen zaopatruniow}--eh. Na tym tre ~ZC7.e
,6ln~e

e.l'l~to

pceblem

pOdllosl.~y

spL·a~·iedlj

e.go

iefl

SQO-

&ee%nie rozm.enia ll ;)~zt ów '" ychodu..'li. II: liu·y"ysu.
RlI:ąd :& całą powagą aoalizuje
te
wy,,-tąpien ia,
jak i opini"
prezentowane w ('/-asie od\) wających się Środowi skow:v cb i reliona1nyeh ~potkan przedstawicieli :&wil\7.kó", zaw odow:-;('h.
Wobec dużej liczhy przesył a

nych

Ibt6w

i szerokiego waw n ich zawartych, nie jl'St możliwe udzielenie Ich autorom indywIdualnych o dpowiedzi. W ' najbliższych d ni ach Komil t Rady
Ministr6w d s. Zw iązków Zawodowych publicwie zajmie s a-

chlarUl

wniosków

nowi~ko

lIiOlH"C n:ld esłanvrh opinii, cen i wniosków. '
RZEC'LNIX PRA. OWY
RZADll

·ilijiiiiiiiii~iiiiii.

':' lh>Il<;&llie "wj~~kowcow
Wczor .. j w Rad omiu
przeds tawiciele związkow
zaw odo..... ych należący do PZPR oraz
sekretarze komiteww zakłado
wych partii SpD kali ..ię z przcdwładz

tawicieJami

politycz-

nych i a d ministracyjnYCh
region . W naradzie, kt6rll kiero al l .ekretarz KW partii
BaA'dan
Pru,
ucze:stnicz yła
członk ini
Biura
Politycznego
Zena Grzyb i wojewoda
radomski,
płk
Alopy
WoJcleehow ki. Omó", iono rolę i udania członkó
partii w rucbu
związkowym. W iele
dyskusji po;więcpno
tycznej dzialalnośd
w zakładach pracy,

warb

bior

i

miejsca w
leż prakz ·iązków
przf'dsię

in\ y lUl'jach,

po-

.

dejmowaniu p_·,,-"z Te organizac je w więk szym niż doty"hezu
stopniu t.rcS<'i zawartych w dokumentarh parLyjny-(·h.
(whn)
Dzi.eń Rzemiosła

Komi:eele
Stronnictwa
Oemokrat:vcwelCo
w Kj.ekach z o kazji Dnia Rze-W

WOjewódYkim

mi<Niła

p~lypadającego
1T
odr.yło
ię ur'>Cz)'»te .potkani~ ak'. 'u i Rady
Rzemieślniczej Spólclz,ielni .. Wielobranżowa" z P!'7e'Wodnicząc. "1'11

kwietnia

WK SD EUlfl'niuszem KoteDl..
W trakcie uroczys:ości \vq'ę
Ulsłużonynl
wieloletnim

<:ZOlIlO

rzemi~i·kom

10ndyńscy mm <:/Wcy, polega na
że mechlllliun ten odkry-

tym.

okolicz.noscbwe

o~a'7. ll~)(l;;u
dlllalaln'Jsć
rzcmi:lbla

dyplomy uz.nan.ia

mowano
za okr

ple-rv."s'l.e!!o

kv. ar'" 21u

~.

..

ozywlaJą

takim
proce~~n
ctwt·oo<Y,v;ym.
Istotn(, ogran,czen e 7l!laCze-rua
tego odkrycia, co potw:erdzają

t~

nadzieję

k.:cgGA.D~ ""... C'~

ICh...! ...wity J'ilKow ego, nicmniocj
je:> t lO
i~tQi.D.1
Krok na drod~<: uo zbad<lnia
t.ajem.n:C raka.
- W ZSRR nad tym proble-

\.o wedwi<! w prz padku dwóch
rodzajów ,enów, podCZai; gdy
U wirusów
rakotv.:órezych ~t
,<,h co najmn:ej
'~&dLeoc~.

powiedział
pro!. Aprac lj\!
~.ę
Wszeehzwilł:t.kowym Na'UKO ... y m
Ośrodku
Onlrologicwym w

Oon.:e ienile o odkrycIU 100dyńsk:ej grupy dr Watertielda

Moskwie. W naszym l>ltStJ'tuc .•
\Id wielu już lat prowadZl się

wzbudz:lo zainLeresowame również w
ZSRR
IIlformueje o
DIim Ul mLesci ty licz.ne CWfK)p:sma. Ozi-en:n.'k 1w.Ą7..kowy .. Trud".
na margines:e tej intonnacji
popr05:1 o komentarz naukowy
k,ierown!k.a '·att'drv laborato-

I.l.k;ej hipotezy: k:wy normal na komórka
p[7.~'{·;zt"ll'a
~ ę.
pod działaniem wirusa \\
nDwo;WOl'ową, naby.,· a
ona zd()lnoo6ć stymulO'Wania w:t.rostu po.dobnej ~j komóre1< (riU1OSty mulacja). W
związku
z t 'lU

num w-,ruf.;.Qlogi" i

.irnmunoloMo, k:ewsk'ego ODkoilogicLn"go Instylutll
'aukowo-Badawczego prof. Aleksandra AgLej kę.
Stwierdził
on. ~
.·pra'9oid7>'e je~t je 'Y:'U! dlu~a
d"oga d.o wvprodukowr,n'a j.lg~'

Z powodu z,gonu

w.

ekA;qerymentałną

w yrazy
I"łębołr.ie~o wspÓłczucia

ZONIE I DZIECIOM

we-:yfikację

nowotw-orowe komorkI uzysku-

ją zdolność znacz..nie Hybbzeg~
wzrostu i I·CY.l.WOju w porown"l-

niu :z; normalnymi. f Stymulując
swoje roanna·ulU!{' S f;' wywołu 
ją QIle z..agładę normahych k3 _
mórek, co prowadz. do nie<>graaticbtlOel:o rozwoju komórek
rakowych. OdkQ'-cc ang·eJs.kich
UC7.O!lych potw,oc-rdzilo n:1szą hi-

zmj.en,ja

Sl\flGLARS..1UEGO

LWlllz.KU
z tym
wi€le upL-te,j.nich
na U'mat biologi.;

komó:ck
nQ\:;"otworowych
\V
05tatec-...nym rezultacce ·powin::.o

to dop rowad71ć
całego szeregu

do opraeowan:a
środków

akładalą

koleiankl i koledzy s
Wydziałll \ y\t.onawstwa
WUT Kielce.

83ł-g

835-i

mają 

cych na celu zwalcz·.nie rak.!,
potrzebne jest

celu dokO!"lanie

je<inak w tym
w:dk:E'5 p~acy

doświadczalnej.
STANISŁAW

dyrekoja Pnec1sdt.I. Dł' 7
w Kieleaeh, praoowuiey
i K.wtet BodAeiehki.

http://sbc.wbp.kielce.pl

mem -

,:ejenko

potezę.
W
s.:~
wyobrażen

Kolegi
STA...~ISLA WA

"'Y~J"

_O'U'I'~o

Eanf]ńe

łiekiq. lJS .~ pnyJęta w .....
lIę pnes prnyc1enta Il0ł1aJ4.
krytyer.n1e MD~a
llię
...
prew>lc1:DOllcj
przn

Z pO'll'41dll 'mierei
aalIwj Drociej Kole'LaDki

TERESY

w

ranu !tyla .ajltritslla n w~sntkkh.
tlotydu. . . . wyels
w
trwajl\cyell j1I~ p
.. 11 1o.t ,. .... wa.n.i.aeh

Odkrycia biologów
DOKOŃCZENIE

2:&-

Do RaUy Mil~i:.. ::u ~
naIJlywaj,Js 1ie1Be phma, w.vst pienia
i N!Zolueje ~aklado\\~ :"('h Ot' gllnizaeji związkowych i i~~l 0 -

EO

KISIECKI
(KAR)

NUMER_

STRON

7

Nowy transfer
Korony
WDy.~ko

ozeraj na Bła.d i on.ioe w Ma«debure • .-eel'alllY ~ pnedosi.atni m&cS eliminaeyjny pilkat'liIkie,. łurmej. olimpijskieco, w klórym NRD pok.orulła Daaię 4:' (!:'). Bramki st"elili :
Z~ZS4lhe w 20 mi.n . s karneeo, Baaka w l:! min., Mol"" • " min.
i 8tshmann w 17 min .

W

B yt \.() jed.nosk<loll.ny pojedynek, a Duńczycy nie byli zbyt
wym a gającym
przed wnUkiem.
P Uka·ru NRD mają je6zoze nadzieje na wywalczenie awan!JLI .
Jest l,o możliw e wówczas,- gdyby dnlŻyna Pol ~ki :Memiso wala
bądi przegrała
mecz z Dan ią,
który odbędz.ie się w nadchodzącą nied.zLele na stadionie VI
Lublin ie. Po wczorajszym 9opolkani·u i [ormie zademo nstT owa_j przez Danię n.ależy jednak
przypuszczać, ii do Los Angeles
pojed zie prawdopodobnie zespół
Polski. któ ry stać n.a pokonanie
nied 7.ielnego rywala.
T ab ela .przed osl.a~n-i(/I pojedynkiem wygląda:
8 U 14-5
1. NRD
T 1% 1l-ł
t . POLSKA
8
7
8

ł. Norw~ia
ł . Dania

5.

Fłnłaod,ia

,
5
2

~1'

7--11
!t-lT

~ W śl'Odę

wiec zorem w Strasrozegrano
towarzyskie
m iędzypaństwowe spolkanic piłltu rgu

Broń

i Oskar

czołówce

w

tabeli

P ilkarl.e
r!;Cl.nl
radomskiej
Broni, gl'a j'lcy w klasie mię 
dzywojewód zkiej, rozpoczęli rewan żową rundę rozgrywek mistrzo wskich. Ich pic"ws.~yon pl'zeeiwnikiem była dl'użyna Slali
Gorz~· et'. a mecz 7.ako;,cLyl się
zwycięstwem
7.cspołu
radomskieg(l '13:17 (16:4).
Najwięcej
"ramek stnl.'lili Zdzi~h 12 i
Paly~

karskie Ji'unc:ja -

RFN. Zwyciężyli Franclłzi 1;0 (0:0). Bramkę zdobył w 80 min. Genghini.
Mecz obserwowało 4' tys ...d dww .
(m)

KWIECIEŃ'

zadail.
Uruchomiona. przez OZPN społeczna poradnia SportowoLekars ka czynna była trzy razy J W tygodniu, początkowo w
prywatnym gabinecie kpt . dr. Romana Korduby. a później
w lokalu związku. P.ot'ady lekarSkie udzielane byty oczywiście bezpłatnie, założono też księgę ewidl!ncyjną wizyt.
Ka żdy piłkarz obo Wiązany był przebadać się w poradni,
15 kwietnia rozpoczęła. też działalność , Komisja Propagandy i W ychowania OZPN w ... jednoosobowym składzie. Jedną z· pierwszych decyzji tej .. komisji" było zobowiązanie
klubów do umies7.Czania na afiszach haseł wychowawczych
takiej m.in. treści: "Każdy sportow iec gra fair", ,.Drużyna
wnie wygrać , ale umie też i przegrać"
~atychmia st po wyzwoleniu, w jednym z pokoi hotelIs
"Polskiego" przy ul. Sienkiewicza 32. _ po sąsiedzku z redakc ją " Gazel y Kieleckiej" zainsLalowano ... studio radiowe.
Był to w ęzeł radiowy przekazujący audycje za pośrednic
twem sieci przewodowej. Już w- połow ie, lutego czynne były
w K ielcach tny dużej mocy g łośniki publiczne, w pel'Spektywie mialo ich byc dwadzieścia. W kwietniu Komiśja Propagandy i Wychowania OZPN nawiązała kontakt z kierowni<;twem k ieleckiego radiowęzla - kpt. Stelanem Malto",';eekim oraz inż. Tadeuszem Galińskim i uzyskała zgodę na
nadawanie dwa razy w tygodniu audycji sportowych. W ten
aposól> kielecki sport wkroc zył ze swoim "programem" na._
fale radiofonii przewodvwej. W · soboty i poniedziałki, o
godz. 16.15, nadawano na żywo pogadanki o raz informacje
aportowe % calego wojew~ztwa.

Rozglośnia Polskiego
Rad ia w Kielcach nada w naj-

bliższą sobo tę
bezpośrednią
relację
z
dwóch spotkań
piłkarskich: Błękitni Radomiak i Broń - Korona·
Mecze I.e rozpoczną się o

godz. 15. a ich relacje pl'Zeprowadzone zostaną z d rugiej polowy, UKF, godz. 16.
Sprawozdawcami z tych pojedynków
będą:
Andrzej
M ędrzycki
i
Wlodzimierz
Rezner.
(Ol)

brydżystów lUZ zakończone
o

Kielczanie na 6 mIeJscu

,.. ię roz~ywki
I i II ligi w brydżu sportowym. Mi trzem Polsk i
zos'aŁa d.l'użyn a
Błłdowlanyc:Ja
Poznań
wyPrzedzając
Marymenl WarllUwa
i
8pójruę
,

I.

akończyły

Gdańsk .

tlrzy

Ekslraklasę

zespoly:

opus7.CZaią

SkH:zniowiee

Gdańsk , 2:aC7llek Kraków i 8111n.ik Dąbrowa GórnIcza. W ich
miej,sce
awan.s
wywalczyły:

Chemik Bydr:-..:ez. ChKS Ko·
munalni L.di i Piast GliwjcfJ.
DniyDa KORONY wyslępUAłla
"IV r:rupie południowej n
lir: i
rywalizację ukończy"
Ila ,
pozyeji. Przed degradacją uratował kh Oi> la t.ni lucn:ej rozegrany w Rzeszow ie. gd7.ie k>ielczanie wygrali trzy spotkania:
s Resovi~ 16:4. . a
reaerwlUJli
Piasla 20:2, B:lildlHl~m 12:8.
Te dwa o..la l ń ie zespoły opuli~i1y ~zeregi II l·igi
Warl,o dod ac. że IN ~zeregach Korony
wy!>tępuje
jeden z czoł owych
brydiys lów kraju I reprezentant P obki Włodzim i erz StobiHki, ()ook niego ~ron zespo-

Xiele"anie _

Zakoń cz ()ne

rówflIez
klasy
okręg()wej .
Pierwsze
miejsce
zajął AZS Kielce przed
Sk'"
ruoymi Skariysko i Błękitny
mi Kielee. natomiast Teehnik
Oslrowiec zdegradowany _tal
do klasy
n'iższej.
Akademic y
reprezentowaH nasz okręg
w
meczach eliminacy jnych o wejście do II l~gi . W ystęp len zakończyl s ię jednak bez powodzen ia, a do dalszych g ier zakwalifikowały

Syenalu n

zosl.aly

m:jtt'z~two

się

etwareiu .. ezonu w Skarlysk.

Not terenie silnego ośrodka sportowego, jakim było przed
wojną Skarżysko, jako pierwsi w oficjalnym meczu wyatartowali po wyzwolen iu piłkarze Zwi ązku Walki Młodych.
D ziałacze i zawodnicy na rozpoczęcie sezonu szukali partnerów a trakcyj nych. Wy bór padł na koll!gów z Kiele, których
kierownictwo
ZWM
zaprosiło
do
Skarżyska
na
t5
kw ietnia. Mecz zako ńczył się wynikiem remisowym 1:1,
a bra.mki zdo byli: Nokeiński dla kielcza n oraz Golębiowski
d 'ł Skarżyska. Kielecki b r amka rz Jaft Br_ii, obronił
w pięknym stylu rzut karny, zdobywajac sobie uznanie
współpa rtnerów.
-

lu stanowi.li: Aodrzej Lueko.
Jeny Dan.iel • .Julina KowalsJti.
Gr~col'% Ga.rdynilt. laeek Taiio-.ak i Kazim 'en Ujudow ki.
r ozgrywki o

1945

M iędzy 11 a 28 kwie.nła zarząd kieleckiego OZPN odbył
pięć posiedzeil, co
wiadczy o n iezwylde enel'gicznym przys tąpieniu działaczy piłkarskich do realizacji wytyczonych

Mecze kielecko-radomskie
na antenie PR

o

l

Kol ne i

pływacy mają

swoje

zwiąllki

Na dt'ugim posiedzeniu prezydium Kieleckiego

J

'

zw iązki

Okręgowe

Okrę,gowy
Zw iązek
Kolarski
Związek Pływa cki
Prezesem kolarzy
_ t al znany w ok re5ie przedwojennym działacz najstarsze&0 stowarzyszenia sportowego w K iełcacb - Kieleckiego Towarzystw a Cyklistów - Władysław Woźniak. nato(lliast jego
zastępcą również działacz KTC Mieczysław Nowak.

sportowe: Kielecki

l K ielecki

zes}.>oły:

Lublin i Połnd
Przemyśl. Na
turnieju
tym,
który rm:grywany był Vi Przemyślu
akademicy
z
Kielc
uzyska!.i wyn i·ki: a Syr:nałem "
1:13, a P.ln~
Przemyśl
li:!,
DUDajcem Nowy
~ez 13:7,
s
BBTS Bielsko 12:1 i Tarnovi,
':11.

Okręgowy

Przewodnicł.wo związku pływackiego Objął

były żawodni k

warszawskiego AZS i Delfina - M-letn i Tomasz Kamiński.
k tóry je~cze przed wo jną był instruktorem w KPW "Rejllw" w Skar~ysku oraz na klel~kiej płvwalni letniej na
stadionie.
.
ZB.

STRZĘ&\L8K1

(mlJ.r)

sla r~ujl'

baral.o ·,\
Tur niej

10 <;Zi':'WCU w

.,·m

tUI'n~ju

o wej,cic do II ligi.

rozef.!ranv

7.1..... sLanle

w

Chrzanowi!!. 11 o:lOk mistrza
st· fv IU'Je"kicj ud':al ·...·cLmą
zy.' yci(:I.(-'·

g!"Up:

kato\viekicj.

krakow'k'ł.!j

i wl·.:>dawskie j Do
klasy wY'_"'<ej aw:\!' uja
dwa
n ajlcjlsZl' zcspoly.
P"zcd duża Sl."łł1Są \\ '1',\ akl.L!nia t)'lułu mi·.trzow.i.:ic/'o stają za'.\:odnicy Bl'Ooi. t:.'.a*'c 'rtloIle to hędzii' m.in. od dwóch
Ba ji>liższ"ch ~potkail z 1\ il!'OŻ
Jl iejszylO.i rywalami. Od,nłvdzo
!la drużyna radoms:"a, k.tóra w
ub .r. wy~tępowala już w II
lidze. 28 bm. ~pl)tka y~ ]l Oskar~Dł w
Pr"ys.usxe, a w dzieu
późnicj na wlasnvm t~"enie z
Po~oni. "jedle.-.
( m)

EXPRESS LOT~K
25. 3!, 33, 31, 3S
MALY LOTEK
I - 5, 6, Z2, %9. 31
II - 3, 5. 31. 32,35

ostotnim czasie w Kielcach odbył się zjQzd Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia ludowych Zespołów Sportowych. O wy. powiedź na temat działalności tej organizacji poprosiliśmy
jej w'ceprzewodnic·rącego. Józefa Oolińskiego.
- No zjeździe cJ.okonon o wyboru nowego szefa rody. Nowym prze'.vodniczqcym, który zo·
stąpI
Henryka Wronę zostol
d)'l'. P rzeds'ębio rs.two
Handlu
Sprzętem Roln 'czym
" Ag romo"
Tndeusz Bartos. o sekretarzem
nasz dłogole-tni procownik Zdzisław Stawiarl.
•
• Skąd otnymuje dotacje
kto patronuje orgonizocłi~
- Glówny zas-trzy.k p eniędzy
i<fz'e z Wydziału Kult\Yy Fizycz.
nej. Sportu i Turystyki w Ki.elcoch. SkronYIe fundusze oostojemy ró....n ei z z<r:klo.dów pa tronockich z pionu
g.ospodońc i
iYWr"osC: o wej. Firm ....'SJpiera ją
cy.ch sport wiejski l rol<u no rok
jest cOl'az mn ;ej.
• Cty to wou cały bucłietł
- Przyjmujemy taJcże zleceof·tia
na organizacj ę imprez sportowo.rek.reoc'l'}nych
na
teren'ie
woj. kielec kiego. Wówczas dotocje pI~ą ze s.zczebl<l centro~nego.

•

Jakie ośroclli i które 1duby

n~eiq

NUMER 80

STRONA 8

do

~owychł

Przede wszystk im Stella
Ictórej
prze<lstowiciele
nalezą d>o czołĆtwki Kroj-owej w

Słowik,

łucznictwie.

jest gm in o

Mocnym oś rCY.t
Chęciny mająco

• Sport w.łejslri zows.z.e kojarzy się z entuljost~L .· -

em
trzy

działające kluby. Piast to p :łka
nożno . sekcjo
norc:arsko o r<lZ
przełajowa
w lełck·:ej atletyce.
mo powst<lĆ również zapaś ni czo .
Prócz. tego w Pod,omczu działo

s.przęt

za 1.8(1) tys. zLotyc h. ' w
już za 1.300 tys. Są !lO
przede wszystkim k-oszulki, Sop<>denki. p il!lt i, st-oły do tenisa , buty piłko rs:łoie. Do wykupieni<l poz.o5.toly- ÓW'a aw'zowone r<Y\very
dI(J selccji w Spa rtakus ie
Niestety w c nw;H obecnej brok je-st
pieniędzy no ich zo.kll'p.

I'/'fll roku

- T<Jk ~t i tero'Z. Co prawdo
neregi n<l5Zej orga nu<Jcji mal ej ą . obecn.ie test 24 tys. cz~
ków, a le za to obserwlłje s ię.
dopływ mkxłz.j.eży. Są ki IlXhie z
.nicjotywQ i pom)'Slowoś.c iq . Os.lotn io np . w Cho-rsznicy PQ'I/"SIŁ<J
• Niedawno powst~a nowo
~ ~/.oo.yo.;.Q
przeks-ztokona . z .. ,
sekcja w B. rkowie...
kioooku spożywczego.
Gmi-n~
- To Jeźfrz i eck ; Klub Sportowy, którego mecenase-m
jest
wspólnie z kieleckim WOSiR
RW Zrzesze".:.a lZS. PO&Oooa
sekcj<J Po n'dzie istnieje w Piń·

Po wojewódzkim zjeLdzie LZS

CZOWte.

Siłownia·.. ~

•

sem. Bliiyn z Kordionem czy
końcu

w

Czarnoctn, Bodzechów i
Cholsznica. Są także bi<lłe pl-Gmy na ITl<Jpie sportu wiejs-kiego,
to-rn gdzie brok kaery i obieoktów

kluby mojq niewi-8kie Ootocje.
\o Itroplo w rnoQu W po-

j es.ł

rÓWllcmiu z ;ch pooVzebomi.
•

Czy pieniądz.

pr~~ł

.to

iedJ'ftf
.

- Nie t)tI~ Ikok sprJ:ętu podsta.wowego stowL<lmy na płerw
szym miejscu. W ub,r. dla O.Qszych
05rod!<ów
zolcup!i4iśmy

http://sbc.wbp.kielce.pl

JaIlie 'imprezy szaebla Ceflorganizowane przez
LZS ujrzymy na terenie województwa w brł
- Od wczO' a i !!rwa VI W~ łCy
Wrniej piłlt r ęcznej chli-ewczq1.
W przyszłośc i chcemy te lawoety wplsoć no słołe do kalend<>rz<t.Jmpre<Z i przekształcii w misWz-os"",,o LZS. POZ<l tym Kieke s.q
prganizGtorem tradycyjnej ,.KoIorowej kl1'ozy" w łuczn ictwie.
Szaegól n ą uwagę zwrGComy na
młodz i eż ksztakąca s i ę w srltoloch r~niczY'C
"kisi zawodnicy
stonują również
w centr<llnych
zowodach OÓTlo9Zqc SipOI'e sok"~nego

w kiosku spożywczym
.
Znicz. a Woł ka je-st prężnym
oś rodkiem
p '~
ręcznej.
Do
pt2odujqcy<:h należą
ró .vn'ez
gminy: Oo/eszyce ze' Spartołlu

z

&0 Zwią zku Związków Spodowycb w Kielcach, które odbyło się VI połowie kwietnią, powolano dwa nowe .okręgowe

/l.

Bro wraz z OS~3.rl"'ł.n Pl'Z\"'such a w ystc;puj!' w gl'llpie lubels kiej. gd1.ie ich l'ywalami są
jeszcl.l' 4 dru ży ny. Po pierwszej rund/ie 7.cspoly z woj. I'adoms:'if'go ut.ysi<aly DO 12 pkt.
I ra~ e'n z Pogo !l ią Siedlec slanow iu ohecnie cJ:olówkę tabeli.
Zwyciczca lej rywalizacji wy-

EO

radio
sprzymierzeńcami sportu

a

------Rozgrywki

•

Medycyna

wskazuje na to, i~
sobetnim mecza Korony
radom~
Bronj~, w
drożynie
kieleckie; wysł~pj pozyskany s
Meton L.blin Krzysztof Wójłowicz. Ten Za-Ietoi
obrońc:a
j~ wychowankiem sespełu tlł
belski~o. ma 181 em wzroslu
ł występowae będzie na poayeji stepera. Transfer za przejieie Wójtewima do Korony wyniósł l.a .?'lo złotych.
(m)
•

Paszport do los Angeles
wydany będzie vi niedzi~ę

Kalendarium 4O-lecia

cesy.
Rozmawtoł

M. MJCHNIAK
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