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Okr«owego Unęd1l Cen. zaJęla się również bba Skarbo-

wa w K ielcach. Z upoważnie
nia mini tra finansów. Jej inspektorzy skontrolowali już lir

li)

"

[)-

i-

d-

l)-

w

ni

u-

Ile
óy.

u'a-

eeo-

!0-

le-

I

te z
a ' łaJ zły czas dla produeenłów Srubuilłe7eb eeny. 0ehron. kieszeni klienła. oprócz

Sprawdź się
W spisie

wyborcó

~

Wojewódzkie komisje
wyborcze w Kielcach i
Radomiu podjęły decyzję
o przedłużeniu
sprawdzania list wyborczych do niedzieli, 20
maja. Pozostało więc
jeszcze kilka dni na
sprawdzenie
swojego
nazwiska w spisie. Skorzystaj z okazji!
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i
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Le-

les

sukces
starachowickiego
datownika

• • •

przed J>Oludniem w Radomiu. w hall
.. Zrcmbu"
przy ul. Wernera,
rozpoczęło się
plenarne posiedzenie

D

Stefan Gut

kieleckim 19 zakładów
produkUAcych arlykuly pnem,. lowe. Jak respektowan,.
jesł zaka7 podwyiszania cen
umownyeh, ebowilłZlli'lc" od
30 marca do l lipca br!
woj.

Wyniki dokonanych

wa~o tylko w Spółdzielni Pracy .. Odzież" w Końskich. Jest
ODa wytwórcą odzieży ocieplanej, turystycznej. Niezbyt tam
sobie wzięto do serca uchwałę
Rady Ministrów nc 49. która 0granicza samowoię przy ustalaniu cen umownych. dopuszczając
(tylko w
uzasad ionych
przypadkach)
lo.-procentowy
wzrost. Na przykład cenę bluzy
OOKO~CZ(;

IE !\lA STil. !

owa zbrodnia
okupantów izraelskich
w Libanie
point.rmowala aeenrja ATP p wolllj-\c ię na oIid.lne ratli. libań
skie. Hl bm. wojska izraelskie
wy ddly ... p.widne 2t .emó... .. .unic lIeh.iże.. paI~ , vń!llUeh w
in Heluc ... ,....
ludRi .... ym Libanie. Domy aet I~
wy adnnf! w po ... ietrll~
w eu ie.
ich miesdt aóe)'
jeuoze pali. 4t osib zeinęł.
bądi ..hu"ł.
rany. Oku]łallci
areslllow li t kic ił owlt.
BEJR

T

P.~P .

prezesem WK ZSl
w Kielcach

kontroli

są doŚĆ pomyślne. zarówno dla
ustalających cen,., jak i klientów. Rażące podwyżki odnoto-

Ił.
'a-

11:-

zi:;iaj przed poludniem w
sali konferencyjnej kieleckiego Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęły się plenarne 0brady KW PZPR. Przedmiotem
posiedzenia jest ocena przebiegu zebrań konsultacyjnych z
kandydatami na radnych WR.
i cad szczebla podstawowego
Potkania te odbyły się we
\vszys(kich
okręgach
wybor<,zych. w miastach, osiedlach.
gminach. Wzięło w nich udzial
kilkadziesiąt tysięcy wyborców.
którzy dyskutowali z kand ydatami na radnYCh. dzielili się
swoimi uwagam! na temat programów wyborczych. Programy
te zostały w czasie zebrań KonSUltacyjnych wzbogacone o wiele wniosków dotyczących istotnych problemów poszczególnych
środowisk, osiedli. miast I wsi.
J ednocześn ie wyborcy podejmowali decyzje w sprawie swoich
kandydatów na radnych. Zdecydowana więkslo'ć kandydatów uzYskała ich akceptaci<:.
lj;

...

!je
( j)

Przebieg kampanii wyborczej
Zadania po IX plenum

D

W związku z uroczystoś
ciami 40-1ecia bitwy pod
Monte Cassino 17 bm. udaje si~ do Włoch delegacja
pod przewodnictwem pq;ewodniczącego Rady
Pań
stwa, prezesa Rady Naczelnej ZBoWiD, prof. HenryJabłońskiego.

i

PZPR

Polska delegacj
na uroczystości 40-lecia
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Plenarne posiedzeril a
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Junacy

sadzą

las

Młodziei. z Oddziału Obrony
Cywilnej stacjonującego w
kowie. dala się poznać u
po_
łecznych inicjatyw. Ostatnio z
prośbą o pomoc zwróciło się do
żołnierzy w
niebieskich mundurach
,Tadlesnictwo
Lagów.
Junacy nie. od mówili i na pocUltku miesiąca przystąpili do
sadzenia drze w w o bwodzie
Szczecno. W kilka- dni zasadzili
30 tysięcy dr~ew c k jednorocznej sosny. Prace wykonali społecznie. wląc~ając akcję do obchodów W-lecia PRL. Leśnicy
obiecali ..,ynagrodziĆ pracę mlo.
dueży poprzez od stąpienie ppwnej ilości drewna. Posłuży ono
do budowy toru przeszkód. który przyda się w oddziale m.10
na począ tku czerwca, gdy od bywać się tu będzie lIpartakiada
sportów obronnych.
(alp)

Bor-

r.t.

WClOraj w Kil'!rach obrado....·al Wojewódzki KOllli te t ZSL
DokolIano m.in. zmian w skła
dl.ie Prezydium WK . W związ
ku z przejściem na emerytur<:.
dotychczasowy
prezes WK C .. ~slaw Kozak - złożył rezygnację. Plenum wvrazilo mu 00dzię&owanie
za dlugoletnią i
owocną dz i alalność w ZSL. Czeslaw Kozak poZO~ł al w sklad!.ie
WK.
w tajnym gło~waniu wybrano nowego prezesa WK ZSL.
Z05tał nim Sldan Gul, dotychcl.asowy wiceprezes. Na wicepI·el.e.;a WK plenum powolało
.'"du:~ja Lalę dolychcza owego sekrelart.a WK. Z kolei
r nkcj.:: sekreta"za powienono
T~re.'>ic
Cichockiej dotychcza'o .... enlU wie,oletniemu naCI. lni!<owi gminy w
Mircu

Superryba
W.v /;I"da oa to,

u ..

pnyszł

ci
Jut dbali

• na~ze meou ole bt~
kucharLe, lecz ceDctycy.
,cDelyluhr kanad)'j!llUelt,

Dw6c1t

aonald
uniwersytetu .. BamUton, pracaJe ud
wylloclowanJem DOwe,. ca'lIDka
Ił ~a,
pięcia rotale
większC(.
od obecDJe snaa,yoll. lila . . 1t7l
wkład cenctyk6w w .siel. W7*"wieIlI. luchkołeL ..Do ZMe rokll
Jlcd.a lu~'ci sa ZiemI wzroł.ue

l. Piekar k i

SońcCard

Jutro "Relaks"
- 16 stron
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I Talii CbCD s

.. pcoc. 8"ba ;lMt pokarmem

lIAYu'ołc:l"

.'władcZYI
. .&e,ard. Uwata OD . . p"wdOpodo"oe, te J"* sa łl"Q' lata 1D0tUwe bę4bIe
pr"lIkowall1e rylt
droc'l pruaoneaia rea6w.
• Hl,
dobru. te obadał --.le kQ'tI, ..
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Znowu w

Klubie "U Soltyków"
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Krajowa aukcja sztuki

~cji

po
alu
nia

. l

po-

ze
le.ta-

aju

riej
-:i,ina
lie-

SKI

kilkumicsię~nd

przerwie
snowu • kif!leeltim Klubie 1''....isk Twernyeh .. U S.Uyk.w"
. odb4:dJie się wielb impreu plastrun - IX Kraj.wa
akcja
Szlaki W półcsesnd - .reani%owana prsn artystę plastyka.
Adama Wolskie, •.
P.

najbliższą sobotę (19. V.)
wieczorem odbędzie s :ę w .,801tykach" wernisaż prac Zyc-munła
Grom dzhuki~ .. Ten utalentowany arŁys a % PO'Ulanla jest

W

typendY1'l, kt'ai;>wych

aukcji.

współczesnej

plastycznych. Na wystawie Eaprezentuje
swoje
n.ajnowne .
dzieła malarskie pejzai.e i
kwiaty. Po wern isażu urządzo
ny zostanie wieczór artystyczny
z udziałem aktorów scen krakowskich..
W niedzielę (20. V.) o godz.
11 rozpocznie się IX Krajowa
Aukcja
Sztuk! Współczesnej.
Prowadzić ją będzie many aktor WoJci~h Siemion. któremu
pomaga~ będz:e
dam Wal kI.
N licytację wystawionych ZOlO-

około 200 prac autorów %
całej PolskL Przeważać
mają
więk$ze zestaw)' prac tak znanych artystów, jak Antoni Fałat.
Stani ła. Puchalilt z Krakowa,
Kuynt.f Skórcsc..sk.i (świetne

tanie

grafiki). Tadeu s Siara, Jan Laaorek, Tadeon Chojnacki, LIIejan Mianowsk). KOlIrad Sn:edalclr.i.
Zblc-nif!w
Kurkowski,
lk.nisIaw Chromy (medale i
rzeźby). Jan1lft Pn,.bylskl. Ich

DOKONCZE.Nq JI

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Komitetu Wojewódzkiego PZPH.
po··więcone zadani:.lrn wojewódlkiej organizacji partyjnej w
.realizacji uchwal· IX plenum
Komitetu Centralnego w sprawie rozwiązywania problemów
zawal'tych w listach, ~kargach
i wnioskach do instancji i or;:anizacji pa r tyjn.\'ch. Uczestnicy
plenum zaopiniują także kandydatów na radny'ch cio .WoJe. OOKONCZE,'HE

N .\

'eR. 1

Społeczne popartic

mierzone w Z'Oló" kath

Powołano Radę Nadzorczą

Rozbudowy
Szpitala Dziecięcego
l li[x:a 1981 roku, z inICJat ywy kieleckiej prasy i przy poparciu
wOjewody
k cieckiego
powołano tzw. fundu sz dobrowolnych św iadczeń społec1!l vch
na rzecz rozbudowywanego Szpibla Dziecięcego w K ielcach Apel do zakladów pracy. instytucji i mieszkańców miasta i
województwa spotkał się ze zrozumieniem i poparciem. N3
konto fundu szu. którego bezpośrednim dysponentem
został
Wojewód zki
<;pecj alislyczny
Zespól Opieki Zdrowotnej nad
MatkIl i Dz:cckiem 'v Kielcach.
zac~ęly n. pl~'wać p:cn :ą d7e tak
pO\fZ('bne d13 kontynuowania
ro/.b Id owy <lp'l:ł li kil przy ul.
L3ngie ':('7.a
W ciągu m i nio "'('h tl'7.ech lat
z dobrowolnych sk ladek ,grl)macIzono 2ft ~9!l tv~ d "la S7czegó:ne
wvrózn.enie
zaslll g' lj"
m :<:d'}' 'nnvm, Z l'7.ps7.elllE' PrYwatnego [-(andl I
i
U~I Ig w
Kielcach. które I)r,
z11 [) 29!l~1
tys zl, k ieleck i ::>dd "ał Wo..;S
..Społem" - 2.6';'b tv~ 7.1 Kieleck'e Wydaw nictwo Prasow(' z
loterii .. Słowa LI: lu' - 2 mln
zł.
kieleck ; ..ln t .. l" - 1.212
ty, 7.ł. kielcc'.(l .. F.lektromontaż" 92-1 ty~
zł
Ogromne
slowa uznania należa ,:ę wielu
o,;obom
prvwatn\·lll.
które
; ....·o·mi przeltazami
poplel'ają
,. k < <[qchetn a :deę

Ze 7.gromadlOnych ś-l' odków
w ... korzy_ tano do tej pory 9.650
tys d Ponad 5 mln zł wydano
na zakup sprzętu i aparatury
medycznej dla nowego oddziału
chirurgicznego Szpitala Dziecię
cego, blisko 3 mln zł pochlonę
ły prace
projektowo-k08ztory00&0. <.'ZENIE

N .~

Ta . I

EinterwellCJjn~

1~45B9B

Interwencje przyimnjem,
w codz. g-H
Do piwnicy w kalo zach
Lokatorzy bloku nr 5 przy ul

Pocieszka w Kielcach nie mogił
się dostać do piwnic. POniewaL
od miesiąca zalane są one W~
dą ·
Wielokrotne
zgłaszanie
awarii pozostało bez efektu W ADM ..sady" otrzymaliśmy
upewnienłe, że usterka b~d1:ie

usunięta
UpłYIDIł

najbliższym e-zasir.
tychień.
a w piwnicach wody cią,le przybywa żalą si~ czytelniCY.
Jak długo jeszcze lokatorzy
tego bloku ~ musieli schodzić do piwnicy w kaloszach?

w

CiP)

• Zaniedbania w gospodarce ściekami. • Zatrzymano sprzedaż
zepsutych wędlin. • Brak nadzoru ze strony zarządu GS.

Vodemecum wyborcy

Kontrola gmi y Solee-Zdrój

• Zebrania konsultacyjne
• Spotkania z kandydatami
15 maja br.

zakończyły się spotkania konsultacyjne z kan-

dydatami na radnych do rad narodowych stopnia wojewódzkiego i pods tawowego. Spotkania konsultacyjne byly
nowością w procedurze wyborczej. Głównym ich celem było
zaprezentowanie kandydatów na radnych i uzyskanie przez
nich akceptacji uczestników potkaJ'l, a także przedstawienie założeń do terytorialnych programów wyborczych wraz
:a informacją o nowych uprawnieniach rad narodowych
w świeUe ustawy.
Zebrania konsultacy jne zWOływano po tO, by każdy z
uprawnionych do głosowania mógł poznac kandydatów.
mógł sobie wyrobić zdanie o iych, na których bę~zie gło
sować. Jednocześnie w trakcie zebrań uczestnicy mogli zapoznać się z założeniami programów wyborczych, wnicść
do nich swoje uwagi.
Spotkania z kandydatami na r~~n?,ch będą kontynuacją
dialogu kandydaci wyborcy. Rozmca polega na tym, ze
w drugim etapie spotkań wyborcy spotkają si ę 7: faktycznymi "parami'" kandydatów na radnych. WY:'obią ~obi,e
przeświadczenie, na którego z pary faktyczme glosowac,
C%y na "numer jeden", czy też na "numer dwa".
Podczas spotkań z kandydatami na radnych, ~·y bo.rcy
mają możliwość zapylania kandydata na radnego, J.akI Je~t
jego osobisty stosunek do programu wyborczego, ]aj<Ie są
jego zainteres owania, w jakiej kom isji rady chciałb y pracować itp. Mogą także wnosić propozycje do programu.
W ten sposób wyborcy mają wpływ nie tylko na to, klm
będą wybrani radni, ale także na treś':: programu dl.iałań
rady narodowej.
Spotkania z kandydatami na radnych rozpoczną si4: już
20 maja br.

Społeczne poparcie mierzone wzłotówkach
DOKONCZENIE ZE STR. 1

sowe roz.budowy szpitalika i jego z.aplecz.a, 86ł tysięce 71 przekazano na urządzenie placu "Labaw dla dzieci przy szpitalu w
Czarnieckiej GÓrz.e.
Na dzień
dzisie~y na społecznym koocie
pozostaje 19 mln 849 tys. z.I, ale
sądząc po kolejnych
wplatach
od ofiarodawcow do końca
roku suma ta wzrośnie do około
'J:l mlm 71.
Wczoraj
w
Wojewódzkim
SpecjalUitycz.nym ZOZ nad Matką i D2.ieckiem w Kielcach odbyło się icJauguracyjne posiedzenie Rady Nadzorczej Rozbudowy Sz.pilala Dzieci~ego, która
jako C2.yn.nik społeczny inspirować będzie cele, na które społeczne :złotówki będą mogły być
pn..ekazywane oraz czuwać nad

właściwym
reb wykorzyslywaJl iem. W sitład Rady Nadzorczej
wchOOZłl
pczedsta w iciele naj-

większych 2.1kladó ' prl. mysIowych Kielc, pracownicy . łU7by
zdrow:a or<lZ dyrektorzy
niektórych :nslytucji i wydzialów
Urzt:dll Wojewódzk iego. Przewodniczącym
rady
wybrano
wczoraj wojewodt: ki!'leckieg o
Wlodzim;erza Pastt'rnaka.
(JPA)

Uwaga,
przyszli działkowcy!
Pol"kj Związek Dz.iałkowców ,
Wojewódzk i Zarząd w Kielc ach
uprzejmie prosi zainteresowanych
pra owników oczekują
cych na przydział dzialki o dokonanie Iormalnosci związanych
z prz ydz ialem, w b iurze Wo jpwoozk iego Zarządu PZD przy ul.
l Maja 12 w Kielcach lub w
dziale slużby pr~cown:czej zakładu.

rCJlorterzy
:a.notcwCLli:
.

będzie

od 20

maja br. sukcesywnie. w miarę
postępu prac geoJezyjnych (wyznaczan;e rl~ial",k w 'er!'" ·e).

Zespoły

kontrolne wyruszają
Tow:.r:.:yszę zespołowi
zajmującemu się 'pra wami
ochronx środowiska, stanem ~a
nitarnym ora z bezpieczeństwem

w teren.

i higier·ą pracy.
Punkt skup;! ml e ka w Zborowie. I;'racowrul)
nic pos;adają
odzieży
ochronnej,
nie
zachowana jest strefa ochrony
sanitarnej, brak pozwolenia na
pobór wody, nie zabezpieczone
szambo lO
główne
t;wagi
kontrolująl'yeh. Wozacy ,lan
Zmija, Henryk Parcbalko i Leszek Sowula informują
o
braku nadz ru
nad punktl'm
ze strony zarządu O;':rGgow ej
Spółdzielni
Mleczarskiej
w
Chmielniku.
półdzielnia Usłul: Rolnkzy ,h
w Zborowie pOóiada nowe urządzenia do oczy ·zezani a śde
ków i nową myjnię. i'lie
~ą
one
jednak
wykorzy,tywane.
Dyrektor
UR, Stani;l:Iw Ibrek, tłumaczy to niedokoń, Le niem prac inwe-tycyjnych, !la
które zabrakło 100 ty ięcy zł.
Tymcza em maszyny rolnicze i
zbi orniki po chem:kalial'h m.' te są na pla.:u spółdzielni, zaś
woda ścieka do przydrożnego
rowu.
- Niewied za dyrekCji o posi~ dan ;u osadnika
jest czy.m"
żenującym
mówi kierują ca
ze. połem kontrolnym z-('a dyrektora Woj ewód zkie go Osrodkn Badań i Kontroli Srodowiska, Anna
Pawlin". Taki e
rozumiŁnie znaczenia
ochrony
środowiska
zaczyr a być
problemem. Coraz bardziej bowiem
małe przeds.iębiorstwa i zakła
dy ·. każai;l środowi'ko naturalIł·f").

ZasLr7.eLt:.nia
do
SUR
ma
inspektor pra<:'y. Trakpracująey przy op-ry~
kach nie otrzy mali odzieży oehr onn ej. U szkodzone przewody
leklryczne
i
prowizoryczne
p!ldłączenia prądu
w
każdej
chwili gro7a wypadkit>fJJ.
Piekarnia w Zbarowie , należaca do GS w Solcu, była niedawno zamł<nięta
z
pow odu
lanie db~jl
anitarn"ch. Po odnowi('!lju rr"zentuj<· się ]u)rzystnioj. Dostarc73 ona C\)dzienni~ do ,klepów G
oko ło
15()f) bo:·h~nkó\V ch l"ba i 5 tys.
bu l k. Wedł:;: :nformacji 7.astG/1!'Y
kierowniklI
Wi~sła",' y
Kunat, wielkość prOdukcji zal,oży od zamó",ifń
Tymczasem
w <kkpi .. snożywczym znajdurównież
torzy~c-i

jącym

się 200 m od pi-E-karni
o godz. 11.20 n.ie było ~
e.. ywa.
Obok piekarni znajduje się
baza GS. Ma 'eria ły budo lane
składowane są w
błocie. Silniki elektryczne na OOirytym
placu, zaś puste
transportery
po napojaCh w
zadaszonym
magazynie. WICt;prezes ds.
Ir
brotu roJncJ;o nic n..e wie na
temat g05podarkl ściekowej.
O dobr 'm go~pod(lrzu swiadczy otoczenie Państwowe-g o Domu Op.ipki ·połecznej. Przebywa w nim 82 pensjonariuszy.
Zbpoly kontrolne zadowol one
są z przeglOjdu czystości i stann
<a·nilarn"~(j
obiektu. Jest
to jeden z Icpt'j !unkcjonująych domow opieki w woj. kie-leck.m. w c~ym duża za .. ługa
personelu z dyrek t or m Markit'm Smugórem na czele.
O gt:ozlDie !I L innym zespołr ni
;~ontrolnym
odwiedzam
phc
budo ...... y
przedszkola w
Soku. 12-0~obowa bn'gada grupy 'l'(,ll1 nto o-burlowlanc] przy
UrzGd::i.! Gminy nic la bra ła 'ię
j:?szcze do pracy Zachę'·a ją
do tego dopi..ro obiektyw apar3tu
fotografit'znego. Na
budowie nie ma n:kogo z lu,dzoru. Post.;P prac nle w,kazuje
na szybkie zakońc'.enie budo"-y.
Na ~r .ku uh,y prowa dzącej
do
budo,~ ancgo
przroszkola
stoi podWój", słu p e-Ieklryczny. Skromny przystanek autobu~owy, uszkodzono>
chodniki .
nie zagr b:one od
ubiegłego
roku liście złe świadczą o gospodarzaeh te-j
uzdrowisk owei
już

miejscowości.

O godzinie 12 duże porusLeni
wywohlje
informacja
o
dostawie do ~kl~u
spożyw 
czego 16 kg zepsutego schabu,
zaś do _kle,pu mię<bego 20 kg
wątpliwej jakości kiełbasy. 1nspe-ktorLY PllI i inspektor <anitarny w ..trzymują sprzedaż i
pobierają próblti do
kontroli.
Ponadto okazuje siG, że na
4 urządzenia ch łodni c ze inaj<Nj .el! i ę w skłC1)ie mięsnym
3 są wręe7 zrlewastowane. Ewe-nem.entem jest również. że
kiprownikial1 obu klepów je,t
j .. dna <,s oba.
Przed god.rin
13 odwiEdzamy ładny z ;el'W nątrz ornekt
ga tronomicz.ny. Mie~zc;:ą iiię w
nim r>e<l.aurarja, kawiarnia
i
bar II ka e~oni. Brak sprzę 
lu,
ni _~·prawI'C
ur' 'l dzonia,

staooard obsługi nie dają podstaw do utrzymania tej kategorii. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
ba·r
niE moż.e posiadać 11 ka!egocii.
Wbre-w ustaleniom naczelnika.
restauracja czynna jest od godziny 9 zamiast od 7.
Przykład ten może świadczyć
o niewystarczającym nadzorze
ze strony zarządu GS. Potwierdza to fakt, ż.e sklep z artykulami do produkcji roJn~j w
Zborowie kontrolowany był 0statni o w 1980 roku, zaś na
skargG wpi s an ą do zeszytu w
sklepie nr 22 w Solcu w sierpniu 1983 r .. do tej pory nie udzielono odpowiedzi.
Przed
wyjazdem
do Kielc
wice-wojcwoda • Z. Nowak ra z
jeszcze rozma'w'al z na<,zeln ikiem gminy.
- • ie przyjechaliśmy do was
s.zuk~i· pozytyv:ów. Uwagi kontrolujących mają pomóc wam
i innym naczelnikom w dał
sze.j prac '. "aczelnik musi by ć
go<;»odarzem gminy i koordynatorem pocz~'nań w ~zY5tk kh
jedno<;te~: dzlclająeych na
~ j
(daw
,te renie

l
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"~Varsztaty fotograficzne"

w Stara :ho

icact

[

d

s

S_3rJenOW1Ckie kluby fotogr aLcwe i W y ział Kullury UM po
raz trze<:i organh~ują "Warsztaty
Fotograficz..ne" dla fotoamatorów i instru ktorów fotografii z terenu K ielecczyzny.
Tegoroczne war 'zta ty odbęd ą
się w dwoch etapach. P ierwszy
- w dniach 1!l-2Cl maja br. poświęc~)!ly
fo:ografii czarn o-białej i drugi w dniach 7-9
wrzesnia b~. tzw. Dia-star
84 (real:zal'ja pl'ZeŻf oc zy ).
Tegoroczne warsztaty tematyką nawiązywać b<:<lll do 360 rocznicy nadania praw miejskich
W ierzbn ik owi or a z do rozwoju
miasta w 40-leciu PRL. Uczestnicy wykonywać będą zdjęci a
zaby~ków oraz krajobrazu na terenie Starachowic,.j w okolicach
m:asta.
(lip)
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Sprostowanie
Do informacji o rezullatach
Turnieju M lodych M iiilrzów Techniki, z:Jmieszczonej we wtorkowym
"Echu Dnia", wkrad ł
ię przykry błąd. Wspólautorem
wniosku w g.upie debiutantów
(,Ylcktrooniczny selektor rezystan-cji świec typu M 14-175 ERH")
jest pan Zbh:niC'w Pakaszewski
z FLT ,.I-k~:l ". Przepraszamy.

'\

Wnioski

li

kcmsultacji

16 maja br. obradowało WojeWÓdzkie KOlegium Wyborcze
w Ki kacb. Dokonano oceny
przebiEgu
ogólnospołecznych
zebrań kon.sultaeyjnych z kandydatami do WRN i rad narodowych stopnia pocj,;t a .... owego. Uwagi i wnioski z przebiegu oeólnospołeczny eh konsultacji przekazano ~ygnatariuS2.om
PRON.
.,Literatura n~i ru.łn"
'IV łe-Ieciu

PRL ~

Pod takim ha~łem odbyła ~ię
wez raj ,e,ja popularnonaukowa zorganizo\\Cana p rzez Woj",,\ ódzką Bibliot.eke Publiezną
w Kiekach. Na temat
prozy
regionu świętOkrzyskiego mówił
Janusz Tumu. U wz ględ
niono równiez prOblemy
recepcji
literatury
polskiej w
świecie z uwzględnieniem p isarzy nas;:ego rF:;ionu. O poezji mówił Stanisław Nyuaj.
Otwarto
róv. nież wys ta .... ę
"Pisarze KieJ cczyzny w 40-lecill PRL".
(łuk)

EO

Wprowadzenie kandYdatów na
działki następować

16 maja, "odzina 5.30. Aulobusoem i kila n:a ~allio,"'odaDli 050"wy mi wyjeidża s Kielc kilkudziesięcioosobGwa grupa pracowników ł.' rzędu 'Vojewedzkier;o, PaD5twowej Iospekcj, Pracy, Pań
~'wowej Inspekcji HaruUowej, " Sanepidu" , Wojewódzkier;o Związ
k. Gminnych S.,-łdzielni "SCh" i Zw~:&k. Kółek i Organizacji
Rolrue&yda. Zespoi.. "" i kontrolnemu pr"e",.oni ay ""iecwojeweda
ZBIGNIEW NOWAK. Przed r:od:&in~ 7 .;e5te5J1ly W ,;minie 80Jec-Zdrej. Wita nas naCzelnik MlEC7.YSLAW I' AWLUSZEK.

NUMER 98

STRONA 2

Drenażu
OOKONCZENIE ZE STR.

l

iono średnio aż o 19 procent, co oznacza że w odniesit.niu do trzech gatunków wzrosła ono srednio ok. 300 71. PI'Oducent czuje się jednak usprapod n i

wi~iwiony .

Tłumaczy

się

wzr06tem ko~ztów wytw31'zania
i surowców. Chce utrz mać
re "towno 'ć

r.ajprostszą

drogą

windowani em cen. Zastanówmy się, ile my, klienci,
tracililJ)' 'my, gdyby wszelkie
kontrole omino:ły spółdzielniĘ.
Szyje ona rocz"ie kilkanaście
tysiG<\y takich bluz, a zakaz
podwyższania
cen obowiązuje
jeszcze tylko 2 miesiące. Zawyżono zresztą także ceny
ubrań
męskich ocieplanych. Uzyskane
bezpodstawnie pieniądZE: spół
dzielnia b~ie musiała oddać
nabywcom lub przekazać do
budżetu panstwa.
Spółdzielnia ..Odzież" jęrt, na
szczęście, jednym z nielicznych
wyjątków.

Większość

Ulkład6w

nie poddaje si~ tendencji windowania cen. Najlepszym tego
przykladem jest
Spółdzielnia
Pracy "But" w Końskich, która
aż na 5 rodzajów obuwia utrzymuje ceny ubiegłoroczne, skalkulowane wyjątkowo oszczęd
nie.

kieszeni nie

Duł.
uwa i l &Ież)' ,1.:; równ~-E"Ż
k.eletkiej
.' T\.\ órczo ,j".
Zmalały wszelkie
dodatki
Ir

Iiczane do c<:n. W porówna iu
z 1983 rokiem w dziewiarstw ie
są niższe o 20 pr;>eent, w tkactwie.' - 30. :-i'ie zmieniono równi€:i. uwzględJlianych przy kalkulacji kosztów zakupu surowców, j k i wyniku kalkulacjiceny sprzedaiy. Swetrem "szetlar,d" udowodniono, że można
pI'odukować
tlmio i dobrze.
"Twórczość" jest chyba
jedynym w Polsce producentem tak
tanich swetrów: icb cena waha
się od 2;00 do 3300 zł. Ponadto
dzięlci
zastOlSowaniu kolejnych
zabiegów, pozostająCYCh tajemnicą
technolog6w
spółdzielDi,
będziemy micć możliwość
kupowania jeszcze taniej! Zapowiedziano jednak, że jakość nie
ulegnie pogorszeniu.
Wśr6d
producent6w, którzy
nie zagubili się w bądź co
bądź trudnej
sytuacji (WD'06t
cen zaopatrzenia, kosztów energii elektrycznej, gazu), są również Zakłady
Przemysłu D2.iewiarskiego "Electa" w Kielcach, Koneckie Zakłady Meblarskie, jędrzejowski "Rekord",
Huta Szkła "Sł awa". Hiekt6re
:a nicb zapowiadają nawet obniżkę cen na swoje wyroby.

- Do resp\.ktowa , ia uchwaly
nr 49 ni można mieć zastrzemówi ilvrekŁor Izby
Skarbowt-j .'\ndnej Orlik.
Wciąż . mam
jednak
pewną
wątpliwoś...
Zastanawiam się,
czy niektórzy producenci, aby
pozosta ~ VI.' zgodzie z przepisami nie stosują wybiegu. Rozważając
teoret 'cznie mogą
oni, opracowując kalkulację cenową, zakłada':. ż e b dą robić
np. bluzki w
kilku rozmiarach, a faktycznie produkować
tylko najmniejsze. Oczywiście
Obowiązuje na nie ta sama cena. To wprawdzie - zastrzegam tylko moje domysły,
ale chyba potwierdzające się w
sklepach, w których właśnie
najłatwiej kupić rzeczy małe.
zeń

No cóż, w okresie Cdy stawia
na samodzielność i trwa
walka o rentowność, niektórym
producentom wydaje się,
że
wszystkie chwyty są dozwolone.
~ądzimy,
że i tym
sygnałem
warto by się zai. tert'SOwać.
się

•

•

Pisząc
o zmaganiaCh mają
cych na celu
z.ahamowanie
wzrostu cen, trudno potraktować milczeniem odpowiedf, któ-

http://sbc.wbp.kielce.pl

będzie
oh·Z)·n.alis,ny od preze.a
Za bawkarskiej .,Gromada" w Kielcach. Dotyczv ona
informacji zamieszczonej w na·
szej gazecie. a s' anowiącej se;)teneję wyników kon troli Okrf;gowego Urzędu Cen. Inspektorom czarno na bialym wys:zlc,
że przy ostatnich podwyżkach
posu.dęto
się
w "Gromadzie"
zbyt daleko. Wypełniając swą
powinność, obniżyli szereg cen
na zabawki. Zapobiegli w ten
sposób drer.ażowi kieszeni klien'
ta, o czym mieliśmy prawo poin1ormować
naszych czytelników. O ile jednak kupującY
przyjęli ten fakt z zadowolEniem, producent poczul się 0brażony. Nie wnikając w szczegóły, wyjaśniamy, że nadal pu'
blikować będziemy
tego t)'llu
informacje. Któż bowiem, poza
instytucjami kontrolnymi, upomina się dziś o klienta? Cenr
umowne ustala producent; ak'
ceptuje je, jak dotychczas niemal bez zastrzeżeń, handeL lJ!!
ceny wyższe, tym wyższe
ty, a więc także TP1nłt,...,nns'
obu partnerów. Kupujący
ma tu nic do powiedzenia,
bierze udziału w umawianiu
co do wysokości cen.
więc być i będziemy jego
Jlilrlem.

•
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Młodzież

z "Pron~u"

dla siebie

zakładu

Za kł a dGwa Grgani2acja ZSMP
pio n kows k iego .,Pron itu" s k u pia 418 czło nków. W ostatnim
czaBie młodzież
aktywnie
uczestniczy w praca ch na rzecz
Fu nduszu A kcji Socjalnej Mło
dzieży. Z aro bio ne w
ten spo-
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m .in. na letni wypoczynek, wycieczki krajowe i Ulgraniczne.

D l a uczczeńia ,40- lecia Pol ki
Ludowej oraz w ramach IV Dekady Kół członkowie
ZSMP
podjęli zo bowiązania prod ukcy jne
i porządkowe. D o tychczas
pracowalJlO przez ponad 1200 godzin.
m.in.
przy
pakowaniu
płyt gramGfonowych
i
odnowieniu czołgu pomnika w Stu dzioankach Pancernych. ( m-r)
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"Śpiąca Królewna"
w Kielcach

rapo
'sz.to-

.tor.

ędą

szy

no7-9

• Nowy rozkład jazdy pociągów PKP - od 3 czerwca • Ekspres " Krakus"
pojedzie inną trasą • " Niedzielny" pociąg pospieszny do stolicy

Z okazji
Międzynarodowego
Dnia Dziecka kielecka "Estrada" przygotowuje dla milusiń
skich nie lada gratkę - barwne widowisko
muzyczne
pt.
,,Spiąca Królewna" na
motywach baśn( braci Grimm. W
spektaklu biorą udział soliści,
balet, chór i orkiestra Operetki Lubelskiej. WidOWisko prezentowane będzie 31 maja dwukrotnie (o godz. 16 i 18.30) w
hali widowiskowo-sportowej w
Kielcach przy uL Waligóry.
Przedsprzedaż
biletów indyw:dualnvch i na
zamówienia
zbiorowe prowad-: .. Estrada".

id " do

JJ

iele zamieszania i protestów w ywołała La po wiadana kilka miesięcy tem u
d ecyzja resortu ko m u nikacji o
zmianie trasy
popularnego i
bardzo potrze bnego mieszkań
com
Kielecczyzny i w o j. rad o mskiego pociąg u ekspresowego "Krakus", k tóry odjeżdżał z
Kielc do stolicy o godz. 7.09
W zamian pro ponowano nam
inne
połącze nie
polegają
ce na doczepieniu wagonów z
Kielc do "Sana"
na stacji
Skarżysko-Kam. Dziś juz może
my z całą pewnością
stwierdzić, że ekspres "Krakus" rzeczywiście ominie Kielce, Skarżysko i Radom,i. zoslanie skierowany z Krakowa do Warszawv Centralna Magis~ralą Kolejową, dzięki czemu podróż na
tej lrasie trwac nędzie niespeł
na
trzy godziny.
Skrócenie
czasu Jazdy z pewnością ucieszy
mieszka nców Krakowa, co jednak będzie z podróznymi z naszego regionu, dość często odwiedzającymi stolicę?
Mamy dobrą wiadomość.
dowiedzieliśmy się u z-cy

.Jak
naczelnika stacji PKP w Kielcach
- Leon a r d a S o wiliskiego, od 3
czerwca Kielce otrzymają docelowe połączenie kolejowe
z
Warszawą. W zamian za "Krakusa" uruchomiony zostanie pociąg pospieszny (z miejscówkami) "Nida", klóry odjeżd zać
będzie z Kielc o godz. 6.25, oy
dojechać do stolicy w 2 godziny
i 50 minut (przyjazd - 9.15).
Pociąg ten składai: się będzie z
4 wagonów n klasv ol'az I wagonu
klas~'
l.
Dla
kielcza
przewidziano wagony' "A" i
"E" kI. II oraz 28 miejsc w wa/(onie "C" kI. 1. Pozosrate wagony będą do dvspoz\'cJi 'nie~z
kańców SkarŻ\'ska i Rad':lrnia,z
możliwością pi'zekazywania wol-

ę<!ia

te-

'ach
tlip)

(ach
Tetorrad!
rem
tów

rzys-

Ul")
l'Ski
ny.

Sceo.a zbIorowa z

baśni

mu'tycznej pt. "bl

ią.:a

Królewna".

arsz wy

nych mieJsc Kielcom (drogą telefoniczną) . Dzięki temu możli
woŚĆ uzyskania w o lnego miejsca w "Nidzie" będzie zna cznie
większa niż w dotychczasowym
"Krakusie", w którym Kraków
gwarantował
nam
zaledwie
półtora
wagonu, Inną załetą
nowego rozwiązania komunikacyjnego będzie niższy koszt biletu o 54 złote. Do "Nidy" moż
na będzie wsiadać mając wykupio~y bilet na poc. pośpiesz
ny z możliwością uzyskania
(bez kary) miejscówki u konduktora.. W "Krakusie"
na
ogół takiej możliwości nie było,
zwłaszcza w
dl'odze powrotnej
ze stolicy.
"Nida" odjeżd żać będzie do
Kielc (z W-wy Centraluej) o
godz. 17.14 by dojecha ć do Radomia o godz. 18.31, Skarżyska
- 19.06 i Kielc - o godz. 19,50.
Mankamentem w nowo uruchamianym pociągu będzie brak
bufetu "Warsu", ale przecież
przez niespełna 3 godz. można
bez gastrol"omii wytrzymać. Innym mi" usem jest likwidacja
dogodn ego połączenia
wieczorem z Krakowem (mowa o
"Krakusie").
Warto przy okazji poinformować o innych nowościach w
rozkładzie jażdv pociągow PKP
od 3 czerwca br. Uruchamia się
m.i ., ek~pres "Tatrv" relacji:
Warszawa - Kraków - Zakopane odjeŻdżający z Kielc o
/(odz. 8.30 (w Krakowie - godz.
10.31), który bcdzie jeżdził okresowo <iwa razv w tygod"iu:
w czwartki i soboty (dotychczas kur.;ilI,;al tylko w soboty).
Połącze ie lo uruchomione zosta~ie w okresie: od 7 czerwc
do 2.'1 wrze;'n;a oraz od 13 grudI ia do 6 kwietnia). Odwrotnie
7 Zako ancgo do Wal·~za\'.'y
poci go ten je~dzic hędzie w
r,i'l.ki i niedzielL (t1otychcza~
tylko w., niedziele) w okrt'sie:
od 8 czen':ca do 3~ września
oraz od 16 ~rudl ia da 5 k\, ietltia (w ICekach o godz. ~O O ).
Z m\'śla o ni dzleln 'Cll turystac •. kolej u~uchamla całJrocz
ny, I :_d; ~r.v po :ąg '1OSp
n\' n.!acJi Ki lce - W .. niza\ J
W~ch d l a (xl ad o godz. 1719)
Ol'al Wasza\\a \ ·sch. 'I 1tc - g ,dz.l:!:;O (w [\'i lcach
o t: ,dz. 1;i.33).
Przez Kielce rJl'l<iezd a
1,)(;dzie takze poci . :! po.p ... Wi~r·"
relacji. Kraków - Suwałki (z
Kidc o odz. 22.32). ,Tcst t'l DOłacze je sezonowe: od 3 czerwca do :!9 -30 w!'ześ ia, a po sezonie letnim.
w .wiątecznych
~zczytach, "Wi.::n··' (\J(!i rac lJę
da tylko do Białegostoku.
Wćzas:lwicze uciesz
się zapewne z 'nnego .nocią~u posp ..
sezonowego - Kit·lce - Ustka
(odjazd o I(odz. ł523 \lo.' okre i
d 3 czerwca do H wrzc'nia).
Z połacze"
lokal ych warto
wS!lOmniei- o dodatkowym pociągu
Kielce
Skarzy~ko
(20.25) oraz
wvdlul.eniu tra.w
poci'lgu Skarżysl<o
Sando-

miecz (15.50). Odjazd z Sandomierza w kierunku odwrotnym
o g odz. 19.30.
N a czelnik, L. Sowiilski podkreślił duże wysiłki
kolei n a
rzecz podnoszenia kultury o bsłu
I(i pasażerów ( mieliśmy ostatnio
sporG zastrzeżeń, m.in. do czystości
wagonów, kolejek p rzy
kasach PKP itp.) O czystość
pociągów, mających stację poczatkową w Kielcach, dba
od
nowego roku oddział specjalnie
powołanych w tym celu Kolejowych
Zakładów
Usługo
wych w Lublinie.
Powiększono liczbę
kasjerek
biletowych na dworcu w Kielcach, n'iebawem stacja otrzyma
dwie drukarki biletowe, które
skrócą czas oczekiwania na bilet
(ni e trzeba /(0 wypisywać). Jakość
ob ługi
pasa.:i:erów
to
główne 7adanie premiowe
dla
o!)słul(i PKP.
CZy rzeczywiście
odczujemy
wzrost jakości usług kolej~
wych, niebawem wsz~cy SIę
przekonamy. Wszak sezon urlopowy za pasem.
~. KOSOWSKI

Proponujemy ...
• Stud~nckie Koło
N:wkowe
Ochrony Przyrody i druzyna harcerska Inst> tutu
Biołogij
WSP
w Kielcacb 73Pr:l łaj" wS1ystkicb
chętn)'cb n3 "Hi(,C7k~ botaniczna.

można

B4:d7ie

pozn t:

ro:~jny

u zu pr-Inić
zbiory w
zil'lniku. W)'prawa odbed7ie si(
w najbliższa ni~dzielę. WyjaZd o
god7. '.02 poci~!:iem w kiuunku
Bu ka, .biór"" na stacji PKP 17~:ti, Planowany powrót: godz.

chronione,

• Oddzial S"i,:wkr7Y Id PTTK
w Kie-lr3C'h :lavra -1'3 ,\\szy,tkkh
("h-:- n~'cb na
'M ydf'C7kę
pie-s7.:}.
Tra 3:
Rerezó" Wyst(P:l -

73r;n311sk
kml.

(ł

cu

obok

PKP

-

(dłur;ość
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Pod namiotamispotkanie z historią
Harcerze
kieleckiego
Hufca
ZHP rozpocz«:li już Obozowy sezon I nie przeszkodził Im ani
chlód, ani strugi deszczu spły
wające
po
namiotach. Spotkalt
si«: w Cedzynie na zlocie druzyn
starszoharcerskich
zorganizowanym pod hasłami tO-lecia PRL
i innych rocznic przypadających
w tym
roku,
m.In. powstania
kościuszkowskIego, spisku
Piotra
Sciegiennego, powstania styczniowego. W
trakcie
zgrupowania
dziewcząt i chlopców w
l\arcerskich mundurkach, zebrała się
także w Ced~ynie
MiejSka Rada
Przyjaciół
Harcerstwa, na czele
z jej przewodniczącym,
prezydentem
Kielc
Stanisławem
G3rbaczrnl.
Członkowie
rady,
rozmawiając z młodzieżą, dzielili
si«: własnymi doświadczeniamI. W
sobotni wieczór wsźyscy spotkali
się przy ognisku, gdzie
harcerze
przedstawili scenki
zaczerpnięte
z historii kraju. Był oczywiście
uroczysty apel, a także nocna
gra terenowa.
Sposró<l kilkuset uczestnil<ów
liczel>nościa
wyr6znialy się druzyny z LIceum
Ekonomicznego
nr l im . . 1. Kopernika, I Liceum
OgÓlnOkształcącego im. S. :teromskiego oraz z ze połów szkÓł medyczn 'eh i elektrycznych.
Na
Mt'dal snlsał się takze Zwi~zek

prnydent

~zea

Gro'
ona
na·

F laga n a m %l ! ~eden % mom entó w u r ocz,. t~. apelu.

Drużyn

Samo życie

-W

'UY'C y chcq pomóc młodZieży

wyc~

zapisóu.', Jak np. .zczególne ulatwtP- Nawet:: wychowawczego i moralnego punknUl I preJerl!1'lcJe młodych na drodze au.'an- tu widzl!1'l'<l nielluszne
jest
u'/lróżnianie
su społecznego i zawodowego, Zresztq, czy tych obywateli, którzy - c40ćby z racji
i co ;a~ 10 ogóle te ostatnie kwp!tie nlldaJ" alę do wieku - nieWIele je.zc!e dla .polec!eń.twa

ku czas pragnie się te] tdE'1 nadac
m.tytuCJll'naln-y
wyraz, Juz w. 1!n3
roku Sejm podjqł uchwalę "O zadantllch
narodu i państwa w wychowanI:! m!od:iezy
I
je]
udziale w budowie
socJoh~t 'czneJ
Polski", POfllewoz file przyniosIa ond żlld
nY;:h praktycznych rezultatów była bowiem zbyt deklaratywnil, ogólnikowa, a tym
.a.mym niesku!ecma dziś mllśh się o
nowej regulo.cji prawnej, Tym razem postawiono na akt wyuzego rzędu - trwa}q
prace nad ustawq!
Ma ona być, jak w piosl!1'lce, "lekiem na
cale zło", Próbuje się stworzyć wrażen!e,
ZE- WYdanie takiego aktu prau.'1'lego samo

pr~wnE-J reguIClc]i?
Yiektórzy publicYŚCi sugerujq, że ultawa
o młOdzież" powmna reg lowai wszystkie
u!otn(' dla młodego pokoll!1'lia ,prawy, rozpisane nil prawa i obowlq~ki. CZ1!Je? Ocz l' !ŚC;'"
pllństwa i młodzlez'l. O tle Jednak

l'Itu'o określić odpowiedzialnoić a.dmini.trac,i pllństwowe]
czy
go~podarczej, to kto

Poprawianie
.
•
samopOCZUCla

zrobilI.

Tllk WięC to nU. Izcz"gólny a1atu. prawmlodzieży
powmien buć przedmiotem
ustawl/. Zapewne pocUtawowym celem takie) inicJaLtIW
winno bllĆ zwrócente ulJ:a -

nil
gi

spoleczeństwa

na szczególne

znaczenie,

jakie dla przll8zIych losów narodu ma mło
dZłez,
zlacILetnu i sluaznl/ to zamiar, ale
niezbl1t nr:dcjqcy aię do uregulo!.L'ań ustawowych.
'chwala IX plenum KC PZPR
sugerowała
"in,tlltucjonalnoprawnq
regulaCJę zasad współprac» organizacji młoozje
żowucll z organami państwa",
lou więc

bardzi"j na miej.cu bylabll ustawa o orgamlodzieżowych,
a nie o całe;
młodzietlI? Tworzl!1'lie ultau'y o całym pom,01O
koleniu, rwoi:tego "kodeksu mlodzieżou'e
Przecipż skutecznok prl/lVa to nie to samo
go" spowoduje tylko
pow!tanie
złudzeń,
c~ t.stan":clani.. go, W prakty:e s!os.:lw~ 1 eimie od ou;iedz~4hl0iC za m:Gd!też? OT· obniży prez'iż prau:a, II nie ro=wiq:e rze';10 prawa
nojwaŻ11iejs:!e sq odpotl'iedme ri'!l'Z'lcje spoleczne. scmorqdll ter!.torralr. .. c::!lU'!.tllch problemótr,
nodki m Zenaln" sprzyjające jego r'!allzac;i C!fJ sama mlcazieź?
o~az.
apołecznll akcepto.cJa
nowych norm.
NiemoŻTlośc precYZl1]n2go ckreśleni
adrt:Ponadto
wcrto
przypomnieć, ż.. m1m'
Tako,e warunki w pr21ł'Padku ustlilL'y D mlo- satóu; U!tcIL'1i stawia pod Z1l b<'m zaP!I!a- .. zqdou·:1 procrltm popralq; u'arunku sta"T"
d!lezll nie mogq by': chyba Ipelnione, Ani n!a 'id U'lIlconor.it'. Zresztq, CZli można Z!la- tu rllc:ou'ego I .z-:u.'odou:ego mtodz!e':y. StoItU/l.Cja goapodarczc kraju, nie najlepsza Idć tcl.::t' s ecYJi.:zne p~aWtl m'uillch oby- lli~ń j(gO realizaCji dale 1-: i J(!
Da .założeń.
p 'zecleż. nie 'przYJe. wYluphniu . jakichś U''lteli, kt6Te nie byJ:/b:J ,"s1cze z/lp!!r:ne 11' -'foźr! IV:~C t('1I prQ(1Tam trzeba po pros u
"lJdzwyczajnllch środkl,u
llu.żqC/lch Krze- Kon,tlJtucji CZy Inr.!Jch us!u'umch? C:/J mOŻ kOllsekw nInie reatizcwa,:
amhst
poder
C 711lL'istnieniu
ie'" nie .peln;oll!lch mate- na dać ""lodym coj pC"ll~d pr"wo do rr~c'.J, 7r.ot.:.'~ć kc'e},p prń1lJJ
popril 'j"n;1l S:lr.lO'
T, ITlYcił
a~lracji
m~odego pQkdcn'!l, ani nauki, lcyp.:>c'!;mku, ochron'l zdrowia, s '0- ;:;('c!uch t.1!o111ch je:zeze Jcd1\~ m pap:e·odZUie; =y ~tan cm', .Uw nie bi/!by ::':,onny b~d'J ob J't",.,l. '<ie';' W··,::cit' c!1':Cze ~ prz /- , J1n dof UmC1l: m?
!a kcc"tcu'll:: u; pTaJ::!lCe takie,'l us.awo· .zna': m odl/m co. eka!raJ Premię za t.t'Il'k~
ro;;u:iqże chociażby ~ść problemłodych Polaków. Cry rzeczywitcie?

;; .Efebie

nlZacjo.ch
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Kieleck.l.ej
Spółdzielni
MIeszkaniowej, obchodzący awoje
lO-lecie, a w czasie zlotu pełnią
cy obowią~lti druzyny sztandarowej.
(alp)
rol. Al. Piekarskf

płacach

Ustawa o

Wyższe

wchodzi w

Jak zatem wygląda w praktyce stosowanie nowego systemu wynagrodzeń? Jakie przynosi efekty? O odpowiedź na te
pytania poprosiliśmy dyrektorów kieleckich przedsiębiorstw .
Zakłady Przemysłu Dziewiar"kieco "Ełecta". - Nowe zasady wynagradzania - mówi dyrektor, Czesław Pi:ttek - obowiązują u nas od 1982 r. Wprowadziliśmy je na mocy uchwały nr 135 RM.
Pracownikom
bezpośrednio produkcyjnym pła
cimy według stawek akordowych. Za dobrą wydajność i jakość przysługuje premia motywacyjna od 600 do 2500 zł. Premia maksymalna jest dla tych
pracowników, którzy wypracują sobie zarobki powyi:ej 12 tys.
Najwyższą

premię

wypłaca

my przeciętnie ok. 20 proc. zatrudnionym. Za nieobecność w
pracy z tytułu choroby do 5 dni
potrącamy 50 proc. P1·emii. Je-

Na . dobranoc

Krzyżówka

i;eli nieobecność jest dłuższa,
premia nie przysługuje w ogóle.
Jest to ~ystem jasny i czytelny. Każdy z pracowników każ
dego dnia wie, ile zarobił. Załoga
nowy system płac przyjęła z zadowoleniem. Od chwili
jego
wprowadzenia
znacznie
zmalala abseticja chorobowa. 0becme przygotowujemy się do
wprowadzenia systemu wynikającego
z ustawy o płacach .
Wcześniej trzeba jednak spełnić
kilka warunków. Przeprowadziliśmy już weryfikację pracowników, w efekcie czego znacznie zmniejszyliśmy liczbę 0s6b zatrudnionych w administracji i działach pomocniczych.
Sądzę. że w styczniu przyszłe
go roku będziemy już Dłacić zalodze według zakładowych stawek. Przyznanie przedsiębior
titwom prawa do opracowania
własnej
tabeli płacowej uważamy
za czynnik szczej(ólnie
istotny dla powodzenia reformy.
Przedsiębiorstw a
przecież najlepiej wiedzą komu, za co i ile
płacić.
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Fabryka Maszyn Pralniczych
"Prama". - \V naszym zakła
dzie również, począwszy od lipca ub. roku, systematycznie
wprowadzamy nowy system wynagradzania - m6wi ~rektor,
Ka~imierz
Galęza . Chcemy
stworzyć
system mObilizujący
do wydajnej i lepszej jakościo
w~ pracy. Premię
i nagrody
przyznajemy za konkretną pracę, zarówno w sferze produkcji, jak i technologii. organizacji pracy. Dzięki temu naszej
kadrze technicznej zaczyna się
już opłacać myśleć o tym, jak
obniżyć pracochłonnoŚĆ. zmniejszyć zużycie materiałów, poprawić organizację pracy.
Bardzo zależy nam na tym,
aby skorzystać z praw, jakie
daje ustawa o placach. Hamuje
nas jednak brak środków na
zwiększenie
funduszu płac. W
ciągu ostatnich łat nie było u
nas spadkU produkCji i dlatego
teraz trudno nam raptownie

POZIOMO: l. odm~ jabloni, 5. żona Odyseusza, S. chol'ą
,lew, 8. artysu cyrkowy. 10.
nakł.adana na stopę, 13. wyższa
uczelnia, 14. niewykwalifikowany Pl'lI<lOWftik apteki,
PIONOWO: l. roślina warzywna, 2. &łuży do Drzewożeilia
rann~h
i chorych, 3. kunon.
boli. 4. trąd. 7. leczenie Drądem
wysokiej częstotliwOIŚCI I ew entua1nie wysokie20 napjęda. 'I
odmiana czerwienI. 11. mac».
netka. lalka. 12. odbiornik ra.diowv.
RonviJIaanie kJosyió..1li pnesyłae aalei}' pod avescm redakejl _!ID'" ..yr.enłe _ kartach poesto.. yeh .. wmhlie
siedmJu dni . . dały DłIlłejue11'0 numel'1L PomJ~d:łY łłńwJd ...
we odPOwłetld resłosujr mfl • • It'l'HfI ~łko~
Karty -.es
~U1MHl. "Y"~.De ~ _ 1Nowania.
..EClłO DNIA"
"WPOD
RozwiĄzanie

lU' ,.,

ktzyiówlli

lU'

II

POZIOMO: korytarz, fotocraf,
amazonka. drewniak,
pro OWO: koło, łyko, ~tron.
szufla, frajda,
~ez,
okno,
krab.

.0

Pałac

zarobki, mniej za fiu tUBcj

W styczniu br. została uchwalona przez Sejm ustawa o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania. Najistotniejszym jej elementem jest mOżliwość stworzenia własnej
tabeli placowej dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstwa.

;.:l.
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zwiększyć wydajność. Jeśli zaś
nie zwiększymy odpowiednio
wydajności,
a wzrośnie nam
fundusz płac, .10 grożą nam kary z tytUłu PFAZ. Sądzę jęd
n'ak, że jakoś uporamy się z
tym problemem i własną tabelę
płac
zaczniemy stosować od

stycznia 1985 r.
PPiMUEB ..Elektromontai".Przygotowania do wprowadzenia systemu wynikającego z ustawy o płacach są już u nas
bardzo zaawansowane - m6wi
dyrektor do spraw ekonomicznych, Tadeun Zając. - Wszystko wskazuje na to, że zastosu-

Zanika sława
Manchesteru
najwię,kuy . . łwieeie
praempl. Nwebd.nec.
- ucjelsltl HałMbesłer - Ui6
eona NrUieJ łrael _ maaeId.. ....IID1e jU LeeU a jep
pnemysłem weblianym I Lo...
.,... - a oUletowym. 1Ila.nt Ileend ancielsllieco wlóklemdetwa jest m.łIl.. aktualny bilaDa
hancllu aap-aDlemep W. BrytanU tebtyHaml l od_eq: w
wb, rekw Imporł łyeb to...aró...
pneueesył .. arloić ł mld f_tów aterlln,ów•• ał ekspert 1t,y1
o ponael
mll1arc1a amle,iszy.
Komentator c1slennlk • ..!'in.nrial '!'imes" me wykJaesa, ie
ta l'Óin.iea el.ielne w rek. .Je...
i!tcym
2 mlel f1llltów. Głów111 konkureneI andelskleh proc1ueentów tej ltnnły ło oaywlieie Hon,koq. Tajwan. Korea Południo.... ostablio rów-

OnCii

ołr-.jek

1.'

'0

lIłeł

Chiny.

(PAl)

j.?my go jako pierwsi w branży
i wSl'Qd przedsiębiorstw kieleckich. Nasz wniosek został jui:
zaakceptowany przez resort, a
teraz jest w trakcie rozpatrywania w Ministerstwie Pracy,
Płac i
praw Socjalnych. Mamy tel środki na zwiększenie
plac.• Towy system wynagrodzeń
obowiązywać będzie od l lipca
bieżącego roku. Przy jego opracow:miu kierowaliśmy się zasadą, aby dobrze płaciĆ za twórczą, w ydajną i dobrą jakościo
wo pracę. W związku z tym na
pewno . wystąpią duże rozpię
tości w
zarobkach poszczególnych pracowników. l słusznie.
Do tego przecież nawołują cały
czas twórcy reformy, minister
pracy, plac i s?raw socjalnych.
Po nowym systemie płac obiecujemy sobie bardzo wiele. Spodziewamy się, że zmniejszy się
flUktuaCja oraz koszty wytwarzania, poprawią się wyniki
ekonomiczne
przedsiębiorstwa.
Z informacji posiadanych przez
Ministerstwo PPiSS wynika, że
nie są to marzenia bezpodstaw ne.
~L'\R1A RECHOWlCZ

w

Na terenie woj. radom.;,kier:o rOLsianvch jest wit'le bu.
dowU barokowych i klas ' cy tycznych. WięksLOŚĆ t· eh
obiektów jest odrestaurowana, badź tez znajduje sie
w Lrakcit' Zaf;ospodarowywania, z przeznaczeniem 'na
cele kulturalne,
społeczne
czy naukowe. W ok .. " ~ .. "
Nowt'~o Miasta. w Tomczvcach. na skarpie nadpilic,,nej zachował się neś('j"wo
zdewastowany przez okupanta pałae w ~tvlu nóź""lr l ,,
sycyslycznvm z lIołowv XIX
wieku. Pflczatkowo bvla to
rezvdercja
rodziny Szmerskich. Pod koniee ubiu'lellto
wieku Dala.. rozbudowa"o z
przt'znaf'zenit'm dla rod7;"v
Donieckich, a następnie Tą
kielów. Obeenie w oblekeie
trwa remont konserwatorski
z adaptacja na dom sJHIkojnej starośei.
(woj. war.)

-

Bibliotece PŚ

Bogata
literatura patentowa
Biblioteka 05Jr"odka Wynalaz.czo6ci i Ochrony Własności
Prremyslowej
Pólitec h.niki
SWiętoluzyskiej, jaklO . jedna
z nielicznych w kraju , posiada bogate zb:ory lite~atu.ry
patentowej. Znę.jduje 9ię tu
zbiór krajowych opisów patEntowych począwszy od 1924 ·
r., literatura patentowa RFN.
Austrii od 1972 r o raz WIU.
od 19-19 r. Z czytelni ośr'Odka
korzystają przede w 3zystkim
prac()ownicy
uczelni
o.raz
rzeoznicy p;:Itent.owi z przed5'~biorstw.
Rzadlro
na~
miast zaglądają tu przed3tawiciele kadry technicznej z
Kielc
i
wojewódtztwa.
A
s.zkooa. B iblioteka ta
jest
prz~ież po to.
aby dawać
<l1'ientację, co dzieje
się w
świecie techniki, a także po
00, by nie wymyślać prochal,
gdy jUfŻ go wynalezi-ooo.
(r)

Na

w Tomczycach

N. pokładzie przekąsk., po 2
co'" Iotll ~dujemy w Isłam
hllle. aritka ocłpr...a paazporto•• l akr et eelDłey. Tym
razem łureeey. PrUilmfotem ieb

plagą

nowotwór

umie-

płynnym azocie i
do o środka na-

Szeged. Następ
4 preparaty o
insulino{wórczym.

25 -

_ wv ,rJ,n.ł",·to

28 -

pocx;zukiwanego
nowej procedupodjęta na skalę
przez
zakłady
Richter w Bu.dapesz-

31

-

(oss)

Samochody n. kieleckiej RocaLu Krakowskiej (1847 r.).
Fot. A. Kurbański

Nowy

nadwagi ?

- ..Tdeiowa. ehocli ze DlD:t,
II mnie darmo" uimieeha się
do slarszej pam czarujący bJ'u'
neL Dwócb il!nyeb eł:\pie u
rękę. bidy w pneeiwną uronę,
ta.ry.U:ę" oi sa
.
rek.. Przeraiona kobieta InuHAI'
•• "6cl.ska ..tęiD~ wypchanI!
torbę. ",ektłrsy a1q.A D.mo..om I ocłe~ s nqulaeuJD.

nasilił s:ę
Członkowie

teraz zdecydowanie.
tego. stron.nictwa
masowo odchodzili z jego szeregów i wstępowali do tronnictwa Ludowego, PPS, a na-

f

c'e
PoIs'ii,
.

Ludowej
wet PPR. Wielu z~zygnowało
z udziału w życiu politycznym
i nie wstępowało do żadnej
orga.n.iflacji. .Je6l! w
lutym
19% r. PSL skupiało na Kielecayź'nie około 50 tys. czlonkÓw. to wiosną 1948 roku było
ich już zaledwie 2307. Wpły
wy stconnictwa w społeczeń
stw·ie kurczyły się niemal z
dnia na chi.eń. Wielu aktywistów PSL c<maz ostrzej krytykowało politykę swego
przyw6dcy, Stanisława Mikołajczy
ka. 12 listopada 1947 roku
uciekł on z
kraju. N iedługo
p6ź.noiej odbył się w
Kielcach
wojew6dz.ki zjaZd PSL, na kt6rym oyowiedzliano
się
Ul
wsp6łpracą z partiami . robotniczymi Po kilku miesiąeach
W/ lutym 1948 reprezen-

.tym kozuchowym IIzaJeSt meilwykle trudnv.
metrów sklep, a w niin
kurtki, koiaeby l ko• ..kilkadzlesięeła fasorOilDyeh kolorach.

tanci PSL we zli w skład wo~Ó<IlZkiej i terenowy ch
komisji porozumiewawczych stronnictw demokratycznych, a tym
samym podję1i ścisłą współpra
cę z Blokiem DemOkratycznym
i zerwali z ,,negacją i bpozy-

Samolotem :00 ~ I
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,,Nowe Wyzwolenie" przecbodzili do Stronnictwa Ludowego.
W roku 1949 nastąpiło zjednoczenie SL i PSL - powstało
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe.
Również Stronnictwo
Pracy
które uzyskało tylko 15 man~
dat6w JAlISe~kich, przeszło do
współpracy z Blokiem Demokratycznym. I tak oto legalna
opozycja w kra)u praktycznie
Zl!iknęła z areny
polityc~nej.
Nie znaczyło to jednak
że
podziemna opozycja I polityczna reakcja zrezygnowały z
walkd przec~wko władzy lUdowej. Zamiast akcji zbrojnych
- · załamującycb się pod ciosami ~ił bezpieczeństwa _
pos~awlono na dywers ję ideolo-glCzną
i polityczną,
ktGrej
zasięg kurczył się
jednak z
miESiąca na miesiąc.
W roku 1~7 dynamicznie
rozrastała się i
aktywizowała
Polska Partia Robotnicza. Nie
tylko na Kielecczyźnie prowadzono szeroką akcję zmierzającą ~o powiększania sze:-egów
p'.lr~YJnych. Tylko w ~ierwszym
poIroczu tego roku do PPR
wstąpiło w województwie kieleckim kilkanaście tysięcy nowyob . członków. Dużą
wagę
przyw Ią zywano wtedy do tworzenia kół partyjnych i nii!gienia im wszechstronnej pomocy. W czerwcu 1947 roku
PPR liczyła na Kielecczyźnie
już blisko 48 tys. członk6w i

h,yła
Slłą

:td~cydowanie

najwi-:lcszą

polityCZll1- Rozmieszczenie
sil partioi nie było jednak równomierne, np. w Częstochowie
PPR skupiała 5181 członków a
w ~ie.kacb zaledwie 1691;' w
pow
le
opatowBkim
6505
członków.
a 'IV kozienickim
1450.. W tym .ez.asie rozpoczęto
wYIDIanę
1e&1tymacji
party jnych (z t)o'TJlczasowych na stał ), CO stało się okazją do ....,e~
rytikacji.

Będzie czym nabić
myśliwskie

fuzje

Zakła4 Am-.ic,ii
lillwuiej
pionkow.lliec. "promt1l" samiełym roku nvięb:&ye eks...rt o Zł proe., & d lawy I1S
ryJIek Juajowy o 3ł proc.
Opr~ kra~wych .dbiorców.
.maruda • Pionek trafi de myłłiwycb w RFN. Szweeji, Danii
Pinlanilli, Norwer:ii, Kuwejtu:
AustraJU i US.'.
Pny rea1izaeji te«oroeznych
.sdań produkc jnych dlliy się
podniesienia Jakoid i estetyki w,,"bów. Nie bez _aezenIa są riwDiei ..bl~ • obniienle kosztów S1Irowców i materiałów.
(m-r)

na w

'0

W starci~u z niemiecką żandarmerią w lasach k. Majdowa
pOległo a partyzantów: dca oddziału ze zgrupowania Ro
b?ta" " Wilk" (Józef Domagała) oraz kpr. "Czarny" (Sta=
m sław Kowalski), sirz. " Czarny" (Stanisław Makuch)
"Jablonka" (Jan Pisarek) i "Katylina" (Peliksze[?)). Stra~
ty np!a - 8. zabi~yc.h, nie ustalona ilość ranny'Ch.
5 - W .' la ach o~lecz~l1skICh w . potyczce patrolu zgrupowań
z zanda~~eT!ą zgmął trz. "Filip".
_
CI - Koło gajowki Dalejów w lasach suchedniowskich oddział
,,?s~.ta" stoczYł. walk~ z żandarmerią. Niemieckie straty
'\, YJ1io~ły 7 zabItych l 3 rannych. Ze strony zgrupowail
poległ dca oddziału "Oset".
15 - Oddz~ał wachm. "Tarzana" w Dębnie w udanej akcji
przecIwko . oddziałowi pacyfikacyjnemu żandarmerii z
Tarłowa zlikWidował dcę von Mayem 1 3 ·żandarmów.
17 - ".DębICZ" z oddziału "Allana" wykonał wyrok na sprawcy
lipcowych aresztowań w Koilskich - Weso łowskim.
18 - Patrole zgrupowań opanowały posierunek policji w Pa
włowie. Zdobyto broń.
19120 - .Połączone oddziały; zgrupowanie 2 ppor. Robota" oddZIał ,, ~~lana" i kilku ludzi z plutonu dywe~ 'j! kone~kiej
na -ta~JI Wąsosz zatrzymały pociąg towarowy. Konwój
rozbrOJono, częś6 iowarów skonfiskowano, część pociągu
·palono.
23 - Zgrupowanie 3 ppor. "Mariar'Jskiego" w walce z źandar
me:ią ~od Kami~nieJ? Michniowskim straciło l zabitego
b. zołmerza radZIeckIego "Sowę" z grupy Gruzinów kpt.
"Kazł>cka". Strat niemieckich nie ustalono.
26 - Oddział wachm. "Tarzana" z za 'adzki na szo sie Ostrowiec - Ożarów zabił 8 oficerów i ŻOłnierzy niemieckich
w tym dcę 174 dywizji piechoty, gen. por. Kurta Rennera:
29 - Patrol z oddziału chor. "Szorta" pod Kleszczynami wpadł
w za sa dzkę niemiecką. Poległo 5 partyzantów:
Jeleń"
( N), .,Kuna" ( 'N), .. ' oc" (Jan Łakomiec) Oko" '(Sianisław Sokól) ...swit" rwlad",law BerlJs).
'"
3 -

cją". Równocześnie wzmacniały
się l.erldencje do jedności ruchu lUdowego. Mówiono już
o tym na wspomn ianym zjeź
dzie wojewódzkim PSL. Człon
kowie rozwiązanego PSL-

4

Ni u:<!<lue udc 'zen_c W) CJ.t.i lo-nej g upy z oddLiału AJlan~" I patr?lu. "Bandery" z dywersji koneckiej na ';ięzie
me w Konsklch celem odb:cia aresztowanego Tygrysa"
W walce z źandarmerią pod Pawlowem zginął '~ trz Pi-'
tolet .. -"Orz~łek .. (Marian Pacan). z oddziału "Oset~":' sZgrupo~vama uderzyły z zasadzki !la niemieckie samochody WOjskowe pod Szydłowcem. Spalono 2 samochody
Straty npla: 2 esesmanów roz~trzelano.
.
Ponad.t~ w lipc.u patrOle zgrupowań dokonały II działań
dr?br~lerzych, jak likwidacja pojedynczych agentów, batoz~n e v()olksde~~Ch?\V, palen ie akt kontyngcntowych
w .,m nach, rozblJame zlewm mleka i mleczanl.

Sierpień

układ sił

deez.kowiezów jest w Istambule
po raz kolejny i ci "zalleayli"
zwledzaoie w ezasie pierw uj
wyprawy. Częie n.tomiallt je..t
zain&ereso~ania
~
&łó,.n1e
tak wymęczona bsncllelll, te. nie
kry zlały. ..iduy l radioma&ma po prosta Iły, .by
yjk
ndolony. ~ prsy tym liku• hotelu.
&eezDy IIpOSÓb epra... tbanła utbJiaeh biecania po
c.&ery iJ1i miIlęły jak _
I
warłołd -Us. W.Ill ... prostu
l słynnym bazarze .. y_
jai .. raeamy •• ~ju. Tu_y
~ ealej sIly "qaicm o marm.ę JHllIIkie waUsy. ZaeelDky lym razem Iqoui, utomiast ...Jaey
lIł dvio praey. Pulehn. IIIODd}'1lh deklaruje mery kotuchy. ej!lnik zna...
'uje elwanUrie. Nulę)J1Ije prupaele
ło...ar.. sypiJl się liezn.
I słone opbły celne.
N . ~cb' ... ypisane emOcje l .rseiyela _ ...ydeezld. <1
eo . .jeeball ł1ll'ystyeznie. lty
zobaczye jecłn. • najpięlmlei-
uyeh miasł łwiata I przy ~
zji eoi Mbie kupić. ~ pnewairowe laely. Z kryntaliw i alko- Inlll lIW.1niaJ:t się jak_ s tej
brakować
pieniędzy. nie
udowoleni. ,..Handlowey"
hol. pozOlltaA ..iwczaa uora- opiclli l próba.A szybko oelc1alić
lecz meldecły prow.d:d natomiast wyJiCU,A straty ł
py. a rac1ioJDapełofonów klIPa się od h.telu.
codnoHi osobistej, zyski.
poplątallycb clrueikiw.
Pierwue ulnlpy l wymiana rur~ .. n'ne~rll:&" od suszarek
Ts Juólka wyei~a jest poK.ilka racliomapetofooów wę 'oiwiadezeń mię4zy ucnsh4l•••
nieuwa&i sprze- ncu.i:łeYm
tudium paycholoclr~ do tureellieco iepozy1u, mi wyeieezld. WicIu upłaeił o
jednym szybIdm pomyDl. Przesłanb ella refleka t1l.rfieł do hotelu.
~apowe i nabyło towary r ...•
bluzki ,.Adidasa" sji na temat luchkieb postaw I
h uitkim odpoczynku pierw- nie vopc. co miernej jakokl.
Przepastnej torby.
eharakterów. Nie wszystko c1a
sza wypraw. ,.w miasto". Przy Uzdo1nieul bantU.!.... lubyley ••
estatni wyrieezka. się tu 1Fytlumaezy~ kryzy em
wyjida _ hotel. P'lIpka męt miejętme ..c:iskają towar a ...a·
niewiela. mimo ie 'IIi' or.l: różniclł w cenie koiuebA w
ezyzn. Rzucają .tę na wyebo- c1ami, reklamuJąe &0 jako su'
praWdziwe skarby IsllUllbule I Warszawie.
dząeyeh preponując !JWoje aslu- perJabus. A potem uiry pęiwiatowej: Topk.p!.
ci. To n&&aDlaeze reklamująey blą w uwaeh. puszczają podi Błękitny Meczet:
ANDRZEJ GOT
duie firmy fałnarsllie.
klejenia... Trzeba przyxnać. ie
rózne. Cz(ŚĆ wY(KAll)

D"" .

~~

przypadek łagodnego
nowotworowego.
Guz
poWlCXiuje nadprodukcję
'n)' w organizmie.

II'

szlaku

~

na
niezwykle

normalnego źycia
1..I'SĘ'cz'e~;t;v~e (zapewniGno
pracę i stabilizację
W pod2iemiu pozolk.o nieliczne oddZiały
NSZ Graz WiN. ale nie
Zabieg nazywa się "bypass bilopancreatico". Prof. Scopinaro
one swojej działa 1z Genui doszedł do niego badając szkodliwe skutki, jakie dała
dOkonywały
napoprzednia 'metoda operacyjnego przeciwdziałania otyłości,
rabunkowych i lI'któw
opracowana 30 lat temu przez Amerykanów. Polega la ona na
prowadzily też akcje
usunięciu 90 proc. jelita cienkiego. Rezultat był taki, że krótka
.
W
pozostałość jelita nie absorbowała nie tylko pożywienia o zainec kim
wartoś :: i kalorycznej, ale również niezbędnych do życia sub- Ila4ł~;;;~d-;;;4';d~'":~~~
Zdarzały się jestanCji bezkalorycznych. Zabieg genueński polega na zmianie
na
posterunki
terroru. Ale przekierunku wydzielania żółciowego i trzustkowego w ostatnim
tkom zbro.jnej ~akodcinku jelita Cienkiego. W ten sposób redukuje się absorbo- . E!Cvtfn",
i skuteczną
wanie potraw kalorycznych do jednego malego odcinka jelita,
organa MO.
ale pozostawia ńa dawnym poziomie przyswajanie substancji
systematyczniezbędnych do życia. Po zabiegu pacjent traci średnio 80 proc.
poszczególne
z nadwagi początkowej, nawet gdy je w nadmiarze. Najbardziej liczy się jednak to, że nie odzyskuje nadwagi nawet po
do Sejwielu latach. Po operacji nie są potrzebne jakieś specjalne bateż do
wewdania, wystarczają zwykłe badania krwi raz w roku. Nie stwaPSL. Na
rza też ów zabieg żadnego ryzyka. Mogą mu być poddawani
poselskie, stronostoja legalnej
Chorzy na cukrzycę, cierpiący na nadci Śnien i e, reumat yzm, na d uzyskało zaledwie
mia.r cholesterolu, zwłas:zcza że te ich dolegliwości wynikają , IfIIIl zl>OCze1:v jeszcze jesienią
ogólnie rzecz biorąc, % nadwagi.
(085)
proces rozkładu PSL

Koniec z

~~--

cierpiał

G

ezulta ty styczniowych wybor6w do Sejmu Ustawodawczego w
1947 roku
bardzo
istotne
sytuacji politycznej
kraju, a więc i na
czy żnie. Na Blok StronDemokrntycznych . (PPR,
SL i SD) oddało . swoje
ponad 9 mln obywateli,
80,1 proc. wyborc6w.
. defin.itywnie rGzstrzyglęC problem
władzy
w
W związku z tym
podziemie utraciło
sens swojego istnie1947 roku Sejm
tywy
PPR uchwalił
a mne.s ti-i. która umoż
nie nie się członkom
W
wojew6dztwie
s korzystal.o z tej
2 tys. członków
organizacji
po--------------_________________________________________ l_ar a'''vlT'v"h
zbrojnych.
kt6rzy

kożuc howym

czesnym kwitem ... jawla~ się na warlWlwskim lolnisku Okęrie osoby wyposaiooe w liesne l soJiclaie
wypchane waUsy. To _mnł
ey nłerodniowej wyełeeald . .
IsłambuJu. CelDiey P~wlII
. . tmadnej pracy. Jai tr cła~
lę póiniej na laaaeh ...jawia,M
się ło.. ary, kl_re trwcłDo Dlekie41y aapotkae _
skle...... yc..
póHl.eh: spnęł elektrołeebJIies.
ay• •ow. 1.luIaso.......dei iłp.
U pew-J _taruej p.Dl ee1niaka kwesii•• wje eełow.-c ...yw...
s. pięci. _ _rek 410 ... loMw.
Zaperzona
"ła.ryslka"
arc-menluje. te ło na .. łasny lliytek. PRy ąsiri,Dlm stlUlo...isk.
eelDłk wyeł:\,. s
pnepasłneJ
..alizy SSeK puszystyeb kit.. •
w 61ad za Jdmi uk.zuA się
piękne srebrno lisy. Csęić towarów ulec. - z&.elnie z pra...em - pnepacłkowi. ezęić .. ę
druje u elepozytu. Uuestnicy
wYcieezlli sdąują do samolotu.

rup<! na ukowc o v z centru:n bioloslcznego Wę
·~i-e.. ,:;.kiei Akademii Nauk
w
Szeged opracow~la
n.ow)
"posób
UZ)'ski w3l}ia
;o,u!in)' lU pomo.:ą tzw. Inży lie":-i genetycznej. Me~o.da
ta stanowi ..... ielką
nadzieję
dl a coor 'ch na
cukrzycę.
Doty chczas źl'ódłem muliny
byly wyciągi z trzustki bydlęcej i ŚWil1.skiej. Często, niestety. są one p :zyczyną alergii
i innyoh
negatywnych
reakcji ubocznych.
PonadOO
insulina zwier;u:ca staje s.ię
ooraz droższa, gdyż zapotrZEbowanie
na
nią
wzrasta
szybciej niż pod.aż mrowca.
Metoda
szegedzka wykorzystuje 00 produkcji
insuliny
bakterie. Naukowcy węgierscy
wpad1i na trop tej nowej
możliwości zdobywania
cennej substancjoi po operacji

. .. ____ __________

Chor. "SzorL" -

Tomaa

Wa~a.

Druźyna ochronna "Ponurego" wzmocniona patrolem
z ~d:&lalu chor. ".Sz,?rta" przeprowadziła "akcję główek".
wYil:onuJąc w reJome Skarżyska 7 zalegJych wyroków
śml~~cl wydanych na agentów i donOSICieli przez konspi_
rac,)' Jny ~,d Komendy Okręgu AK. Wymierzono kar~
chlo"ly l" dabzym sługwom, a 11 "pań" ostrzyżono.
Ponadto VI sierpniu oddziały podległe zgruoowaniom do_
ko.na!y 17 pojedynczych drobniejszych działań dywerSYJnych.
Wrlle ... icD
31.8/1.9. - Zgru~wanie 2 por. ·"Robota" opanowało na trzy
go~my m~to . K?ń skie, rekwirując z magazynów "Spoem ubrarua, bIeliznę, buty potrzebne oddziałom. W walkach zgillęło 4 żandarmów. Wykcnano wyroki na 5 agentach. ZgrU;Jowanie nie poniosło żadnych strat.
4 - Zgrupowanie 2 ppor. "Robota" w walce z niemIeCką ob:adą zatrzym~nego w Wólce Plebańskiej pociągu zhkwidował.o 16 :-hemców, raniąc 6 innych.. Straty własne _
~ zab.lty~h: ppor. cc. ,,Rafał"-,,1\10cny" (Rafał Niedzielski) ..
l Ro 'Jamn "Arkadij" (~) i 2 rannych.
10 - Patrol z oddziału por. "Habdanka" w walce z Niemcami
na stacji kOlejowej w Skarżysku-Kamiennej' stracił 2 zabitych: stu.. strz. "Gaika I" (Henrvk Rzes zowski) i Laska" (Jan Król).
..
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ZARZĄD

o Usługacb 911. ln10rmacja PKP
930 lnformacja PKS 60~-79, Hotel "Centralny- 625-11 . Ośrodek
Inf. Usług WUSP 457-41.
POSTo.IB
TAKSOWEK: Taksówki bagatowe
uL Armil
Czerwonej 46'1-19.

Czwartek

17
1984 r.
Ozi • • kladamy

R dom

iyczeoła

BRUNONOM
i WERONlK.OM

15, 17.15 I 19.30.

1977 r . - I~raelska parUa Pracy przegrała w wyborach parlamentarnych. MjsJ~ utworzenia nowego l'Zl\du otrzymał
Menachem Begin z pra .... icowe) partii Likud.
un r. - Bundestag (par-

"Odeon" - "Gocące lato w Kabulu" - ZSRR, kol. l. 12, g. 15.30.
"Zagubione rzeczy" - wł. kol. I.
111, g. 17.30 i 19.30.

-

"WaUer"' "Gangsterzy
kanad l. 15, g. 16 i 18.

normalizuJą

ce stosunki z Polską i Związ
kiem Radzieckim.
U~l r.
- Egipt wydał zakaz przeplywu statk6w Izraelskich przez Kanał Sueski.
1M' r. - W. Brytania uznała
niepodleglość
Republiki
Irlandzkiej, potwierdzając zarazero swoje prawa do p61nocnej cz~ści wyspy.
lMO r. - WojSka bitlerowskie zajęly Brukselę.
1!104 r. Urodził si~ Jean
Gabin, 'rant"uski aktor filmowy.
1873 r. - Urodzil si~ Henri
180' r. - Napoleon Bonaparte dokonal aneksji państwa
papieskiego.
17'! r. - W Nowym Jorku 0twarto giełdę.

"Wolność"

"Ogniomistrz Ka-

- pol. I. 15, g. 15. "Com a"
USA, kol. l. 18, g. 17 i 19. .

leń"

-

"Metalowiec" -

t----- ,
I

-

.,Dutch

Cassidy

i

~

Sundance Kld" USA, kol. l.
15, g. 15.30, 17.~5 i 20.
"Studyjne"
"Wizja lokalna
1901" - pol. kol. l. 15, g. 15, 17
I 19.
-

"Skałka"

-

"Cudze

pieniądze"

fr. kol. l. 15, g. 15, 17 I 19.

"Robotnik"

-

Starachowice

L----__

"Tootsie"
USA. kol. l. 15, g 13, 15.30 i 17.45.
"Widziadło '
- pol. kol. l. 1B, g.

nieczynne.

nieczynne

nr 2&-046
ul.APTEKA
Apteczna OYZUKNA:
7.
POSTOJ E TAKSOWEK: Dworzec Główny PKP 70S, os,edle
Milica - 22-44.

U pró-

"Romantica"

20.
"I\toskwa"

--'~

"Anna i

\\'ampir"

18, g. 17 i 19.
"Star"

-

-

"Duch" -

SWA
"Piwnice",
uL
1 Wystawa twórczości
Edmunda Muczki I "Rowerzysta"
Mieczysława
Wejmana - czynna
" godz. 12-17. niedziela 11-15.
Galeria Fotografiki - ul. Rewolucji PaździernikoweJ 8a
,.9 Doroczna Wyslawa Fotografii
Okręgu
$więtokrzyskiego
ZPAF"
- otwarcie godz. 17.00 - czynna
w godz. 9-17, medziela - nieczynna.
MUZEA
NAROOOWE "PALAC" - plac
Zamko:wy - "Wnętrza palacowe",
"Galena malarstwa polskiego" czynne 9-16, wtorlr1 - nieczynne.
Plac Partyzant6w - Wystawy
stale: "Przyroda Kielecczyzny",
"Broń w zbiorach Muzeum Narodowego". WYSlawy czasowe: "Wzory sztuki ludowej". "Kultura spoleczeństw neoUtycznych w Swię
tokrzyskiem", "Monet,. l banknoty. PRL", "Piękna ksiązka w
zbiorach WOj. Biblioteki Publicznej" - czynne w godz. tO-17,
wtorek 1001S.
poniedziałek
i
środa nieczynne.
Muz,:um Lal SZkolnycb S. Zeromsluego - czynne codziennie
.... godz. 9-15 środy a-lB, poOledziałkI. wtorki nIeczynne.
Muzeum ZabaWki - uL Zamkowa 2 - .,Zabawka dawniej I
d?,iś" . - czynne w godz. 9-16, poOIedzlalek - nieczynne
Obl~gorek :
!\tuzeum
Henryka
Sienkiewicza - nieczynne.
APTEKI OVZURNE: nr 29-001
ul. ~uczka 37 /39. nr 29-008, ul.
Slenl<1eWlcza 15.
Poradnie dyturuJace: dla dzieci
I
dorosłycb
ul. Pocieszka
11
(przychodnia Rejonowa) w godz
17-21. w niedziele - 1-13. St.o~
~atologlczna ul PociesZka II w
Oledziele I świeta w godz. 7-21.
TELEFONY:
PogolOwie Ratunkowe 999, Pogotow!e MO 997
Straż
Poża r
na 998. Pomoc Drogowa 98J Pogotowie
Energetyczne
Kielce-

USA, I. 18,

Ostrowiec

GaJe['ia

Ki~1ce-Teren

956.

PogntnWłE- Wodo.:-i:-: J:;owe 99... Po~ot~ ..... ie GaZOv.e lO-20-91.
Pogn-

tO\V;e won ~kan.. c.o .. e!e!:ctryczne RPG'\l - czynne w god~
tel ]\ 16·ł7 POcztOW3 Inf.

7-~J.

i

98

5

KIN A
,.Hutnik" "Jak rozwód, to
rozwód" - CSRS. kol. I. 15. g.
15.30. "Czule miejsca" - pol. PK.,
l. 18. g. 17.
i 19.30.
,,Przodownik"·
"Kocbanica
Francuza" - ang. kol. 1. I~, g.
17 I 19.
..zorza" - "Pensj3 pani Latler"
- pol. kol. 1. U, g. 16 i la.
APTEKA OYZlTRNA: nr ~-071,
ul. Slarokunowska In.
POSTOn! TAKSOWEK: pl. Wolności
537-9%,
uL
Sit>nkiewlcza
515-73

Końskie
KIN A

"Al<ad~mia
pana
Kleksa"
pol. kol. bo .• I cz. g. 15.30, U cz. - g. 17.15. "Dworzec dl dwojga" - ZSRR, kol.
1. 1~. g. 19.30.
,.,Ani.yczne"
nieczynne
UWAGA! Za ewentualne ~.mja
ny .. programie kin, redakt"ja
nie odpowiada.

"Pegaz"

PROGRAM LOKALNY
17.05 Dziennik
17.15 Kwadrans
jazzu (stereo) 17.30 "Zlota jesień
w maju·' - aud. M Bednarskiej
17.~0
Koncert muzyki symforucznej (stereo) 18.25 Skrot dziennika
i piosenka na pożegnanie.

Dziś

1555 l'"rogram dn:a
l/i.()[) .. Mieszka'" Dora ntk
1u.30 DT - \\ :ad:>mosc,
16.40 Dla ml:xlyeh w dzóv.: .. O
mn~, o tobh, o n-as" or:.17.
film CSR:'; ,.Aralnlla" (II)
17.30 In:erstudio
!755 "Cz!;)\·.;iek dla czlowu~'}"
- n'al! PCK

je o:)

F~;m

9.30
11.00
11.55
13.30
14.00

PROGRAM I
TTR upr. roś ., s. IV
TTR fizyka, s . IV
Wokół nas, kl. ill: Bia!o-czerwona
_
Film dla II zmiany: ,;7.
kronik
Barchesteru" serial ang
I-II:
Wokół
nas, kI.
Poznajmy się
Geografia, kI. Vill: Powtórka z geografii
TTR - fizyka, s. II: Obwód prądu elektrycz.nego
TTR biologia, s. II:
Ssaki - systematyka, ekologia.
pochodzenie i radiacje
.

Uwaga!

Za ewentualne zmiany

programie TV redakcja
odpowiada.

w

nie

pol. kol. L

oraz zestaw krótkometrpiówek, g.
15 l 17.50
APTEKA OYZURS.\.: " i.~-{·76
ul. StaszIca l
POSTOJE TAKSOWE.... telefony 53-10 t 53-BO.

Leśna

,99!.

6.00
6.30
9.00

_____...J

KIN A
"Robotnik" - .. Zwariowana rodZIDa" - węg. kol. bo., g. 15.

GALERIE

Miasto

Jutro

KIN A

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

TEATR
Im. S. Z ... romskiego ba generain", Kg. I 18.
N A

18.30 Sonda: "Łata"19.00 Dobranoc: . .Miś Us-z.a.tek"
19.11) "Ziemia cudów" fUm
dok. ZSRR
19.30 DZiennik TV
20.00 Fakty. w y da rzen ia, altLZje
20. 15 "Ko jak" - .. Uważaj. o co
się modli6z" f ilm USA
21.05 J ak to się kręc-i - progr.
publ.
21.20 Muzyka taneczna -.., melooie lat 40.
22.00 DT - komentarze
22.25 .. Pegaz"
23.05 DT - 24 godz.iny
PROGR.~M U
16.55 Program dnia
17.05 DT
wiaoomości.
tel.
Dwójki"
17.00 i' ty potrafisz - dla majsterkowiczów
17.30 Rzeozpospoli t a miejsok.a
18.00 Krajobrazv kultury
18.31 Program lokalny
19.00 Klub A. P iechni<:zł<a: Atak pozycyjny
19.20 Przeboje .. Dwójk i"
19.30 Dzienn ik TV
eks20JYl "Gorąca linia"
pres rep.
20.15 Filharmonia "Dwój.ki" recital Kai Dancwws.k:iej
21.15 DT
wydarzenia,
tel.
"Dwójki"
21.40 Kwo m!od~h: •• W wannie"

'-_S_k_a_r_ży_s_k_o_.....1 1

Barbuss.e, pisarz francuski.

Kielce

szos"

APTEKI OYZUBNE: nr 67-010
pL Zwycięstwa 7, nr 67-015. pl.
Konstytucji 5.
INFOR!\1ACJA słuzby zdrowla
- czynna w godzinacb 9-n, w
sobotę 1-20. tel
!61-Zl, Informacja o usługach - 365-85.
TELEFO Y: Straż pożarna 998.
Pogotowie Ratunkowe 999. PogotoWIe Energetyczne - Radom 981,
Komenda MO %51-36,
Pogotowie
MIUcyjne 997, Pomoc drogowa 961.
POSTOJ E
TAKSOWEK: ulica
Grodzka %29-52. plac Konstytucji
226-51, Dworzec PKP 266-9".. ulica
ZwJrkl IWigury ł18-10

lament zachodnioniemiecki) raukłady

pol.

"PrzyjazD" .. Krzyk" pol.
kol. L. 1&, g. 1~.30, 17.30 I 19.30.
.'pokolenie 7ł .,Zwolnienie warunkowe" - USA, kol. L. II, g.

ALEKSANDRUM
i ERYKOM

tylikował

•• Seksmiaja"

kol. I. 15, g. 14.30 i 17. "Widziadło " pol. kol. l . 18, g. 1'.30.

Jln ••

,

KIN A

"Bałtyk " -

dG~tlnle(lt.-i·ay

TRANSPORTOWO-MOTORYZACYJNEJ
SPÓŁDZIELNI PRACY SPTM W RADOMIU
OGŁASZA KONKURS
na dyrektora Oddziału Transportowo-Motoryzacyj nego "Moto-Service" w Kozienicach, ul.
Przemysłowa 17.
Kandydat winien złożyć:

Ogłoszenia

drobne

ZAGI='iĄŁ

p:es, pojlpe".ńczyk
w brązowe łaty. Za 00na1eozien:e dobrze wynagrodzę.
Kielce. kr'Zetlewska 6.
1000-g
13V. zag:nęła s.uka, owczarek niemiecki.
ctemny.
Pies
jest w trakde leczenia choroby zakaźnej, niebezpiecznej dla
ludzi.
Znalazca
proszony
O
k()n~kt .
Kielce, tel. 467-G4.
-;:~~-;:;-_ _---c:--_ _ 1021-g
PILNIE
sprzedam
,,syrenę
105L" (1978).
przeb:eg
39.000.
Kielce, tel. 436-70.
1037-g
SPRZEDAM rodowodowe ratlerki. Cyr<l!n Borkó·....
36g,
tel. 109-21.
l035-g
SPRZEDAM
pilnie
"Hala
12Sp 1500" (1980). Kielce,
teI.
262--19. po szesnastej.
1032-g
BEDNARSKI Waldemar zgubił legilymację szkoln
wydaną
~rzu
FLT .. Iskra·'
lOO2-g
-Si\-IX>WSKI Ja:-Obław zgubił
prawo
jazdy
wydane
przez
Wydział Komunikacji Kielce.
1022-g
JAGU$ Teresa zgubiła legItymację szkolną VI LO Kielce.
1036-g
JANU. ZEWSKI W .told zgubił
pr..lwo jazdy kat. AB wydane
przez
Wydział
Komunikacji
Kielce.
lO38-g
MROZ Ireneu.sz zgubił prawo jazdy AB wydane
przez
UG Lopuszno. dowód rejestracyjny
nr
KIT-7725
wydany
przez
Wydział
Komunikaeji
Kielce, tal{)Il na paliwo. 1029-g
WĄTEK Krzysztof zgub:ł b::
let mies'ęewy PK". tra~a G:.Irów Kaz·m'er·a \V'e :Ka W3:)-g
I Skalbm.crz.
- Z'\CH.\RSKT Z
i:1\': zgub '!
p.-ze;m.-; kę WPP:Y1, K:c!~e.
lO:! l-g
BEDL.\ K~z\·szt'J! z~,"b:l 1( glt:'W3Cjo: ~::.koLną z. .m Kiplee.
biały

HlJ!ł-g

:\1ALARŁ.C:Kl F.y>z::rd zgubił
r.ra\v) j~ciy klL AD:' dowód
re jeo.-1.~a"'y j~). "fia la" KIZ 3"...28
1~1!. ymaclę
Pl~C; ~v "da ne

zn;7.ko\\

'I

PKP,

prlkl. U:'--t Kipl"e
1 :;3-g

1. życiorys i kwestionariusz osobowy;
2. dyplom lub odpis dyplomu o ukończeniu
studiów wyższych;
3. opinię z ostatnich 5 lat pracy;
4. aktualne świadectwo zdrowia.
Reflektujemy na kandydatów z terenu Kozienic
lub bliskich okolic oraz o kilkuletnim stażu pracy
na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.
Zgłoszenia należy składać do zarządu spółdziel
ni. Radom, ul. Bydgo ka, tel. 254-93, 211-61,62.
• 198-k
ZAKŁADY

ODZIEZOWE PRZEMYSŁU
TERENOWEGO "NIDA"
W KIELCACH, UL. WESOŁA 51

zatrudnią
/

zaraz:

PLASTYKA-PROJEKTANTA odzieży
wykształeenie wyższe plastyczne. lub średnie
plus praktyka;
• TECHNOLOGA - wykształcenie wyższe:
. (inż. włókiennik, inż. odzieżowy) lub średnie
odzie żowe plus praktyka.
Bliższych informacji udziela dział kadr przedsiębiorstwa Kielce, ul. Wesoła 51, pokój 204, II
piętro, tel. 489-93.
197-k
•

"SkODĘ
S-lOO"
sprzedam.
Kielce. tel. 475-34.
1028...g
RSW
"Prasa - Książka-Ruch"

W AUTOBUSIE LiniJ 19 po:z.oolawion.o faktury Spółdzielni
Rzemieślniczej

Oddział
w
Skarżysku-Kam.
uniewa'Ź:nia piecząt~ę o treści:
"Punkt sprzedaży nr 37 Oddz·al
w Skarżysku-Kam."
1013-g

SPRZEDAM ,.fiata 126" (1979).
Suchedn:ów, Langiewicza 15•.
101:!-g
PRZEDAl\l "wartburga" stan
dobry. Dulęba. Komor-n:k:. po.czta Satn.sl()nów
1017-g
OSMÓr..SKl-- Jerzy
(zam.
Szydłowiec) zgubi ł
przepustkę
Zakłaoów Metalowych Skarży

slro.

1040-g

KOWALSKA
Zofia
zgubiła
wkładkę do biletu miesiElCznego
PKS, tra a Gózd Kielce.
1034-g
ADAMCZYK Krystyna (ZBfil.
w St.ąporkowi.e) zgubLla ksiżeczkę w.alu tową .
1027-g
KARLIKOWSKI Wiesław zgub·l prawo jazdy kat. BC wydane tJrzez ·~rząd Gminy
w
BHżynie ocaz bilet wolnej jazdy
i
legitymację
służbową,
wydane przez PKS w Skarży
sku.
1026-g
KOS Ta.d!eu~z zgubił dyplom
IIl'istorzowslU, w za wodzie ślu
sarz ogólny.
1025-g
GIL Zbigniew zgubIł
kartę
drogową
nr
743596,
wydaną
przez ZPW Trzuskawka. 1024- g
NOSOWSKA
MOnika
(zam.
Radom)
zgubiła
legitymację
9'Zk()lną
wydan
przez ZSB.

"Wielobranżo

http://sbc.wbp.kielce.pl
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KU IN KI Robert zgub:! leszkolną ZSE

[
(

gitymację

KULA
mację

Artur

szkolną

zgubił

legi-tyZSE Kielce.
lOO9-g

MĘZc\

1018-g
Ir~nn:J,~ -zgUbił

II

leg~tymację szkr>lna Technikum
Me<>han,cznego KielcE'
1016-~
SADZA T ade z
pustk'l Z.~ kładów
:,1cia!r.w~
c'h
101:;-g
Skarźysko
LES':::Z:::CZ=--D<r.-=--.,-'.tl> z~ub:ła
11'g; tyrr. {" ję szkoL'1 l L..,-;PS I..... ·~l ... ~ .. I
l014-g I

E
c

;

wej". Kielce, dol.
remontów
sla{:ji benzyn()wych oraz
dowody zakupu maŁer:alów
na
naz-.v:Sko Miro·law Rvtt. Zwrot
za wynagrodzeniem. Kielce. tel.
31-'W-33.
IO04-g
OKAZJA!
M;e~zkanie
sprzedam. PLa,eck1, Jędrzejów,
Armii Czerwonej
6
WiadQmos!!: ni.e<lz:ela.
19'-~
LUSZCZYNSKI Sławom:r zgubił jJrawo jazdy nr 257916 wydane przez
Urz ąd
M Iasta
i
Gm,ny Koń-k'e.
101l-g

LANCKOROWSKI
Wojciech
zgubi! legitymację szlrolna
P
nr 10 Kielce.
l!)()8-g
SY KA Mirooław
wo jazdy wydane
Mi.edziana Góra
PIOTROWSKI Jacek
legitymację
szkolną
i
miesiElCzny PKS, trasa:
nik - Kielce.
lOO6-g
SOBIERA.T Józef zgubił dowody rej. rozrzutnika ooorn,ka
KIV-8963.
ciągnika
KIO-5486.
Sobieraj Krzysztof zgubił prawo jazdy wydane przez UMlG
Kazimierza W ielka
lOOS-g
CENTROWSKI Adam zgub'ł
227-r
legi.tymacje szkolną ZSE Kielce.
1019-g
BABIK Jerzy (zam. Pionki)
zgubił przepustkę nr 5704. wyUNIEWAZNIA s:ę p,ecząti!:ę
daną przez ZTS
"Pronit"
w
o
treści:
"ELTOR"
K ielce.
Pionkach.
226-g
Kier. Budowy B is kup Bolesław".
195-k
STĘPIEŃ
Zdzisław
zgubił,
prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny nr
145872,
wydane
przez
Wydział
Komunikacji
Koleiance
Końskie.
l003-g
SNOCH UrszuLa zgubiła bilet
STEFANI
wolnej jazdy MPK Kielr-e
K. MIŃSKIEJ
1020-1'.
STARZYŃSKI R;:b<-rt zgubił
"'yr..:zy wspołczucia
legitymację Hkolr.l z bilC'ler.l
z powodu śm:erci
miesięcznym P;";:S. rl ''l~r: Pł"
- Korukie, ZSZ nr :! Koń,k r~.
SZPiLSKI
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Rad:l Spółdzielni, larllld,
praoown;c,. oraz rzemie';ln:cy Spółdzielni Rzemieśl
ni"U"j ..Wielobr~ni:owa" W
Kielcach_
19<1-k
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ZOSTAŃ

GORNIKIEM!

WĘGIEL

U'Ił ,,'~

CZEKA NA CIEBIE!

------,."

K OPALNIA WEGLA~NNEGO
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BytOlD1U, Ullca

LUżyCKa

7

PRZYJMIE
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DO PRACY POD ZIEMIĄ
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O D ZARAZ
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KAlDĄ lIClB{ PRACOWNIKÓW (męzczyznJ
NllWYKWAUflKOWANYCH oraz
PRACOWNIKÓW O KWAlifiKACJACH:
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MLODSZY GORNIK, GORNlK, GORNIK
I ELEKTRYK
w wieku od 18 do 40 lat.

KOMBAJNISTA, SLUSARZ

PRACOW~lCY PODEJMUJĄCY PRACĘ 'W

-

[

L

KOPALNI OTRZYMUJĄ:
wyn agrodz.enie wg układu zbiorowego pracy dla przemysł"

węglowego;
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specjalne wynagrodzenie z Karty Górnika;
dodatki do płac wynikające z przepisów branżowych;
komplet odzieży roboczej i obuwie;
dodatek stabilizacyjny w wysokości 1000 zł miesięcwie,
przez okres dwóch lat i 500 zł przez dalsze 3 lata;
deputat węglowy w wysokości 8 tOl1 rocznie - pracownicy
żonaci i 2 tony - pozostali (nie dotyczy kawalerów zamieszkałych w hotelu pracowniczym);
13 i 14 pensję wg zakładówego regulaminu;
- po przepracowaThiu 6 miesięcy dodatkową premię w wysokości 400 zł i 800 zł, po roku pracy.
PONADTO KOPALNIA ZAPEWNIA:
dla pracowników zamiejscowych zakwaterowanie w hotelu
pracowniczym ;
dla praoowników w pierwszym miesiącu pcacy (nowo przyjętych) wyżywienie kredytowe w !ftoł6wce zlokalizowanej
na terenie hotelu pracowniczego;
pożyczkę bezzwrotną w wysokości 100.000 zł, jeieli związek
małżeński zawarli po dniu 1 lutego 1982 r ., um arzaną po
5 latach nienagannej pracy pod ziemią;
możli wość uzyskania własnego mieszkania oraz dotację na
mieszkanie;
możliwość podniesienia kwaliiikacji poprze'L kontynuowanie
nauki w zakresie szkoły średniej danej specj a lności;
wypoczyne k we własn ych ośrodkach wczasowych na d morzem i w górach oraz korzyst anie z ośrodków sanator y jno-lecz.n.iczych zagranicznych w Czechosłowacji i na Węgrzecn;
uprawianie sportu - działalność w tym zakresie oparta jest
o własne obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.
Przy kopalni d ziała klub sportowy " Czarni" :t kilkom a sekcjami sporŁowYlJli.

PRZY ZGŁASZANIU SIĘ DO PRACY NALE2Y PRZEDL02YC:
1. dowód osobisty z pieczątką zwolnienia z poprzedniego zakładu
pracy (nie dotyczy osób, które dotychczas nie pracowały);
2. książeczkę wojskową lub zaświadczenie rejestracji ;
3. książeczkę ubezpieczeni&Wą z aktualną adnotacją odnośnie
zvvolnie~a z pracy;
4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
5. zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach;
ft. świadectwo pracy z ostatniego miejsca pracy;
1. zaświadczenie z poprzednich miejsc pracy;
8. 2aświadczenie stwierdzające stan majątkowy (dotyozy osób
uprzednio zatrudIlli>nych na roli).
UWAGA!!!
Kopalnia nie przyjmuje osób, z którymi w poprzednim miej cu pracy
umowa o pracę została rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracowni-

W Gd a ń sku

~

powstanie meczet
O

J
J
J
J
J
J
J
J
J

Bliższych informacji udziela i dokonuje PrzYlęc dział

zatrudnienia
Kop. ,,Dymitrow' - Bytom, ul. Lużycka 7 (telefon 81-14-51, wew. 56-56).
Dojazd orl stacji kolejowej Bytom autobusami: 14, 20, 50 i 176 lub
tramwajami 31 i 32.
54-1<:
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R eligi j n kupi a
w
P olsce o k.
2.5 tys,
maho metan , któ rzy ma ją n aj\\ iększą g minę w B iałyms!o k li
(ok. 700 wyznawcó w
isl a m u) .
a najmniej zą w K r u szyni ana ch
(o k. 50 osób). M aho m e tani e m ają w _P o lsce d w a meczety: w
BohOJlJkach (·,Ą;o j . białostOCk i e)
oraz w Kru z~'nianach, TJ'l:eci
meczt--t powstanie w G dilńs k u
gdzi
mieszka okolo 250 \Vvz~
nawców religii muzuJmai,sklej,
Z aloz,enia
budowy
meczetu
opracowano w uh, roku, a jc/:o
bIdowę 1'07.
'zni
si~ już w
y:fl roku, Ohiekt sak:'alny ma
si sklada;, z budvnku mt'cz_tu
i m:.na,relu o wysok<>,;(,'i 30 m,
a
zos!allie
zlokalizowany
w
Gdarlsku-Oliwie. Zaproi~ktowa
no v.ieloboczną sale; m o d'i!w .
salę zebra'l, w~zł
sani:arne.
pomieszczenia r('Cepc~' jne i gospodarcz. Sciany zdobić będą
wersety pisane pi mem a"al>kim, a cala budowl a ma być'
na zewnątrz pod:wietlona. W
gdalJ,<kim meczeci e pro,. adzon
b~ą kursy język a arabskiego,
odczyty i prel ekc je na ! mat
kultury knJjów muzułrnai' kirh,
(as)

Pończochy

księżnej
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Diany
t,.

lIal.... n ..a
br
joiki~l.
nalr.n.,
k ięina
Diana,
klora podczas wizyly w 5~k.l~
polic)jnł'j
była
w
narnych
p.ń~2.cha b
w~ ",ywanycb
na
piętacb ,
_ .. budzila nal}chmia'il
zał naśl adownid""a. Ks. Walii,
ll",ai ana
u
,",Y roezni n
..
d .. i ~dzi n i~ mod y,
powodo~ala
tym umy m ninw -ki. . .iwi~nie
handlow~
w
k l cpa~b
~rani.}
poóczos",nin .. j,
klór~
.ferują
na b) wcom
po
parzł'
r;ra li w ~ch r~klamow yc h p.óezec:h " k ,. Diany".
(PAP)

s'ęp~ y
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ka.

radach. k tory mi kieruje

s kntarz KW partii . Bor;dan

Pru- , u CLestlliezą pi e ' "" si ·t-k r etan
komitt-!ów
mi ej ~ kich .
mij,sko-gm i nn y c h , g mi nnych i
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p ra .. e cles:l.yly 6ię DaJW I kszy m
powodzeni em
n a d o tyc hcza s l>w y cb aukcjacb. W
im preue
p rzewidziany ]M takie udual
akl<>rów krakowlik.ch. W cza s;e aukcji wr czone zostaną k olejne ~ ypendia twórcze dla a rtystów plastyków ufundowane
przez organizatorów tych imprez (będą t 2 już 38 i 39 sty~ndin "a'lKc.'jne").
W
tydzIeń po IX Krajowej
Aukcji, w Klubie "U Sołlyków"
otwarta zostanie wystawa prac
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j
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pisb w g~ ozi mandat lub skl"r o wanie wn:()!;ku do '{olegiu m ,
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wiedz:aJem" nie bt;<lą przy jmowane i na b ywca zo<\ar.i u karany mandat m,
W

najbli",z 'ch
dnia<h
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Lu jana Miano ... k ił'!;O wyb ł\.neg-o g ra fi ka. laureata w ielu
m i4ldzynarodow ych k oo kursów i
wystaw pl astycznych. S pecja lizu je się 00 w aktach. któ re ilu~t.ruj ą już wie:e albumów i ks'l ą
z e-k o sztuce wspólczesn j. N iek tóre jeg o prare bl;-<lą rÓv.--nież
sprzedawane podczas IX Kra1owej Aukcji.
(w~)
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STRONA 1

Wisła-Lech

Kalendarium. 4O-lecia

w finale PP
"

J uve"

górą

Problemy

Rozegrane wczoraj rewanżo
we mecze pólIinałowe piłkars
kiego Pucharu Polski zakończy
ły się zgodnie z oczekiwaniami.
Stal Mieleo uległa na własnym
boisku krakowskiej Wiśle 0:2, a
Lecb Poznaó wygrał wysoko w
Poznaniu z chorzowskim Rucbem
3:0. Tak więc w finalowym pGjedynku, który odbędzie się 24
czerwca br. spotka się Wisła
z Lechem.

XXXVII

*

Andrzej Serediuk
q. trzeci no mecie
iódmy etap;- bardzo trudny, rozegrany w górach i
pt-zy porywistym wietrze
nie przyni6sł jedna.lt zdecydo..... anych rozstrzygnięć. Liczący
się w klasyfikacjach zawodnicy
jadą wciąż na czołowych
pozycjaCh vi
tonie i nawet gdy
grupa rwie się na kilka części
w czołówce potwarzają się te
same numery startowe. Podobnie było w środę. Peleton przyje{'hał na metę z niemal wszystkimi zawodnikami ezołowej 20
klasy!ikacji.
'iewiele unienilo
się wię<> po nim na listach wyników. Andnej Sereeliuk, po-

S

.

W t,owanyskim spotkaniu pił
karskim reprezentacja Czecboalowacji pokonała w Pradze
drużynę D .. nii 1:0.

MP

w

boksie

Łakomiec
•

mają

•
l

Czerniszewski
• •
JUZ medale
do tytułu mistrzowskiego w
wadze muszej Zbi,niewem Ra.bo, toteż już w n rundzie przegra! on przez rsc.
W
innych
wczorajszych
pojedynkaCh
nie r.anotowano
większych niespodzianek,
ch~
ciaż dużym zaskoczeniem
jest
porażka lanuua Zaren1tiewieaa
(Zagłębie Lubin)
z mało msnym Romanem Slasarezykiem
ze Stoczni Sl.Czecin.

W Slupsku rozegrano piet'wsze
pojedynk'
ćwierćfinałowe,
w
któr~'ch wystąpiło czterech nalIZyclJ pIęściarzy.
Odnieśli oni
połowic zny sukces, gdyż dwóch
s rrich ta kwalifikowało się do
5trery medalowej. (A najmniej
brązowe medale mają już StaDislaw Lakomiu, który w zedł
do półfinału bez walki, gdyż
jego przeciwnik nie pojawił się
na ring. orat Stanislaw Czerni.zewsJrj, który jednogłośnie wypunktowal Arnolda Pakułę z
BUdowlanych Olsztyn.
Nie powiOdłO się natomiast
Lf'szkowi Szclf'pańskiemu, kt6ry
po wyrównanym i najładniej
uym pojedynku dnia przegrał
1:4 ze Sławomirf'm K csmarklem z Gwardii Łódź. Niewiele
nial szans Tomasz Najberr w
walce z. jednym z. kandydatów

ID

Uwaga,

skrócie
• PolltlCy r .. ,bjiei w swym
Ilol.ejnym wytępie w PLOcha-

rr..e FIRA przegrali wczoraj w

zak?ńczyło

się

z-;o.'ycię.,tw8lu

Dunczyków 63:45.
• Na turnił'ju tenisowym w
Monachium Wojciech Fibak w
pojedynku l) wejś('ic do ćwierć
finałów
przegrał z Australijczykiem Frawleyem 6:7. 4:6. • . Na międzynarodowym turDleJu
koszykarek w Hawanie
ChRL pokonała Kub" . 73:65.
11lI'08bwi
zwyciężyła AuatraIię 70:54, Kanada wygrała z
CSRS 71:58, a Korea Piel. u~gła Wę«rom 63:66. W tabeii
prowadzą Chinki i Jug06łowian
ki z 11 pkt.
• Na zawodach lekkoatletycznych
w
Taszkiencie skoczek
radziecki Zosimowlcz skoczył
wzwy-ż 2,33 m.
(j)
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STRONA 8

wędkarze!

I

IK?~~~~~~,~~~~!

d'UD! , ze w zaJ<ładaCh Dużego
1.01k.. z dnia U.V.IM! r.
wg
w~tępnych danych sI wier<1zono :
Lo owanie I: l rozw. z , trafieniami - wygrana 1.795.1165 ltl.
5 rozw. ~ i trat. prem. wygrane po okOło 13'.000 zł. %63 rozlII'.
:r: 5 trat. - wygrane po około
t. O zł. 14.* rozw. z C trafieniamI - wygrane po l .. zl, m.su
ro~w. z 3 trafieniami wygrane
po 13 zl.

LO'ow3nie D: 11 rozw. z: 5 trafieniami - wygrane po okOło
zl. 55'n rozW. z ł trafieniami - wygrane po okOło 1300 zł,
1%9.781 rozw. z S trafieniami wygrane po J4 zł.

68.$00

EXPRESS LOTEK
13, 20, !&, 31,
MAł..Y

zajęcia trzeciego 1llle)!ica
9 pozycję w ldasyfikaWyprzedzili go bowiem
Bar tlł i Słyks ' dzięki otrzymamu większych bonifikat. Nietlą pozycję utracił
natomiast
Tadell. Krawczyk, który przed
trzecią górską premią odpadł z:
ezołówki i przyjechał na metę
ze stratą ponad 6 minut do
zwycięzcy. Jeszcze większą stratę poniósł~ na etapie do Trutnova Adam Zagajewski, który
przed startem uskarża!> się na
ból kolan. Z trudem zsiadał J:
roweru na stadionie, mając 40
zwycięzcy stratę kilkunastu minut.

mimo

stracił

cji.

Nadal trwała walka o fioletow" koszulkę. Jadący w lHej
Paweł Bartkowiak
zdobył
w
środę kolejne 3 pkl i umocnił
się na pozycji lidera w tej ldasyfikacji.
Skutecz.nie
walczył
leż
Barlkowiak na g6rskich
premiach. Zdobył na jednej s
nich 5 pkt. i wyszedł na pierwsze miejsce także VII rywalizacji
Ił zielona koszulkę najlepszego
wspinacza .
KLASYFIKACJA
INDYWIDUALNA

, 1. Stajkow

as

LOTEK

I - 14, !l, 25, 34. 35
U - l, ł, U, M, !1

(Bllłcuia)

M:Sł.!7

:. Ul'riumow (ZSRR)
• •15
I. Ladwil' (NRD)
U4
ł. Ru"!» (NRD)
- l .es
5. SlIcbHueunkow (ZSRIl)

1.3.
l . Uslamin (ZSRR)

T.

lenbsclł

L!>1
L5ł

(NRD)

I. Woronin (ZSRR)
, . Barth (NRD)
Ił.

11.
2e.

maja br. (niedziela) na zale"le w PIńczowIe organizowane
są SPLAWIKOWE MISTRZOSTWA
Koła
nr 1 PZW 'Ii' Kielcach na
rok 1984 'Ii' kategOrii dorosłych i
mlodZleży obojga płcI.
Zbiórk uczestników wyznaC1:Ona jest n d zalewem od trony
dworca PKS o godz. 1.30.
ie
korzystający z własnego
środka
lokomocji albo z usług PK!;, mogą slę zabrać na zawodyautokarem wyjei:dt3;ącym z: Kielc o
godz. I .ot z ul. PanoramIcznej l! zbiegu z ul. Buczka.
ZapIsy do udJJalu w zawodacn,
hlcznie z opIatlI otar-to""l\, przyJmowane są wyłącznie w lokal ....
kola przy ul. Słonecznej nr f w
CTWarlf'
(t7) I wlorek (U bm .)
w o:.lot\z. od 16." do 11.111.
27

w telegraficznym
z
reprezen!aeją
W arszawie
J'rancJi 3:19.
• Towarzy,kie spotkanie o-·ło
dzieżowych
n~-prelCnlacji
(do
lat 23) na żużlu P ol ki i Danii

Pokoju

_

Telew IdLowie mieli wczoraj Gka.zję do obejrzenia doskonałego
widowiska piłkar~kiego, jakim
był finał Pucharu Zdobywców
PucJ\arów pomiędzy Juvenlusem
Turyn i FC Porlo. Spotkanie zakończyło się zasłużonym zwycięstwem Juventusu 2:1 (2:1), a
jedną z bramek dla Włochów
&dobył Zbigniew Boniek. Druiyna turyńska zaprezentowała
wy~okilł walory i mimo optycznej przewagi Portugałczy:.'>w,
Włos i narzucili sw6j styl gry
przec iwnikom. Gdyby we wczorajszym
pojedynku
zarówno
Bossi jak i Piali ni wykazali lepIiZą skutecznosć strzelecką wyn ik mógłby być jeszcze bardziej
korzy!<tnv dla Włochów.

-" .

• Powołanie podokręgów • Starania o trybunę
• Taksy za 'Yynajęde boiska • O reaktywowanie Lechii • Turniej o mistrzostwo Kielc • Koncesja na ... alkohol zasileniem kasy
MAJ 1945

•

*

Wyścig

działaczy piłkarskich

ZZ.
!l.

11.
SI.

!.lS
Z.3S
!.3f
!.31
4-11
T••l

Sztyks (CSRS)
eredi uk (P.lska)
Koryeki (Polska)
Bartko...rb.k (Polska)
Krawezyk lPol'lka)
'.34
Mieru~wski (Polska)
-11.M
Za,.jew"ki (Polska) - 3ł.M
DRu2YNOWO

l. ZSIlIl

14:5%.5ł

:. OD
S. P.IBIr..
ł. CSRS
5. R.lan.i.

- • .J!
- Ut
- 5.31
- l.1ł

Natychmiast po pierwszomajowym m~czu
piłkarskim
KLelc z reprezentacją Częstochowy, dz'alacze Kieleckiego
OZPN i.ntensywnLe za-brali się do dalszych prac organizacyjnych, w toku których pragnęli uIArać się z narastają
cyrm Sttale problemami .
Wytyczono granice prz~ych podokri:gów ro<:grywkowych, z tym że w założeniach początk·owych brano pod
uw~ę teren woj. kieleckiego w przedwojennym układzie
administracyjnym. Po ra. pierwszy w · historii kieleckiego
pibkarstwa powstał podokręg dla rejonu os trowiecko-st.ara.chowickiego.
W czasie wojny, okupacyjni zarządcy stadionu WFiPW
rozebrali drewniane brybuny. padła myśl- ich odbudowy
choćby w jakimkolwLek l'To wizorium.
Zwrócono się do
Zarządu Miejskiego o zezwo.lenie na przeniesienie trybUn.1d
z placu przy ul. Zagórskiej, na którym w czasie wojny
odbywały się aukcje bydła. W podobnej sprawi e prow&,dZOtte były rozmowy z k~endą RKU. Chodziło o zezwolenie na' rozebranie nie używanych ba-raków pon iemieckich
i wykorzystanie materiału na ,.połatanie" płotu od dzisiejszej ul. Marchlewskiego or az inne potrzeby renowacyjne,
a m .i.n. na ustawienie ławek wokół boiska i odg-rodze1lie
płyty od publiczno3ci drewnianą garierą.
Podjęto uchwalę o ustaleniu
.,taksy" za jednorazowe
wynajęcie przez kluby
boiska piłkarskiego n.a zawod,..
n.a 500 tł. Z kwoty tej jedną piąta orzekazywano na rzecz
admilllisŁracji Domu Kultu~y i
Sztuki
kl6ra czula ~ię
właścidelem obiektu .(pn:ed wojną stadion był iutegraLaIl
częścią Domu WFiPW), a le rue miała nic przeciWkO temu,
&by stadionem i jego re-nowacią zajmowali się działacEe
OZZS i OZPN. Wynika z tego , i.~ sport świactt-zył w ty ..
ezasie na rzeoz:... kultury!
Rozliczen ie :r:awodów Kieke - Częstochowa przyni<l6ło
rueowaczny dochód t.439 zł. (gazeta kosztowała % zł) . Częśe
tej kwoty wydano na reperację siatek bramkowych wykonaną kredytowo jeszcze przed meczem. Dopiero pomoe
Urzędu Wojewód7.kiego pozwol i ła OZPN-()Wi na rozwinięcie
d z:.alalności fLn.ansowej Dzięki popa,rciu protektora i prozyjacie-Ia s-poctu wicewo jewod y Henryka Urbanowlc-za otrzymaliśmy subwencję 5.000 zł.
Działacze piłkarscy na zebraniu w dniu
maja p06tanow iti wystąpić z ini<:jatywą reaktywow.ani.a istniejąceg~

a

vrzed woju:t klubu sportowego •.Lechia" · w Kielcach st.acajl\C .ię oprzeć jego działalność o patronat Stowarzy5tl!enia
Kupców . Polskich. Powołano Komitet Organizacyjny w
skład któ rego weszło pię<>iu działaczy OZPN oraz ZbilP:n&e.
Graboww , Jan ł..ęski, Zcłllisław Maoiejc«alt, Henryk tailaleki i Waeław Woinlak - epo;;-ród kupieclwa i sympatyków da.wnej Lechii.
Na 20 i tl maje. za.plaJ\Owa.no zorganizowanie pierwszego
POWOjellollego Lurnieju błysJc:aw :cznego w pike nożnej •
mistrzostwo Kielc.
Wiele problem6w oul'towaro działaczy
piłkaf-skich
..
poceątkach ich pracy nad budową swojej organizacji. Na
szersze rozwinię<>ie działalności i realizację planów tłO
t.rzebne były pieoiądze. Dużo pieniędzy.· Jeden z zaprzyjaź
nionych skarbowców podpowiedział że zdobycie go tówki
nie jest takie trudne. Trzeba załatwić u władz koncesję
na sprzedai... alkoholu. Podoboo otrzymują takie koncesje
niektóre or~an izacje społeczne. Było trącbę z tym ..zachodu", ale wynik: vozylywny. Zw iązek otrzymał nil ok reślon y
CUl<i wspomnian4 koncesję i wydz:erża-wiol ją jednemu z
restaura~orów, notabe-ne zapamiętałemu kibicowi piłki
nowej. Co m iesiąc do k.asy OZPN wpływała uslalona kwota
z ..czynszu dz.i.eriawnego". Nie bvł to znaczny zysk. ale
prz~najmniej pewny, comIesięcmy. PlXZWala}o
to 'wiązać
koruec z koń cem. lnis pro~uje się klubom ,.d.ziałalno§e
~06pod.arczą" , z której do<-hód ma byćprzeznacz.ony na
utrzyman:e klubu . Okazuje się. że
podobne probl m,..
lIitniały rowniei cztery dr;i~i.ątk i la·t temu
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I morskie ~

regały rado~skich żeglarzy

Przez tn;y dni w Centralnym
również zl' znanyrn jal'h ~WYlll
kapitanem ~e i gi wiell<;ej, leZeglarstwa w Trzebiezy, na Zalewie
Szczecińskim,
"ym
zd~st.w klm.
wychorozgrywano I morskie regaty
wawclł wielu pokole.' żegl rzy.
o puchar .. Tygodnika Radomktóry bardlo cieka ..... ie opowiaskiego". W imprezie, inaugurującej tegoroczny sezon, wzięło
udział 6 załóg reprezentujących
kluby źeglar kie województwa
radornskieco. Załogi startowały
na jachtach typu .. nefryt".
Rozegrano trzy wyścigi. W 0gólnej punktacji .zwyciężyła załoga z Klubu Wodnego LOK na
jachcie .. Anna" w składzie:
sternik - Andnej N.n, Sławo
mir
Hark.wski,
Kuy :d01
Płaehta, Sławomir lakubow ki ,
Arkadiusz Golec i Knyutof
Puton, zdObywając główną nagrodę: puchar "Tygodnika Radomskiego". Drugie miejsce zajęła
załoga z Klubu "Bryg",
działającego przy Zespole Szkół
Samochodowych, a trzecie załoga
Harcerskiego Klubu Zeglarskiego "Suhaili" przy III LO am.
D. Czachowskiego w Radomiu.
W trakcie pobylu w Trzebie1)' uczestnicy regat s-potk~l llię •
Ośrodku

http://sbc.wbp.kielce.pl

dał o poc'ątkach i rozwoju ż..
giar~t·"'a \V Polsce. Nie zaDrakło także wspó!nego ognika l

l zeglarskich
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