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Wyborey - zakończony
W "Rado 'kórze"
o kłopolaeh osiedli

W Radom,;k iem kulmin a cyjnym punk t.e m obchodów Tygodnia Młodego Wyborcy było
spotkanie kandydatów na ,'adnych rekomendowanych przez
socjalistyczne zw i ązki młodzie
ży z
Władzami
poli tyćznymi
wojeWÓdztwa.
W piątkowym spot.kaniu uczestniczyli m .in , :członkini Biura Politycznego : ~C PZPR Zofia Grzyb, I sekretarz KW '
PZPR - B~ dan Prus.
W
woj, radomskim
ponad
700 osób zgłoszonych na kan-
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w
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Święfo pol iej
Chełmie

• Centralne obchody w
• W Racławicach stanie pomnik Barto::,za
• W iece i festyny w woj. radomskim
W niedzie lę. 10 bm. w całym
kraju obchodzone bylo (l ~- ('.czne
Święto Ludowe - święto ruchu
iu dowp!;o i całej oolskiej wsi.
Odb ywające się
z tej
okazji
wiece, akademie. manifes tac ie
i spo tkania
b.yl.y olt azją
00
przypomnienia dokonań naszego
narod·u w okres' 40 -lecia wła
dzy IU-dowej .o:az wk ladu chło
DÓW i wsi w umacn ianIe i roz_
wój socjalistyczne/to państwa.
Centralny charakter miałY w
niedz i elę obchody
w Chełm ie
P rzybYli m.in. pre zes NK ZSL,
wicepremier Roman Malinowski
i sek'retarz KC PZPR Zbil:'niew
. Iicha! .. k.
F-odrzas che łmskiej manifesta cji zabraJ głos n"e7es , K 7SL
Roman l alinowski.

*

~'odycze pilnie poszukiwane
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zio l Cjo
/stę

,1w ięc

ików
w

mis-

lecz za
które
wblnej sprzedaży, kosztowały bagatela - 300 :d za sztukę.
Czy oznacza to jednak, że jesteśmy pozbawieni
jakieJkolwiek możliwości -zakupu łako
ci - dobrych i względnie ła
nich, uzuJ)ełnialących ten niedostatek!
Jest taki producent, który nie
pozwala 'dzieci()łll zapomnieć o
słi>dyczach, To Spółdzielnia Cuk iernicu "Kielczanka" w Kielcach. Produkuje herbatniki, cukierki. galaretki. pomadki. czekoladki. Moma je kupić w olHedlowych sklepach. buIeŁach
i k.ioskach zakła dow ych. przy
od r obini~ szczęŚ<'ia ~akże te z
doda t ki~ czekolady bez kartek.
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Wyróżnienia

dla

GÓIl z Kielc
iV.Mokwińs~ej zRadomia

.Dotychczas "Kiekzanka" wa na była jaki> producent tanich
wyrobów.
Przez
kilkanaści e
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Lasy suchedniowskie. a kOon_
W ,'kus kolo Wachoc ka.
gdzie przed stu dwudziestu laty
s' acjonowa l y oddziałY oowstań _
cze :\IIa dana L an/tie\v;cza, a póź
niej mieściła s ię baza Armil
Krajowej, były m ip i-cem spotkania kom batantów, l~ órzy ' rożyli hołd po.le~lYm
party··nkl'e~nie

tO'm . R

('?pr 1ł .·ra

n "z~d

oomlf't; _

Wojewoda kielecki, Wlodzimlerz Pasternak
pod pomnik Bartosza Głowackiego,

w~ielD:r

w

deszczu

~łachina

Tanio czy drogo?

Jury xx: Festiwalu P iosenki
Rad1lieck iej w Zielonej Górze
pod przewodnictwem Szymona
Kawalli d irektora
filharmon ii w Zielonej Górze. człon-

nIż

Wykusie

jaką cenę? Czekolady,
pojawiły się ostatnio w

Te-

si ę

N iewiele
zj<t Wisk
gospodarczych. wywołUje IrytacJę WI ęk

OOKONC7.ENłE

pewnić trochę więcej,

Narzekd.my na brak słodyczy
na rynku. Jakże trudno wyt il ma(;zyć maluchom, że me
mogą :r,~ść w ciągu mies iąca
"ięcej niż dwie czekolady. No,
moina by im wprawdzie za-

rozP01: zęły

wc zoraj w Racławicach 1I!·<lC7.Vs lO>K: i z oka zji Swieta Lud"wego w woj. kieleckim.
Na miejs('u. ad'de 190 lat temu kościuszkowscy kos ynierzy
stoczyli zwvcieska bitwc POd
OOKO~CZENłE N ,\ STR. !

postęp owe: mezal"żme od samodzielności, 8omof i nan 8~U'a nin Uf).
przywilejÓW dla p1"2 <.>dslę bIOTStW

ielclanka" ma ambicję
"
"dorównania . " edlowi"

In

Głowackiego

te tv polsk im wydan'u. Coraz
PowgZl'ChnleJM e staje się więc
pTuko1U!nnr-'inalo . powiedzmlJ.

)-

Ja

Od 'pałożen'a kam .e uia wę
gielnego pod oomnik Ba.rlO'"-a

szą

*

Głowackiego

.I

zimnie

targów poszla w ruch

Red. Andrzej NO\vak
depeszuje z Poznania
Gdy minister handlu zagranicznego TadeuH Neslorowicz
kOHczył w sobotę po połUdniu
kon!el'encję pra .-- ()wą z
dzienni·karz am i
akredytowanymi
przy
56
M iędzynarodowych
Targach
Poznań s kich.
zaczął
padać deszcz, k tóry wkrótce zamienił się
w
ulewę, Zn iweczyła ona wszys tk ie. starannie
przygotowane przez poznaniaków. imprezy plenerowe towarzysząc e targom arlYl>lyczne
występy i wielk i jarmark świę
tojański na rynku starego miasta.
DesZcz padał ca12 r:oc i ust .. ł
tylko na kró tko podeza ' niedziclne j uroczystości oficjalnego otwarcia targów. na którą
przybyli
prLed~tawicicte
najwyższy<,h wład z po !ski: h z przewod nic zą cym
Rady
PanSIwa,
pro!. Henry kiem Jabłon kim,
członkiem Biura
Poli tyczne go
KC PZPR. StaniSławem Kalkusem, wiceprem ie r e m rządu Januszem. Obodowskim, O becr.J
byli pnedstaw iciele resortów
handlu zagranicznego z wielu

krajów Europy, k{,rpu ~u dyplomatyt'z nego. handlowcy .
Wa lory i dorobek tar.:;ów
można będ zie
dopiero ocenie
DOKOŃCZENIE
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Slubowanie junaków
Z
udLialem pnedstawicieli
WojeWÓdzkiej KOUlend,. OHP i
liczn ie zgromadzonych rodziców
odbYło się wCl.Oraj w K ielcach
uroczyste ślubowanie junaków .
Junacką nrlysięge złożył o ponad
300 dziewczat i chłonców z d7;esięc i u ochotnic~ ,vch hufców praOOKONCZENIE
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Moment składania kwia&iw
przed pomnikiem.
Fot, Al. Piekan*i
kiem wyst awionym przcl. lIPOleczeósl wo okoliczn ych
r:.mi.a
złoży li kwia ty
m .in. przedst&.
wiciele ZBoW iD, P rezes wo je.
wódzkiej organ izacji ZBoWiD,
Leon Pają.k. p rz yoomniał z,gro.madzonym sylwetkę oorucmik ..
Jana
P iwnika
.. Ponurego".
Ch w'Hą ciszy UCz.cZOClO pa.rnięć
bojowników. k ~órzT Olidali tu
~ycie za ojc z y zr:ę w trak cie notyczek z Niemcami.
(aI~

STR. !

'JRewelacje" brytyjskiego autora
śn "e r ei Jana Pawła I
LONDYN P P. Pap ież J n
l, który pozostawał na
t ym
najwyżnym
slahowi ko
kościelnym tylkO przez 33 dni,
został zamordowany. Taks re-~laeyjnlł . tezę poStawił . brytYJ ki allt.r Davill Yallop. klery
Paweł

I

po dwuletnich badaniach dosz dł do wnillsku, ii poprzedni.owi Jana Pawła U podane
trueimę. Wyniki badań Yallopa
zawarte zostały w ksilłice ,.In
God's Name" IW imię hoże), klóra za kilIta dui nu uku ć się

Londynie. Brytyjski autor
spraweów domniemane~. zabójstwa w idzi w działaczach 1.iy masoń kiej po!, Z nnwiska
w ymienia b . sekretarza sŁana
11'
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Na sztandar ślubowanie składają juoacy: Marian Grzer:oI'GZYk.
Waldemar Wojna, Adam Borowieoki i Dariusz Kostnewa.
Fot. ;l, PaóozYk

http://sbc.wbp.kielce.pl

, więto pols
DOKONCZENIE ZE

STR. 1

RaoClaw icami,
Z41roma.dz~li
się
mieszkanc)" wsi, młodzież, del€€acje z in.nvch regionów K ielecczyZlllY. Na u.r()(:zystość prz-rbyli: wiceprezes NK ZSL - Jozd Kukułka, I sekretan KW
PZPR Maeiej Lu Kzyński,
wojewoda kieleełd Włodzimierz
Pasternak, prezes WK ZSL Stdall Gut, pnewodnieząev WK
8D Eu,eniuu Kot, J)ne'a-odni"ząey Prezydium WRN Ryszard
Zbri" wieepnewodniMąey RW
PRON Ji"ef Knapik i wiee~~ze
wodnieząey Zarządu rrajowego
ZMW Franciszek Szklennik.
Na.wią.wjąc do tradvcii
walIk
c:h]()J)Ów o narodowe i s.poleczDe wJ"Lwoleni e Józef Ku'kułka
J>Owiedoz.ial m.j.n. w swoi'!" wys!qpieniu: "Nie ma dru,ie,o ta_
kif!l:o mie.isea w Pome, które
jak Raelawiee upamif'tniloby się

Wyróinienia dla
M. Córy z Kielc
iV. Mokwióskiej zRadomia

SI

ehł

pskim bonalerslwem i
riotyz.-mem".
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N311'odowej Rady'
werdykt.

k.a

Kultury

ogłosiło

PIERWSZĄ
NAGRODĘ
,,złoty Samowar" przywano
zespołowi wokalnemu " Impuls"
z Dzńaklowa ('Woj. ciechanow -

skie), nagrody drugie - "Srebrne Samowary" - przy-znano
Justyn~ Sieńcsył.
z B'ałego
stoku oraz Anme Bąbas z Toru.nia.
TRZECIE
NAGRODY
"Brą.zowe Samowa.ry" z.dobyli:
Andrzej KOiyeki
z
Wiskitni
(W.oj.
skierniewiclWe),
Beata
Milewska z Torunia, Waldemar
Kasperowicz z Za.r (W.oj. ue:kJnogórskie).
WYRÓZNJENIA jury )LX
FPR przyznało: M .-tRIJ GÓłl2Z
z
Kielc,
Hał,orzaeie
Pnybyło..-;n: z Elblą.ga, duetowi Anm.a Sosna i In'na
Uu_k z
Siedlec, Viel~teie
Poehmarze z Jt"len.iej Góry, Vio~;e Kurp_ z Gorzowa , zespołowi wokalno-insb'umental.nemu z Domu Kultury w Brzozowie (woj. krOŚWlieńs k i e), Graiynie
Owsik z Płocka. grupie r()(:kowej "Temstil Band" z GC'rzowa.
VIOLETCIE
MOKWIŃ
SKlEJ z Radomaa. zespołowi
wokalnemu ,,.""band" z Sulechowa
(woj
2lielonogórsk ie)
oraz
Bieie
ZawistowSki('j
z
Bogatyni (woj. jelen iogórs k ie).
Na.grodę dziennikarzy zdobył
Waldemar Kasperowiez z Zar.
(PAP)

Dokładny

czas
z Warszawy
I

Od
kilku mleSi~l' y
zni.kz radia tradycyjna zapowi.edz: "Łączymy się z ObseTwatorium Asironomicz..nym U wlWersytetu Jag iellońsk iego w
Krakow:e, skąd podamy
dQkładny
czas". Teraz sygnał
czasu
;&it
przekazywany
z
Wa.r.;;za~y z laboratorium pom iaru ez- u
i
częstotliwości
POlsk iego Komitetu N.ormalizacji Miar i Jakości. NaS'Z3. ra w początkach
swej
d iofonia
hi" torii k.orzystała
z wzor~
wego
czasu
Obf:erwatorium
Astronomicznego ' Uniwea'sytetu
Wa-rszaw_kieł,;.o.
W
v.yniku
znisżcz.en ia
Warszawy
przez
Niemców sygnał zaezęto prze:
kazywać z Krakowa.
nęła

Laborat.orium . pomi.a.r6w czasu i częstotJiwQŚCI może uzyskiwać
dzif;kIl
wykorzystaniu
superdokładnych
.
zegarów
at<lłlloOWych 'lz2.w.
wzorców
cezowych CZ3Ał z dOIkładnośt'ią
do milionowych części sekundy.
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pat-

W odczyta nej w czasie uroczystości pod kopcem Taolleu.,za
Kościuszki rezolucji, chlo»i KJelecczy2.llY zwrócili się do wszyst _
kich ludzi pracy: "Patriotyezne
i postl;powe wartości
ideo""e
puez wieki bie,ły z ziemi rac. ławiekiej
na
eały kraj,
do
wszystkich wsi i za~ród ehłop_
skich, stająe się natehnieniem
do walki i pracy dla ojeap- .....
Pomni narodowej
krzywdy
i
ehłopskich eierpień,
a jednooz~śnie dumni :& 4.-letnh· .... dorobku naszej ludowej ekzy:r..ny
protestujemy :& miejsca ehłop_
ki",o czynu zbrojne,;o - Kaclawie przeciwko
wszdkim
antypolskim, antysocjalistycznym
i antypokojowym knowaniom i
spiskom. I\ly, ehło-pi z,iemi kieleckiej, będ"iemy w szeregach
PRON mobilizować er;-ół spoleezeństwa do J)racy nad w prowadzeniem kraj .. z kryzysu ~o
s!,odarne,o, w myj} wskasań
IX Kon,;resu ZSL i Krajowej
Konfereneji Delf!l:atów PZPR.
Bl:dziemv
w myśl wezwania
hymn .. wiciowe,;o "Polskę pięk
nie i uładzać".
Podczas ul"OCzy&tości zJoz·~~ '}
kwiaty pod pomnikie-m kosy_
n'"r6w i pod ol)el iskie-m \lo1)amiętniającym
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rio·J'cz.iJ ą

manif~~-'

pa,t-

w 1937 r.

Podobtle uroczystości oobvwasię wczoraj także w i....,.·
miejsco wościach woj. k ielfoC'ki ego. We wsi Wywła (g.m. Słuoia
Jedrzejowska) od61onieto tablicę
pamią tk ową ku
czci B art'.>Sza

ly

Głowackiego,

• • •
Na w'i radomskiej uroczyś
cie obchodzono wczoraj Swięto
Ludowe. W wieru m iejocow.oś
cóach odbyly się wliece i festyny. Uczestniczyli
w
nich
przedstawiciele
v.:ładz
wojewódz.kich. Na wiec rejonowy
w Brzozie przybyli
m. in.
I
sekretarz KW PZPR BOt:dan Prus, prezes WK ZSL Henryk Maelą, i przewodniczący
WRN płk
Ed""ard
Jt:druszewsk( Po wiecach odbyły się ludowe zabawy, za wody sportowe i występy zespołów artystycZlIlych.

•

•

•
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Sensowne wy,scle po-zo.staje
tylko jedn o: zamknięcie wszelkich innl/Ch furtt>k do wzorostu
płac niż t4 prowadząca do- Wllż
sze; wydajności i niższych nakładów ma!erialowych, radyJ.:alne o-bcięcie datacji i inwestycji,
zrówn/JoWażt>nie

budż etu

państ

wa. Na pewno n ie wywoła to
zadowolenia tli przedsiębio1'St
tl"ie, a ponadto p(}jawią się niech'J bne za-zu:y nadmiernej koompltka~ji reformy, odstę1>stw od
jd koncepcji,
Mmodzielnoki
itd. Rozwiqzaniem aJte-rnatywnym po-20staje jednak tylko
powr(\( do s~emu nakazowo-1'-ozd zielczego, z centralnym u.sta./n<nie m cen, wyznaczaniem zadań, określaniem fUlld'U$Zu pł4C.
Warto so-bie wazaJcże u!wiadomić , iż toką le.](cję mam1/ już za
scbq.

cy (stacjona.fnyc-h i dla docoodz!lcych)
dz i alających
przy
przedsi-:biorst wach budowlanych
w
województwie
k ielec;" i ''1.
Iuoo'l,vanie na sz.:andar złożyli
w~'róż,niahcy
Soię
w nauce
szkoleniu: Marian Gr zej!'Oorcz ~'k
i Waldemar WO)na z OHP w
Końskich oraz Adam Borowiecki i Dariusz Kostrzewa z OHP
przy Kombina"; e Budown ictw a
• f iej;;kiego w K ielc ach.
Po ślubowaniu junak - Piotr
Pio:~owski w imieniu Vo'szystki-ch kolegów zapewnił. iż iunacv zawsze będą starali
się
sumienni e UCZyć. a w przv,~
lości
ofiarn;e'
p,acować
dla
dobra ojczyz.n . Z okazji '''Ii -

Termi~y od~ioru

kart lipcowych
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za!ozonych numerow akt w następujących dniach:
11 czerwca br. od numeru 1 do 50
12 czerwca br. od 'numeru 51 do 100
13 czerwca br. Od numeru 101 do 156
14 czerwca br_ od numeru 151 do 200
15 czerwca br. Od numeru 201 do 250
11 czerwca br. od numeru 251 do 300
19 czerwca br. od numeru 301 do 356
.'
20 czerwca br. od numeru 351 do 400
22 c2erwca br. od numeru 4111 do 456
:tS ezerwca br. od numeru 451 do 500
26 czerwca br. od numeru 561 do 600
PrOSi lU;:. o odbieranie kart zaopatrzenia w podanych terminach.
Przy odbieraniu kart na lipiec zakłady pracy mają obOwiązek rozliczania si4: z pobranych kart na czerwiec, a także przedkładania do
wglądu list pracowników 1 ich rodzin, na podstawie których sporzą
dzone zostały zapotrzebOwania,
Emerye!, renclśc:i. rolnicy 1ndywidualJJi oraz osoby niepracu'ące odbiera'ą karty zaopatrzenia na lipiee w liwoich rejonaCh adminiatracyjDych w dniach od 15 ezerwca br.

lepiej

8 me.wea br. obradował w Kielc~um Zja.zd IH-Iegatól" Wojen-ódzkiCC Zwi'lzku Spółdz.ielni J\lieS7.ka.niowych. Pnedstawiciele 25 spółdzielni zr7~szonych w WZSM JIo!)dsumowali działałność w kłach 1982-83.
Ocenie . poclda'!lO
pcz.etde
wlSz.ystk im pcz.eds ię\\'"L:~i.a inwestycyjne, od których bezpo....
ś,oonio Uozalei.niony }est pcz.yrOl; t liczby ciągle bmk.u.jąc)·ch
miesZlkań. W iele u'wagi pOOowię
COl,"O problemorn g05poda.ro.wania z.a.9Oba.mi m iesZlka'niowymi
(w tym' remon tom), dz.iała.lno
ści
')().~ e: lono- w ye h-<Y'A',a v;c loe j
w 06iecllac h. syItuacji finansowej spółdzielni. g~ee lokalo'wej itd. W k.róbkiej relac.ji brudno przedstawić wyczerpują co wszystkie tematy poI'U6za,ne
przez
delegatów.
Skoo.centru.jrny się na sprawach ifJJw e stycyprych. które
dla t 'oięcy ()Sób oc:z.ekujących
w kolejkach 5pół«h.iel.czych są
chyba naj istotniejsze.
:w.ta 1982-83 dla bud&Y.nictWEI spóld'l.ie1czego. bY'ły bardzo brooll1e. K ryz.ys gOSJpodarcz.y nie o<sZlC z ęd-z.ił
boo o-w n ic'bwa; spadek produkcji materiałów burlo.wla,nych i
wyko.ńczeni<>-wych, • z.ła o.rganiz.ac}a pracy w
prz.ed -iębiOlr
s.twach montażo-\\.-ych i inź.y 
niery jno- i·nstalacy jnych,
kJo-

nżeckie

Dni Kultury
Wczvraj w lIży zakończyły się
dor()(:z.ne Dni Kultury. Przez
trzy dni miejscowej
publiczności prezent.owa ły sw6j dorobek młodzieżowe i lt,ldowe zepoły
a·rtystyczne. Imprezę uświetniły także liczne wystawy
m .in. rzeźby w d.rewnie, ceramiki ludowej. pam;ątek zwią
zanych z walkami narodowowyzwoleńczymi
na zieuli radom kiej.
Na zakończenie Illżeekich Dni
Kultuł'Y odbyło
się
s.potka.nie
twórców ludowych i d zia łaczy
róŻ'nych
towarzystw
regionalnych.
(włm)

Ślubowanie junaków

Wydział Handlu i Usług UM w Kielcach' informuje że odbiór kart
zaop~trzenia na lip!€<: dla poszcz<;gólnych zakładow pr~cy odbywać się
będZie Według

• •
I

wIęcej

zGbloko'wać, zabronić.

miniony piątek w Radom~u w ZDK "Waltera" - .00była się okolicznościowa
akademia. W spotkaniu uczestmiczyli, obok kie-rQwnictwa WK
ZSL na czele z Henrykiem M'acią,;iem
gospooarze województwa z I sekreta'TZ€1ll KW partii Bo,danem Prusem, wojewodą radom kim,
płk.
Alojzym
\\' ojciechowskim, przewodniczą 
cym WRN. płk. Ed",' ardem JI;druszewskim, przewodniczącym
WK SD Krzysztofem SzewC%akiem. Na sali obecnj byli też
dzialacze ruchu ludowego, przodują cy rolnicy,
przedstawiciele
organiza cji sopolec:znych i mło
dzieżowy ch.
W
okolicznościo
wym wyt.ąpieniu
tradycje
i
współ czesne 06ią.gnięci a
ruchu
ludowego w Radom"kiem przed.9tawił Henryk Ma dąg . Omówił
o-n także per~pektywy i k ierun ki rozwoju radomekiego rolnictwa oraz założenia w.,pólnej polityki rolnej
i
żywn(),~ciowej
ZSL i partii.
(wlm)
W

•

r,zqd po-winie.n zTob ić z tllm pon4dEk, przyłotllĆ kvmu trzeba,

Rząd daw no
}UZ tL'l/C~erpał
mEtody najsłab iej opTotect/JoWaIle (w.zak ,,",dno wielkim gło
sem upominać s ię o niskie ceny aa.mochodów, benzyny, alkI?"'
holu, zamrażarek czy kaw1/), me
IIzll$kał
zgody 114 wpr, adzenie pow!zechnych cen równowagł bit dla każdego telew ' zor :0
lSÓ.OOO zł to .,1'"Zb ój". niE zdołał wywołać ruchu efektywnoś
cio-wego w takid .kali, by r~
lIąca produkcja mo-gła 1'ato-wać
rynek. A przy tym człowit>k
pf'ocujący
nie w;dzi ltviqzku.
między
po-bTaniem czteTrnlstEi
cz1/ p: ę'naste; pt>ns;i v·,/ pracotL'anEj z zy ku wtłOCZO'l'lego w
ceny sw(}ich wyrobów i usług a
szaleństwem ceno-wym na 1'yn.ku
i do-maga si ę, aby CEntrum pock1'oomiło i n n y c h.

mieszkaniowych

rzeba budować

1

Tymcza.se.m w odpo-wiEd.zi na
rat1Ln.k/JoWe, centralne po<!wyżki
C€-fl, chToniqcE rynek pf'zed 1'OZpadem, hipErinflacją i SpE.kull!-cją, po-wsz«hme
doko~uJe nę
awarlljnych kO'l'lt1'posumęc pła
cowl/Ch i
wlicza je w ceny.
Wszyscy I>bse1'wujq to z.; a~is.Jco!
podnoszqc krzllk ~od n~eb~osa ,
również
wvpłaca,q
plenlqdze,
pod byle pf'etekstem odbijajqc
to sobie Ile cenach. WbrE-W poZQoToom, tli większości p.rzy pa dków dzi~je się talk tli sfene cen
urzędo-wych
i regulowanl/Ch,
gdllŻ wł4Ś1łie kantowa fOl"muła
wyUczania cen, prZIl o g ołoconym
1'll'nku i powszechnośc i monopoli, dcpuszcza to na sto różnych
spocobów.

spółdzielni

żającej

się 40 rocwicy powstania PRL we wszystkich hufcach pooje-Ło zobowiązania wykonania
wielu
dodaY<:owyeh
prac na budowach na rzecz ł7u
down idw a mieszkaniO'We~o.
Podc zas wcz()~ajszej uroczYlS!.ości członko"D
kadry, z.ashlinnvm i w'\o-różn ia"cy m się w
pracy z młodzieią wychowawcom wręczono 5 złotyc h i 3
b~crrowe ooznaki OIIP. 7
osobonI w~ęcZ()110 od ZID a ki 7 ~"łu
żony dloiałcz WK".
(JPA)

Ocena przebiegU
dotychcza owej kampanii
wyborczej w Radomskiem
• W miniony piąteR w Radomiu oobyło się wspólne posiedzenie Wojewódzkiego Zespolu Poselskiego i Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narooowęj .
Podczas obrad, które prowadził
przewodniczący WRN płk Edward
Jędruszewski,
ocenione
doty chczasowy przebieg kampanili wyborczej do rad narooowych. Mówiono także na temat wdraiania nowej ustawy
o systemie rad narodowych i
samorządu terytorial~o. RadDi i pcl6łowie za.pozJnali się rótwni~ z alctualDą sytuacją
lIPO-

i gu;pod~
i ft,ionle.
.1I'łm)

łec:zno-poII ltyczn.ą

•

mieścw

http://sbc.wbp.kielce.pl

poty z o:pafiowaniern r e.tQlf'1Jl)'
gospodairnej w budOM'J!1ict'wie
bą;dtź też niewlaśc i we J,rJ;te::·pretowalllie nOM-YclJ zasad, kłopo
ty 7. t.e ,mi.nOlwym pCl.eka1.ywa-

n iem te;renów pod

-

zabu-d()wę

to tylko niektóre P'I"z.yezy-

ujemnie wpływające na
tempo., ilość i jakość bOOO'W41ictwa m iesz:kanio ·...·ego.
W minionych dwóch latach
w wvjewódrz.twie k ieleckim w
remach s\póldz.i.e1cz.ego budownictwa wielorod:z.il!1.nego 00dano 5902 mieszk.a.n·ia o lącwej
powien.x:ooi 313 tys. rnek'ów
kwadratowych . to jest o
60
lokali mniej aniżeli przewidywal plan, kt óry, nawiasem
mó .."iąc, już był znacznie 005'l.y od programów choOOY
d rugiej polowy lat 70.
Jruzcz.e go::z.ej wypadła realizacja budo-',\'11ic-bwa to'wa'!''l.Yszącego. Na ponad 32 tys. mebrów kwadlratow~h
pawilonów handl()wych i u.slug()\\.·ych
oddal1o n i ewiele ponad 18 tys.
metrów kw. Na pla1nowa.nych
750 no.wych miejsc w prz.ed.sz~{o()lach u,z.yS'kano ty lko
594.
Z prz.e'v;iodywanych 750 m ie;;c
w ż.!rokach spó1dz.ielcz.e OGiedola
w'Zhogacily
s: ę
ler.i<..... ie
o
375.
A
cież spółdzielcz.ość n a wsz.ystkie zadania 7.alge'l-\··ni la odJpo-w iednie nakłady. Ale, jak widać, pieon i ą,dze nie o
wszyS't-

n)'

kim

decyd·Ulją.

W

198.2

1l'000d

budowlailli. byJi w 5tanie wyko.rz.ystać tylko 96 proc. środ
ków , pieonię:imych prrez.11aczonych przez .9j)ÓłJd-z.ielnie, zaś w
Ulbit'f:lym r oku było je.,i.cz.e
go.r-z.ej ,.prz.erooiono"
b0wiem jedynie 82 pcoc. ,riakła
dów, na co wpływ m iaJ wła
Ślnie słaby po6tęp rOOót na obiellctach towarz.yszących.
W budownictv.ie jedo<x'o-ó z.iJrmym plan na laita 1002~3
Jl('1.l.e''\Ą.1.dywał 00 o.dC.ani.a
327
domkó w, a oddano 328. I jest
to jedyna forma budownictwa,
w ktocej udało M: w 06tatnim
czasie zrobić v"ięcej aniżeli zakładano.
.
Mimo Lruodności,
spółdz.iel
c.wi>ć mieszka..'1i<l'\l\·a w dallSzym
ciągu spel!Ilia rolę główł1t'f:o in WEStora ~'Il1iet.wa mieszlkan iowt'f:o wielo::od:z.i.l'I1Ilt'f:(). Ale
dla po.JlI'CIM'Y sytuacji w
00d()ll1.'Il1ictwie
mies'llka.niowym
za kOCliecz:ne uznan.o J>Cl'Wię
ksz.enie własnego, tj. spółdziel
czego pot.el'llC.jału wykona.'wcugo, dzięki czemu moŹlna było
by s4!:uotee-zniej W\SIpiera(: f.ilrmy
budowlane, a z drugiej strony
~'1lIienie wlaści<wego. nadzoru nad jako.ści q robót budov.-lanych. Niektóre spó)d.z.ielnie
w województwie.
kieleddm
mają już w tym <iuże o.siqgnię
cia i warto, aby wt;zystkie posz.ly tym śdadem.
(JPA)

Dziecięce

ekslibrisy
wgalerii "Na deptaku"
W l:alerii "Na deptaku" przy
ulicy Zagór ..kiej w K ;elcach 0bejueć lD6żna ciekaw'l wystawę
ck librisów poświęeonych
Stefanowi 2eromsltiemu, a wykonanych przez dzieci z całe,o
woje..-idziwa. Na konkurs, pruprowadzony przez Wojewódzką
Bibliolekę PBbliezną, wpłynęło
ecółem ponad SM pra\!. Najlepase s nkb prezentowa!!e SIł ,.Na
deptak.". Wystawa esynna ~

~s.ie clo Ilo

DerWea.

(L)

w

Radomskiem ' i nie tylko

Wiejskie
czekają

zdrowia
na 'stomatologów
ośrodki

ojewódzŁwo r adom&lai.e ma
od lat powa.tne tcud llCŃci
z na.bor-em kadr medycznycll do placówek słu.iby zdcowia. Brakuje nie tylko lekarzy z rożnymi specjalnościami,
ale rownież lekarzy st.om3ltoIQgów. Tycll ostatnich w Radoowldem zatrudnionych jest
obecnie 267. Dla pełnej obsa·
dy stomatOlogicznej wszystxich
placówek brakuje 50 le!Qrzy,
szczegó lnie
niedObory
odczuwane są w terenie. W
tym
roku dosłownie od za.ra'Z moż
Liwe jest zatrudnienie co najmniej dziesięciu osób. Absolwentom wydziałów 9tomatologi-cznych akademii medycznych
oferuje
się
dobrze
wypo·
saż o ne gabinety oraz wygodne
mieszkania
Dla młody ch nie
jest to bez znaczen.ia. M imo
korzystnych ofert d.o pracy
chętnych nie ma.
Przykładem
en-tuzjast:y. s,połec-z:nika. k tóry
wybrał
wie<Ś
jest lekarz stomatolQg,
Woj-

Przysiężny.
O puszcza jąc
po
W"ocław
liczyłem

r

w

st ud iach
zw ierza

" Radoskórze"

100 tysięcy zło~ch
na Pomnik M
atki Polki

I

Obrad·uhca w RZPS
..Radoo,kór"
konferenc ja
męzow
zaufania posla'lOwiła przyznać
ze
środków
finans.owych
zwią.2lku
dotację
w wysokości
100 tys. zł na fundusz budowy
Pomn ika-Szpitala
MaLki
Polki. Podjęto też decyzję o
udz ielen iu w~zechslronnej pomocy członkom zw iazku i ich
rodzinom b iorącym udział w
turystyce kwalif ikowanej i wypoczynku sobotn 'o-n iedzielnym
N ie zapomniano ~ównież o
pracownikach odchodzących na
emerytury i renty.
(J'. R yb.)

Wszystko O frezji ...
. . .
16 czerwca z tnJcJatywy
redalU'ji
"HasIa
Ogrodnicze~o "
odbędzie się w Osłrowl'U Sw,
w :tali Dziedęceg • . Domu Kul·
lury ~ólnopolskie sympozjum
hodowców frezji
~t~czone,.
WYslaw~ tych kwialew. Wnmll
w nim udział także naukowcy

z SGGW oraz ~rodnicy z

Ro-

Na miejsce sympozjum

wy-

landii.
brano

mieście

kraju

man

się na.iZ roozmówca na prze-życie
wielkiej przygody. .Tak
karoy młody lekuz chciałem
wykazać się nie tylko um i ejęŁ
IlOŚciami
nabytymi w ok.resie
sbudiów, ale rowniei inicjaŁy
wą i społe cz nikowsk i m
zaan-

Dlaczego młodzi uni'kają
pracy na wsi?
- .Test wiele nieporozumień
i SPO!'O oninii obiegowych o
llrac.v w terenie .T e;; t tu dclkG, tego się n ie da ukryć. Praca jednak d aje o wiele więcej
satysfakcji n iż w
d użyc h aglomeracjach miej"l;:ich. Poza
b'm z reguły na wsi ZOZ or .. ruja miec"zkania młodym lekarzom. zaś gab in'cty są wyo(lSażo-ne w nO\"oc7e'ny ;oprzet.
Nie je5t to bez znaczenia. kicdv się ncdejmuje pierV.'''7~ ~r,,
cę

;lO stl!d!a~h...

kieleckJm i radom~kim
programach
wyborczych, na spotkaniaCh z: kandydatami na radnych sprawy ochrony
środowis ka przyrodniczego omawiane są z
największą tro ką i uwagą. Są
ku temu
konkretne powody. Opady pyłów i szkodniki zagrażają puszczom Jodłowe; i Kozienickiej. Do obs zarów ekologicznie zagrożo
nych zaliczone zostały Kielce i Chęciny. a
takźe gminy: Daleszyce, Małogoszcz, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Sobk ów. Na hałdach kieleck ich kopa lil zalega
45 mln ton odpadów, zajmujących juź stuhektarową powierzchnię, a corocznie przybywa dalsze 4 mln ton. Pogol'szenie czystoś
ci powietrza nastąpiło na obszarach speCJalnie chronionych
w Busku-Zdroju
i
SoIcu-Zdroju.
ie ma już na Ki elecczyźnie
rzek I klasy czystOŚCi. P rawie 30 proc.
ścieków
odprowadzane jest bez żadnego
oczyszczania, zaś istniejące oczyszczalnie
działa j ą w warunkach wielokrotnego przeciążenia. Zaledwie polo wa zakładów
przemysłowych posiada urządzenia odpowiadają
ce wymogom ochrony środowiska.
W rozwijających się miastach odczuwa
się brak d osta te cznej ilości wody. Jej niedostatek występuje w większości kieleckich
wsi, najbardziej zaś w rejonie Białego Zagłębia , gdzie
eksploatacja surowców spowod owała wytworzenie się lejów depresyjnych.
W
województWie
radomskim
niedobór
wody występuje zwłaszcza w Radomiu i
Kozienicach. S tan rzek pod względem czyslości wody nie jest lepszy niż w woj. k ieleckim. Elektrownia
"Kozienice"
emituje
w iel k ie ilości gazów, a wokół niej rosną
potężne skladowiska popiołów.

W

garowaniem. Radomsk ie wydało mi się doskonałym polem
d.o r ealizacji żyoi owej pasji.
- .Ta·k po kil;ru latach wygląda konfrontacja ' marzeń z
rzeczywjstością?
- Począ tkowo pracowałem w
higienie szkolnej w Radomiu,
później zaproponowano mi wiejski ośrodek zdrowia w Wolanowie. Nie namyślałem się
długo, wybrałem
teren. Codzienna praca nie jest usłana
różami. Wymaga samod zielnoś 
ci, doświ.adczenia i ogromnego
samozaparcia.
Klopotów
n ie
braku je. Opi ekuję się r ejonem,
w k tórym jest blisko pięć tysięcy pacjentów. P rOlwadzę profilaktykę w szkołach i pl"Zedszkolach na terenie całej gminy. W przychodni przy}muję
dz iennie średni.o d'O 30 osób.
przypad.Test sporo ciężkich
kÓJ"', ludzie na wsi przychodzą do lekarza dopiero jak im
ból dokucza. Leczę więc różne
.przypadki. P acjenci przyjmują
mnie życzliwie, chyba mają d.o
mnie zaufanie. A to chxba je;; t
najwaz.n iejiize.

dech

-

Nasze progranny . ~borcze(5)

(woj. w:.r.)

en katastroficzny nieco obl-a z ujemnych skutków niesionych przez cywilizację okr eśla skalę problemów czekaj ących na rozwiązanie. Poprawę
moźna
uzyskać
poprzez usprawnien ie
funkcjonowania filtrów,
modernizację
i"tniejących
urządzer'l, zwłaszcza
oczyszczalni,
budowę
wy~ypisk śmieci i codzienną
troskę
ludzi
chociażby o czystość la ów i rzek. J ednak;że
r a dykalne zmiany na lepsze można uzyskać
głównie poprzez bardzo drogie i pracochł on 
ne inwestycje: bud owę ['owych u jęć wod}'.
wodo cią~ów, oczy"zczalni ś ~ie ków i innych

T

urządzeó.

Na zdjedu :
I .. ~.

Wojei~('h

pracv.

l~k

n:

slomato-

Przy i"iny puy
Fot. W Warrhoł

W woj. radomskim r:O'iVe ujęcia wody
Kozie nice, Radom. WYŚ'11i~rzyce,
Grójec. Za niezbędne
uznano

otrzymają:
Białobrzegi,

pionkowsk-

I
II

e,pul Opieki Zdrowotnej w PiOnkach zas:ę 
giem swej działalnośc;
profilaktyczno-leczniczej
obejmuje miasto
i
gminę
Pionki, czt:ś::: gminy Jedln ia-Le tnisko,
Głowaczów.
Jastrzębia i Ga rbatka. W ze pole zatrudnionych jest 429
pracowników w tym 34 lekarzy med ycyny, 11 stomatologów i 116 pielęg ni arek. Mimo
uciążliwych
warunków

l

Ostrowiec, peoiew ai l"
tym mienk a znan,. w
hodowca
fr~ji To-

Zi~liński.

adomskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego wytwarzają
dla
POtrzeb PKP armaturę
ba-

R

mulcową,
Osprzęt

smarną,

ogrzewczą

dla trakcji elektrycznej, a także inne części zami~nne do taboru łącz:nie
blisko 700 asortymentów. Podobnie jak w inny ch przedsiębiorstwach. i • ZNTK nie
brakuje kłopotów.
Pom imo
Ciągłego unowocześn i ania parku maszynowego, m.in.
po!Jrz~z zaku p :i terowanych IlU meryczp:e obrabiarek l:a lic~ncji japoftskiej, wiele
Je zcze maszyn liczy sobie 20.
a nawet ~ o lal Ostatnio zakład wz1)()ga ił się o 6 automatmy tokar 'kich
produkoWanych przez zachodnioniemiecką firmę ,.Emag", które
"ą przeznaczone do produkcji armatury hamulcowej
i
marnej. Jed" ak ich w,VkorzY,.:lllie je~t niewielkie na
~kut('k bral;u odlewów. dn-

tworzenie nowych zbiorników na Radomce,
i Pacynce. W realizacji są trzy
ogólnomiejs kie oczyszczalnie ścieków w Radomiu, Białobrzegach i Grójcu, rozbudowę
oczyszczalni przewiduje się
VI Przysusze.
Pionkach, Kozienicach, budowę nowych zakłada się w Iłży i Zwoleniu. Nowo powołane
przedsiębiorstwa
s pecjalistyczne
Budowy
Wodoc i ągów i Kanalizacji
Wiejskich oraz:
Melioracji w Łuczynowie powinny wypełnić
istotną lukę w inwestycj ach wodoc i ągowych
i wodnych o raz regulacji sto u n ków wodnych w rolnictwie.
woj. k ieleckim również czynione będą
starania o
rozwiązanie
tych problemów. W budowie lub rozbudowie
znajdują się oczyszczalnie ścieków w Staracho wicach, Miechowie,
Chmielniku,
Koń
skich, budowane lub modernizowane będą
oczyszczalnie w K azimierzy Wielk iej, K ielcach, Ostrowcu, Suchedniowie. W przygotowaniu są inwestycje tego rodzaju w Bu ku-Zdroju. Trwają starania o modernizację
oczyszczalni w Sitkówce pod K ielcami.
W tym roku trwa budowa zbio ro wych
wodociągów w P acano wie. Stopnicy i Sła
boszowie, w 198.3 r. budowane będą wodociągi nadal na terenie gminy
Stop nica, a
także w R acławicach
i Skalbmierzu oraz:
sieć wodociągowa w Tuczę pach, Pawłowie,
Nowej Słup i, Bodzentynie. S zydło wie.
Potrzeby w zaopatrzeniu w wodę zaspoko jone zostat lą jednak tylko w niewielk im
s t opniu, zwła szcz a w odniesieniu do wsi.
Trzeba więc znaleźć środki i wykorzystać
inne możliwoś,'i. Szansa tkwi przede w s z:ystk im w zaangażowaniu mieszkańców wsi w
budowę urządzeń wodocią~owych w czynach
s połecznych. M leszkar'lc~' wsi k iel ckich zadeklarowali na to konto w bieżącym roku
blisko 280 mln zł i tyle samo na rok
przyszły. Będzie za lo można
WYbudować
kilkadz iesiąt kilometrów
i ci wodociągowej.
Zakres prac połecznych w obu województwach można jedna!, zwięk,zyć i w tej
w!aśn '.e dziedzinte należy oczekiwać inicjatyw lud ności. Ponadto można i należy poprawiać sy tu ację poprzez budowę
małych
lokalnych. wodocią~ów
dla
kilku gospodar~tw, odbudowę lub blid Jwę zbiornik' w
małej retencji. G ospodarkę w odna w miastach wspoma~ać powirI"v zakład': pracy
posiadające własl":? u iecla.
Nade wsz,V,tlw jedna:: trz:b pamiętać o
koniecZI" c ś 'i
OqCZ- d(1,,~ l
gospodarowania
woda, zarówl",) w prz:n:; ~l·. jak też każdym
d:>mu i go-;p:Jdar,1 wi .
(U.,
Zagożdżonoe

Aby

koła

pOC i ągu

starczanych przez Dolnoślą
skie Zakłady Odlewnicze VI
Szprotawie. Z tego właśnie
powodu nie wykonano zam6wień m.in. z Zakładów C e~kiego,
chorzowskiego
..K oo.slalu" i .. Zastalu" w
Z ielonej Górze.
Nie zrazaJąc s i ę
trudnoś
ciami, w ZNTK podjęto decyzję zw iększenia
produkcji
innych asortymentów. gdzie
nie wy s tępu ją kłopoty
mat~riałowe.

Zakład

boryka S1ę rO\"''I1ież
brakiem ludzi. Aby jakoś
zrekompe:J>oować
ten defiCyt
kadr, praco 'rucy podejmują
pracę w wolne soboty. Sprzyja temu
"';prowadzony
w
pnedsięb :ors lwie
mot}wacy j ny system plac.
Za każdy
z

.

procent
ustaloną

kręciły

dobrze

kub rolnictwa , produkując
m.in. korpusT do snopoWią
załek dla lubelskiej
,,~o
my", listwy przenośne i redlicw. a takU
dute. ilości
ogniwek d() elewator6w.
Za .. lata ZNTK obchodzić
będą lOO-lecie swego istn~
lll4L Planuje się dalszą m0-

wydajnoś ci
ponad
średnią normę pra-

cownik otrzymuje dodatkowo
50 zl W ten sposób niektórzy zyskali na zarobkw tysiąc. a nawet więcej DotTch
miesięcznie .
Ponadto

dyrekcja
ZNTK
z apelem do eyłych
pracowników, którzy przeszli
na wcześnie j;- ze emerytury, o
powrót do zakładu . Z podobną propozycją zwrócono
<;ię
rÓ\\'I1ież do lud:t:i nie zatrudnior.ych
ha
_tanowiskach
produkc.· jn)"ch.
..I
mających
zawody r:lcl~ It.S.r l<:ze, ~t .....a rzając im możliwoś-.:
dodat kowego zaro\)ku po godzilIach
pcacy.
wystąpiła

WOlIlt! n oce prod-ukcyjne
zaklad wykorzystuje dla po-

dernizację

m.in.
wa~

l

przedsiębiorstwa;

się rozbudokuźnię. krajalnię
stali
przystąpić
do budowy

umierza

oraz
nowej hali pcodukcyjnej. Podejmowane s a też starania o
wzniesienie budynku administracyjnego.
\V
którym
mieściłby
się również
d om
kultury.
W br. zaplanowano adaptację ujęcia wody, przekazanego zakładowi przez ra d omską stacj~ PKP.
R ealizacj.1

http://sbc.wbp.kielce.pl

zoz

P!:aL) i .>zczuple, baZY lokalo'\'e., poradnie
przyjmują
roczn.e ok. 190 ty.'. pacjen tów, wykonuje się ok. 600
zabiegów opera-:yjnych, hospiŁailzuje
ię praw ie 4 tys.
pacjentów.
Op ieką

środowiskową

obję

tych jest 1500 osób; a w ramach opieki
społecznej
udzielono pomocy materialnej
por- a d 700 podopiecznym.

(m-d

f

tego zadama pozwoli na odciążeme
miejskich ujęć, a
także
przynies,e
zakładowi
znaczne oszczędności. W budowie jest również zamknię
t,. zbiornik wodT chłodzącej
dla kompresorowni i generatorów w narzędziowni.
ostatnich
latach
w
W
ZNTK udało ' się rozwiązać
wiele problemów socjalnych.
Dla rozszerzenia bazy wypoczynkowej wzniesiono
m.in.
:!4
domki
kempingowe
w
Brodach
Ilieckich.
Oprócz
tego załoga korzysta z wypoczynku w domu
wcza .;" wym w
Mielnie, mog4cym
j('dnr>l"a.zowo pom:<'ś.:ić 42 rodziny.

J. RYBCZY "'KI
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Płace

służbie

w

zdrowia

f

~

Coraz dłużej wyczekuhc w kolejkach pod drzwiami lekarzy
rejonowych, specjalistów, gabinetów zabiegowych - interesowaliśmy się wszystkim. Tym, kiedy lekarz przyszedł, ile się spóź
nił, w jakim tempie "odprawiał" pacjentów, ile cza:l11
poświę
cał na picie kawy. Nie interesowaliśmy się tym, ile on ma dodatkowych prac, ile bierze dyźurów nocnych, żeby osiągnąć godziwy zarobek - ilu jeszcze pacjentów będzie musiał przyjąć
I zdążyć do innej przychodni, na dyżur w szpitalu, na dyzur w
pogotowiu. Zarobki lekarzy pacjentów nie tylko nie interesowały,
one często dzięki plotce i faktycznej nieuczciwości jednostek,
urastały w obiegowej opinii do fantastycznych rozmiarów.

T

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 114

POZIOMO: 1.

I. osoba

nieżyt oskrzeli,
występująca na scenie
podrzędnej, przeważnie

w roli
w rolach niemych, 7. odrobina,
maleńka iloŚĆ, 10. domena mit.
Chronosa, 11. pOtajemne spotkanie; randka, 13. hist. naczynie
przeznaewne symbolicznie do
przechowywania łez wylanych
lUl pogrzebie, Ił. wychodząca z
użycia
miara objętości
ciał
,~nych lub sypkich,
równa
)ednej czwartej litra.

PIONOWO: 2. krasomówca, 0rator, I. imię bohaterki powieś
et "Wojna i pok6j" L. Tołstoja,
'- silny narkoty\l; kojarzący się
z amokiem, 5. gad żyjący na
Nowej Zelandii, przypominają
cy wyglądem jaszczurkę; hatteria, 7. osiedle wiejskie w Azji
Srodkowej (anagram od; ZŁY
KASK), 8. akt wyrażający wolę
SejmlJ, 9. •.. do wykonania, 12.
naczelnik plemienia Murzynów
lub urzędnik sprawujący wła
dzę w sposób samowolny, pano-'
szący sję.

Bozwi~itanie
syłać ualeiy

knyiówk} IIrzepod adresem redakcji "En>' wył~czułe ua kar&aeb pocztowyeh w
terminie
siedmiu Iłni od Iłaty Ilinlejszego uumeru. Pomięliby lIrawid.
we _dJlOwielłzl rozl"uJe się DaIrodę lrsl~ikow~ Karty bez kuponu JH:dą wyqczene s 1_wauia.
,.ECHO DNIA·
Ku-pon lU' Ut
Rozwj~zanie

flgyiówld nr "
POZIOMO: sierżant, konkieta,
wilkołak,
anglista, ar:Qazonka,
ka:>sJarz.
PIONOWO: sikawka, etnolog,
żniwo, natka, łysinka, kramarz.
nimfa, lizus.
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iniała za
począwszy

cel spowodować, aby
od tego roku lekarze mogli pracowal: nie wedle
zasady: jaka płaca, taka praca,
lecz odwrotnie: jaka praca, taka płac. Pierwszym krokiem w
tym kierunku jest tegoroczna
regulacja
płac
Obowiązująca
wstecznie - od l stycznia, z
systemem i funduszem motywacyjnym obowiązującym od 1
lipca. Cały zabieg reformowania I motywowania systemu
płac trwać będzie do 1986 r. Nie
tylko z powodów finansowych,
także z potrzeby doskonalenia
tego zupełnie nowego u nas
systemu.
Nie można go tutaj opisał:
szczegółowo. bo
jest zawiły,
skomplikowany, uwzględniający
całą złożoną specyfikę pracy w
służbie zdrowia. Trzeba jednak
by pacjenci 00 nieco przynajmniej wiedzieli o tym, ile
zarabiają,
ile zarabiać mogą
lekarze, i nie tylko lekarze,
bowiem to przede wszystkim z
myślą o pacjentacb
wprowadwIlO nowy system, to dobro
pacjenta, dobro chorego ma by~
podstawowym motywem motywacyjnego systemu wynagradzania.
Likwiduje się przede wszystkim multum dodatków, z.aoierających
dotąd
rzeczywisty
wkład pracy. Elementy płaoo
we systemu będą obecnie następujące:
uposażeni~
zasadnicze zarwarte w szerokich widełkach, a więc uwzględniają
ce specyfikę pracy, liczbę podopiecznych, teren itp., doda.tek funkcyjny dla kierowników ośrodków, przychodni, poradni czy dyrektorów zespołów,
procentowy dodatek za wysługę lat,
premia motyy.racyjna, dodatek za godziny pracy
nocnej i za każdą przepracowaną noc.
Już w przypadku pensji zasadniczej - rozpiętośl: może był:
bardzo duża. Bo zależeć będzie ta
pensja od wa.runków i ilości
pracy, kwalifikacji i zadań leKarza. Młody lekarz po staiu
może mieć pensję w granicach
8200-15.500 zł. Dyrektor zespołu op i e-k i zdrowotnej w
granicach 12.900-21·000 zł. Przy
czym centralnie wyznacza się
tylko zasad:)' og6lne, szczegóło
wy podział funduszu porz06tawia się zakładom pracy, kolektywom, związkom zawodowym,
organizacjom społecznym, wychodząe ze słusznego założenia,
że zakładowe gremia najlepiej
będą wiedziały komu i za co
ile się· należy.
Następny składnik płacy lekarza to dodatek funkcyjny .
podstawowym
W lecz.nictwie
największy dla dyrektora
zespołu, zawierający się w kwocie 2500-6000 zł, odpowiednio
mniejsze dla niższych fu n 1u:ji,
ale również z uwzględnieniem

Bażant

z inkubatora

Bielo«em s Tadiykistan. II'alo tIlę eehrenić ..-secł sqła
q i rozmnoiye lak l'Sa4lJde
ptaki. jakilni lAł namo-zIełe
aianty. Pierwsq Irupę tycia
ptaków wyhodowano w lukuWorze. po esvm umiHK%eoe
w lpeejalnydl klatkach. choeiai
'otyehezas uwazano, że baianty
nie mon iyó w niewoli. 50
ptaków przekazano do reserwatu ,.Tigrowaja Balka" na południa republiki. W ZSRR tyje 12 catunków baZantów. ale
ezarno-zJote ujmują wśr~ nich
DnePJne młeisee. Teco tYllU
lIaunił" me ma bdeD e«ró4
MOlo,iesny _ iwieeie.

specyfiki, warunków
pracy,
liczby podopiecznych itp.
KOlejny składnik pensji to
procentowy dodatek za wysłu
gę lat: 5, lO, 15 i 20 proc. najniższego up06ażenia na danym
stanowisku pracy, po przepracowaniu 5, lO, 15, 20 lat. Za
pracę nocną ustalo.no dodatek
za każdą przepracowaną noc.
I wreszcie eleoment
mający
być,
zwłaszc.!a
w przyszłości
najważniejszym
stymulatorem
poprawy jakości leczenia, tr06ki o pacje-nta - fundusz motywacyjny i premie mo1ywa"'Cyjne. W tym roku przeznacza się na fundUS2 motywacyjny 4-10 proc. funduszu płac.
Wypłacana
z tego funduszu
premia nie może w tym roku
przekroczyć 20 proc. uposaże
nia
pracowni'ka
działalności
podstawowej (dla pracownikÓW
technicznych,
administracyjnych, ekonomicznych zasady są
inne). Szczegółowe regulaminy
przy:z.nawania pre-mii ma sobie opracować aktyw S!PQłecz
nc>-poli tyc=y
poszczególnych
placówek służby zdrowia. Podkreślamy, że w tym roku takie będą wysokości funduszu i
wysokości premii,
bo system
wdraża się od l lipca.
Ludzie
i życie, a ściślej praca ludz.i,
praca lekarzy będzie ten system d06konalll:.
Motywacyjna
premia ma motywował: lepszą
pra-cę, ale też ni~ może
być
już, z dnila na dzień,
awansem, wypłacaną gotówką. Bę
dzie ta premia r06ła, taki~ jest
załoeenie i takie jest życzenie
twórców nowego system\L Lecz
by rosła równo ze wzrostem
jakości pr~y służby zdrowia,
by lekarz więcej zarabiał tylko wtedy, gdy pacjent będzie
krócej na lekarza czekał, gdy
będzie
przez lekarza leczony,
a nie załatwiany ...
Podanych zasad ogólnych,
wskażników procentowych
i dwóch przykładów widełek
z}ot{)wkowych
wynika
już, że nawet
młody
leka.m
będzie mógł, w
zaleiności od
swojej pracy, zarabial: 15 tys.
u i więcej. Wymdka też z padanych przykładów, że preferuje się kadrę
kierowniczą.
Na początek chyba słusz
nie. Bo mamy w kraju dość
lekarzy, ale mamy ba.r<lzo złą
organizację pracy
w
służbie
zdrowia. Od zdolności organizacyjnYCh utalentowanych i dobrze oj)łaca.nych organizatorów
służby zdrowia zależel: będzie
i praca leokarzy, i ich zarobki,
i wykorzystanie kadry i aparatury medycznej. I to. co najważniejsze w
rezultacie: opieka nad pacjentem.
Taoka jest
motywa cja . tej finan.sowo-motywacyjnej kuracji zapoczątko
waonej w służbie zdrowia '!'"
tym roku, a mającej trwał: ero
1988-r. Także
pod okiem
pacjen1.ów.

Z
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Z rękam
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ymcza sem płace w służ
bi~ zdrowia
już
dawno
spadły na bardzo dalekie
miejsce w tabeli płac w gospodarce uspołecznionej. Już od
da w na zda nało się tak, że lekarz zarabiał mniej niż wożą
ry go karetką kierowca. Ubiegłoroczna uchwała- sejmowa

f 17 czerwca-wybory do rad nar,o dowych

Ola

odstraszenia
wielbicieli?
CAF-Stefan
Kra.sl:ewski

a uczyciele jednego % liceów
zawodowych
w
Saint-Denis pod Paryżem
pod7.ie11li się z pra~ z.da.i.wie.
niem, ja-k.ie - wywołała t.r~

N

Przodkowie Celtów
w Himalajach?
W lłębi niedostępuych lór,
w wysoko poloionej dolinie indusu _ nazwie Zanskar, w Tybecie,
pomiędzy
Indiami
a
Pakistanem, mieszkaJll Judsie
uchowujący się l tyjący jak
w odlCf:łej epoce neoUłu. Skupieni Ilł w 5 jedynie wioskach
wysokości

4_

ID.

54

ło

ludzie zdeoydowanie naleiący
d_ białej ruy, o jasnych. ióltawyeb oesach i długich nosaeh. Nazywają się llinaroL
Na kamieniach. I!kalach rysują zwierzęta te, na kiere
polują. Produkują wino. Wedłu~ francuski~o pisarza, Michela Peissela, są oni ostatni
w Himalajaeh spośród białyCh
ludzi, którzy przed tysiącami
Jat zaludnili Eur0lA:. llichel
Peissel llI~eruje, ie Ilł _ni spokrewnieni a eeltyckim ludem
GaJów pierwotnych mieszkańców c1zisiejszej Francji. De
Uii zaehowali cesty l wierzelIla ludzi s epoki kamiennej.
Tylletańezyey i inne nacje, które ich otaczają, w porównaniu
s nimi III niezwykle ąekejne l
dche. MiDar. Ilł iywi, ekspanlYWDi. łatwo s:allalal!t się d_
wayatkiejfo. .Jak Da razie, u.adka tec_ lud. JIOS"taje nie
wyjaśniona-

(0.)

nadesłaneg(}

im

podręcznika

do naU!ki gramatyki pt. "La.tWQ powiedz.i€Ć". otóż jed'Il() z
~wi-czeń,

()opatrzone nawet rys.u.nkiem sytuacyjnym, :z.akła
dało ni mnie-j ni więcej, tylko
,,skok" na tilię N Modowego
Banku Francji!
Zadanie brzmiało: "Masz zamiar obra.bowa~ Narocrorwy
Ban.k Fra.n-c}i i omawi.as.z. ,.0perację"
ze
wspólnikami.
Staracie się ustali~ jaki momen~ będz.iena.jloep&z.y. O~
wszystkie dane, jaJcie macie
do dyspozycji". Następuje rysunek, informujący góz.ie s.Woi
poLicjant, kiedy wychodzą urzędinicy bankowi,
a kiedy
wWwwie z sąt;iednieg-o k,ina
lub mi-oozkający nad bankiem
Iok a·tor7.y.
Zadanie :z:akłaoda
przeprowadzenie ,,skoku"
w
cią.gu 20 mirnlt i ooowi'\zek
wyjaśnienia
prawda, że

sz<:z-e-gółów

z zastosowaniem
odpowiednich reguł gramatycznych - wspólnikom na.paoo.
List nauezycieli
suger\lJje
uośliwie pójście d:alej " na całość", mianowide włączenie do
opracowania
napaści
z
bronią w ręku ta.k.ż.e ... ·yldaooWC<>W i:nnycoh przedmiotbw,
np. rys.unków (przygotowarue
masek i s.ztu<Cwyeh bród), matematJlki (pr«y:r.y)ny baTIllOnogram ,,skoku"), czy wychoW'aIlia fizycznego (WOO6ywny
trening napastników). Dora.dzają
też
nastęne
tEmaty
ćwiczeń, również "życiowych".
"łałt wy'lta:nWwa~ mUld po-

cztowy",

albo

,.Jałt

wyłu..

achodnia propaganda nie przeoczyła, oczy_ 2eby Izuk.ali wspólnie możliwych do przyjęcia
tak ważnego wydarzenia, jakim było przez obie strony rozwiązań problemów praeowniedawne spotkanie związków zawodowych niezych.
.
z kierownictwem partii l rządu w Warnawie.
Nic dziwnego, te .zachodni propagandyści mają
Zwłaszcza polskojęzyczne
radiostacje zachodnie niejaJtie kropoly z oceną warszawskiego spotkasilą się na pokrętrut ocenę tego tak bogate~o nia związkowego. No bo jakże to: za JlOŚrednie
w różnorodne treśc: apotkania. Silą się i gubią twem tetewizji, na oczach milionów Polaków dozarazem w tej śliskiej dla nich materii.
ehod.zi do pUblicznej pOlemiki międz.y llrzedstaWarszawskie: spotkanie związkowe, kt6rego
przebieg, za pośrednictwem środków masowego
przekazu, pozna1o miliony Polak6w. wskazuje na
zasadnicw różną sytuację ruchu zawodowego w
PolSce i na Zachodzie. Oto dla przykładu, w
Wielkiej Brytanii rząd kOllSekwentnie ogranicza
prawa rwiązkowe · l wszellrimł środkami usiłuje
złam~ op'ór górników broniących .swoich mjejae
pracy. We Francji, wbrew rozplle%.liwej obronie
związkowej, rząd szykuje wielki lokaut hutnikom. 200 ty... metalowców RFN urządza mara
na Bonn, ażeby zaprotestował: przeciwko podobnej ,rożbie bezrobocia u siebie. Bogaty Zachód widelami rządu i związków zawodowych na tle
najwyraźniej nie patyCZkuje się ze swoimi związ różnej
oceny efektów reformy gospodarczej.
kami Gdy odpowiada to interesom kapitału, r0- Związki jawią się w tej polemice jako samodzielbotnicy tysiącami idą na bruk.
ny, kryty~ny partner władz, a obecny na spotNahlralnie, związki zawodowe mogą organizo- kaniu sze! rUldu, generał Wojciech Jaruzelski,
wać protesty. Do tego mają prawo, tyle tylko, zamiast je karcić na wzór zachodni, podkreśla
że nie mogą zapewnić ludziom tak oczYWlstego w swoim wystąpieniu, te wysoko ceni tę szczerą
u nas prawa do pracy. I nie do pomyślen1a jest dyskusję. Idyż przybliża OIUr wz.ajemne zro;zuw demokracjach zachc:łnich, żeby szefowIe partii mienie l potwierdza potrzebę dalszego rozwoju
I rządów sprawlljących władzę w imieniu ka- Glnych, niezależnych związk6w zawodowych.
pitam, rozmawiali jak równy z r6wnym, jak
Jek komentuiA ów fakt radiostacje zachodnie?
partner z partnerem se związkami zawodqwymł. Ano, ehwalll potępiane jesuze wczoraj nowe, "re-

Z

wiście,

U

Sytua.cja polityczna i g05podarcza n'; e
je-st najwcseJ za cze moi.!iwe. Mu.imy sobie każdy z nas oddzielnie -'l i wszyscy to czujemy. Stąd niekiedy n:\Sl roje niechęei i niepowiedzieć na PY1anie: jakiego
zadowolenia, którym trudno się dziwić. Tym b3i'dziej że nacheielibvśmy
mieć
naszego
stroje te są corM: osLrzej ~can.e przez polskojęzyczne r6Zprzedstawiciela w radzie? J akie
głośnie zac;lodnie, które robią w s zystko, byśmy do urn wytechy mu.;i on po ,i adać, bym
bo~ych nie poszli. A jednak w naszej zabiegan1!j codz.ienoddał na niego gł&;?
ności warto zna!eźć chwilę czasu na refleksję, na zastanoDla mnie - ll'usi to być czło_
wienie się: co ja z tego będę
miał?
Na
zastanowiek uczciwy, z odwagą cywilna, musi znać teren : ludzi, któwienie się bez polityczńycb stronniczości. SlI'róbujmy zrobić
rych będżie reprezentO\vał, mutaki rachunek sul1lienia.
szę mu chcieć wierzyć. TakieNie- pójdę do wyborów: Co
emocji czy przez kog06 podykmu człowiekowi powierzę manprowokuje lNII5 do takiej decytowane. Zaś udział w bojkocie
dat w moim i.mieniu. Powierzę
zji? Znajdzie się trochę argu'będzie rzecZYWiście
oo"arciem
mu
w każdym ustroju i zamentów. Gł6wnie tych wsą
dla opozycji, poparciem świa,aożą.dam, by oSltro działał· w raczonych nam przez owe rozgłoŚ • mym wówczas, I'tdy zaakceptumach prawa, według PO'lrze-b
nie i przez na;roiniejsozej maści
jemy cele i program o;>vzY'Cii.
moich i mojej społ'eczności.
środowiska opozyeyjne w kraju.
A o istnieniu realne~o opozyJeśli zaś system prawa, w racY'jnego programu naprawy Rz.e_
A więc, że "gł06owanie bo po.mach które-go mój radny dziaparcie dla komunistów, ktQrzy
cZ_Y'POSJlOlite-i nie słys-załem. Toła, uważam za niedas.konały bę
doprowadz.ili kraj do ruiny ......
talna negacja nie może być
dę starał się go zmienić. Zmieprzecież programem.
2:e "wstrzymanie .. się będzie
nić pr awo, przepisy, zarządzenia
wyrazem protestu... Ze "trzei praktykę polityczną. Jest ku
POZ06tają argumenty za
uba zachować własne zdanie ..."
temu wiele przeciei możliwoś_
działem w w)"borach. Nie wszyci organizacje
polityczne.
Pójdę do wybOtówl Tu argustkie są równie mocne. Nie
społeczne, PRON także przedmentów
i to
bezspornie
wszyscy przeclcz uczestniezy_
stawicielskie
organy władoz.y.
rzeczow~h jest więcej. Ma_
liśmy w zebraniach konsultac:v<imy wybierać hl.dzi, których Ponych - nie wszyscy więc zna_
Załoeenie rąk na brzuchu
i
wj.nniśmy
z.naĆ.
Mamy d·llŻą
my naszych ka.ndydat6w. I abprotest owanie w bezruchu nie
swobodę wY'boru po dwóch
sencja w tych zebraniach była
doprowadzi na pewno do żad
kandydatów na jeden mandat.
pierwszym błędem. Da się go
nych zmian. Można co najwybearobot- ·Nowa ustawa o radach narodo- naprawił:, jeśli będziemy 8·... -a- żej zanooz,ić .. ię na śmie~ć.
wych i samorządzie terytoriaill( się czegoś o kandydatach CoRYSZARD NALESZKlEWICZ
nym daje tymże radom o
wIedzieć, eo jest przecież 1~
le większy zakres komoetenej{
niż było to w poprzedJnich kadencjach... ZmJ~ny w ordmacji
wyborczej - ehał: nie w&zy9t..
koleh zadowoHły - na peWIIO
SIl kro«iem w kJe.run1ru demo..
kratyzacji ż~ lloolicznego, ...
pewnego czasu
moiliwienia obywa.1e-lom praw,wadlzaIlty także do
W bie~YDl tYlodni. Da ekranaeh Ilównyell kiu Kielc; i Badziwe-go nczestniclw. w życllu
we FranpUblicznym.
'omia ebejnymy kilka iIlłeresuj~ell filmów.
Powyższe zeIIta.wienie nie leM
wywołało
oczywiśc~ kompil.etne.,
tJe . .
reakcję.
dziwne studium samotności w
,.pOLICJANTKA" - barwny
jego llrzY1kIa<lz~ można już- dramat sensacyjny . produkcji
<Z.K.)
nowoczesnym
społeczeństwie.
przeprowadz.re r8Cbunek &trat
samotności pozbawionej genezy
francuskiej. Bohaterką jest mło
i zysków. Czy wybory 54 p~
i stająCej lię przez to czymś
da absolwentka szkoły policyjpa.rciem dla władzy? W peowiNacjOllalnym i wytłumaczal
nej, miłująca reallwwać w
n:Y'lJl sell&ie tak. Ale nie są wv_
nym tylko w sferze wewllę
praktyce te wszystkie idee, kt6łaczpie popareiem dla komurus...
trznych przeżyć. Bohaterka filre wpojono jej podcias nauld.
tów. Co do "rumy" Jl8S?e'70
mu każe odejŚĆ mężowi, poniePraca w policji jest dl-a ni~j
kraju wYBłarcz;y
rozejrzeć
WM: ma przeczucie, że ją nieprzede wszystkim służbą sposię wokół. W każdym ustroju
bawem opuści, pragnie więc
łeczeństwu, w
którym muszą
muszą istnieć (z wyjątkiem dVkwyprzedzić coś, c o jest niewiaistnieć ludzie Chroniący innych
tatur faszylrtowskicll) r6żne ford~e.
Dobrowolnie wybrana
przed
złem,
przed
zbrodnią I
my 5aIDorUldnoec1, zaspoka.jalą..
samotność jest ucieczką i cię
korupcją. Praca w policji nie
ce-j - jak dowomi historia:żarem. Nie znamy ani uczuć.
jest dla niej .,wielką przygonajskutecwej J)Od9tawO'We poani myśli bohaterki. Jeśli oddą", ani okazją do rozładowa
trzeby mieszkailc6w. Oni sami
zywa się, Ul tylko urywanymi
nia 060bistych kompleksów, czy
przecież wiedUl najlepiej, l'~:e
zdaniami, najczęśc iej milczy, raz
frustracjL Bardzo cierpi z poi kiedy należy wzni~ść lIz,kole,
tylko - podczas spaceru z oj-o
wodu spolecznego wyOOcowania,
żłobek, przedszkole,
prz~hod_
cem
- pojawia się na jej lwaranią ją nieliprawiedliwe sądy
nię czy
szpital, jak rozwiązać
rzy. nikły uśmiech. Reżysero
i uprzedzenia, a zwykłe wyproblemy komunikacji. Oni 1''1_
wał Peter Handke, w
rolach
pełnianie obowiązków nie chromi - miesrz.1taflcy
wi~d:zą,
głównych Edith Clc\'er, Harni przed konfl iktami moralnykt<lre z t~h spraw musza bvć
kus Muehleisen. Bruno Gans,
mi. Bohaterka dwukrotnie pozałatwione
najpi_, a które
Miehel Lonsdale, Gerard Deparpada w tego rodzaju konflikty.
mogą pOCzeka~.
.iell
i inni. (,,studyjne").
N~ważne
są wtedy
intencje,
CZy bojkot wy00r6w jeet w"'którymi się kierowała, nieważ
JBRUTALNY POJEDYNEK"
razem protestu. Może I tak, ale
Jly i.nteres społeczny, ani z.a- barwny dramat krymiDalny
po co? Czy ktoś oofi kiedyś napralady sprawiedliwości... Reżyse
prodUkcji
rumuńskiej.
Akcja
wA protestami? Rzadko. Racz~j
rował Yves Boisset, w rolach
rozgrywa się jesienią 1939 roku
wszelkich napraw Gokonuje się
głównych Miou-Miou, Jeanw
Bukareszcie
.
Bohaterem
jest
praelł. Zacllowa~
własne zda-1Iarie Thibault, Le...,. Eseudekomisarz policji, który toczy
nie? O to chodzi? Pod warun..
" i !Dni. ("M-oskwa").
desperaclul walkę z rozpleniokiem wszak, że zdanie to ! dzianymi w mieście bandami, kt6,.LI:WORĘCZNA KOBIETA"łanie zeń wynik.. )ące będą II&..
rych członkami bą niekiedy.
prawdę włune !lie u, __
barwny dumat Pflychologiczny
także ludz~ sympatyc:zni, wyprodukcji RFN. Jeet te przesł_zane, w)'!llłk...Jąee
~ mot"',
rzuceni na margi.nee społeczny
z powodu warunk6w życia i
uędzy.
Właśnie
d1Jięki takim
za to, te nawet one 84... anty- kryzys i inflację. Takie jest ich ustawowe prawo
ludziom komaarz wnika w pod- powiadają - wyhodował i apołecme zadanie. Sprawą władz, a ściślej biGziemny światek -zbrodni i depiersi". I wmawiają nam fary- rąc, samorządu praoowniczee&, kt<lry w warunmOOlltruje wysoką sprawność
te jeśli zachodnie związki pro- kach reformy występuje jako zbiorowy pracoprofesjonalną. a jego finałow)'
robotników na bruk, dawca, jest negocjowanie ze zwi~ami zawodopojedynek rewolwerowy z całym
przejaw wolności %.wi.rtzkowej wymi, eo, jak i kiedy z ich słusznych żądań molicznym lan&iem Codn" jest wesA gdy pobkie związki krytycznie , Żlla U'ealiwwa~, lIw~lędniająe urówno pracowternu. Reżyserował i w roli
lOkauty, bo tych nie ma, lec%. za- nicze, jak i oJ:6lnospoleczne interesy.
rUrwnej wystą,>il Serii. JiiceW tej niemanej Jl& Zachodzie Iytuacji, zwiotzbeNu, a obok niego Jn. CeDkowy aprzeclw wobee in.f1acyjneco roltwarstwialłaDUn, GHlTe MihaUa, Colea
nia docbodów i stopy iyciowej lpoleezeoowa, w
aa.t. l mm. (,.Przyjaźń").
kłocie rz«lty jesl sporem o podział bochenka
a
ehleba w ramach tej aamej pracowniczej rochi. Ponadto w tym
tyeodnilł
nl'. Ci sami zw~owey jako członkowie za:&Obaczymy takie
filmy jak
łoCi i NIDOrządu pracowniczego bę~ naza- ,.8eksmłsja" ("Rom_tD"\.
jum oceniał .woje ŻlłdaDia l jako pracobiorcy
.,Blunes".
..Wysłaresy
.y~
i jako pracodawcy, zatro.kani o los zarZ4d.zane,.BIiakie
apotkaJSia . łneeiqo
10 przez siebie J)ne<biębiorstwa. Tego, oczywjj...
stopnla". ,.Dom hr. Kasimiecie, zachodni ..demokraci" JIOjqć nie 1DOflL.
na" (.,Moskwa"), ..Ciid ty sa
pani", ,.pel_nia Restltuta" (.,stuOu.ż łmieszą nas J)rz-edstawianiem normalnej
ref>lrmy gospodarczej, to jest
dyjne''). ..Dziedzietw.... ,.sęp"
i jak Jlajbardzlej poiądanej postawy Jlowych
totalna negacja l .. klęska
• (,,Robotnik"), ..Sek.smisja". ..To
związków zawodow)'ch jako kolejnej porażki
No cóż, nie pierwszy raz władz. A że spór między rządem i związkami
łylke rock" (',Bałtyk"), .,lJł1",
p n,pr;",·n.;~·v biorą marzenia za rze,.pariyzantka eskadra" ("Przynie jest a.'li pierwszy, ani zapewne ostatni, z gójaźń"),
,.eoma", J. iyda mary moin~ przewidzi~, że podobne "klęski reżi
jest taka, te warszawskie mu" Zac,lÓd będzie nam wieścił nadal. "Reżi.
rionetek", ...Jak rospętalem cłru
pozytywnie oceniają zar6w- mowi" z pewnołclll to Dle zaszkodzi. A nowym
A wojnę światową", ,.K!IięS
jak i związżów zawo- związkom może nawet pomóc. Komplementem
nic:Ua w oślej skórze". ..,Bariedynie jest przecież opinia, te ich sprzeciw tak wi~le
bara Radziwillówna", .,Dzlew.
zaprezentować sili: ~
łZę.a • Nowolipek".
..Zapom~
Dal~<lZle, slrutecznej ochrony
aiaRa melodia", ..Trędewat.
nadwerężanych 111'~
c.,Poimleni.e"}, .,lmperiam konu-
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Minęło jedenaście lat. W Nowym
Jorku uka tała się nowa pozy,-ja:
"Martin B OI·mann. Nazista na wygnaniu". Jej autore-m jest weteran
amerykań~kiego dziennikarstwa Pol
Menning, będący kiedyś korespondentem
wojennym.
Wydawałoby
się, że książka powinna w z budzić
duże zainteresowanie. Nie podobnego! Żadne z więkS ZYCh am ery kań
skich wydawnictw, które WęS 7 ą za
wszelkiego rodzaju sensaCjami, nie
zamieściło o niej ani jednego sło
wa. Dziwne rzeczy zaczęły się ddać
jeszcze przed ukazaniem się ksi ą ż
ki. Wydawcy po przeczytan iu ręko
pisu popadali w zachwyt. by nC'stępnie... odmówić jej wydania. W
mieszkaniu Menninga rozdzwaniały
się telefony: anonimowi rozmówcy
grozili autorowi śmiercią. DziennikariZ i jego rodzina znaleźli się pod
stałą obserwacją nieznanych os6b,
a kiedy wreszcie książka ujrzała
światło dzienne, wła ściciele
księ
ga r ń za żadne
skarby nie chcieli
wystawić jej w witrynach sklepów.
Pol Memling zmuszony być zmieni~ mieszkanie i numer
telt>fonu.
którego do dziś nie znajdzie nikt w
żadnej książ c f' telefonicmej.

Nawet gdyby nie bylo innego dowodu na to, że Martin Bormann
żyje, to już sama historia książki
Menninga budrzi refleksję, że tylko
żywy Bormann nie jest zainteresowany w roz.powszechnian-iu informacji o miejscu swego pobytu.
Ale oprócz książki są i bardziej
przekonywające fakty. Menningowi
udało się nawiązać kontakty z ludź
mi Bormanna w Ameryce Łaciń
skiej, którzy obiecali mu zorganizować sp()tkanie z tym
nazistą.
W
czasie wywiadu dla argentyńskiego
pisma "Siete Dias" Menning przedstawił polo~'ę banknotu, drugą połowę zachował człowiek Bormanna.
który miał przygotować spotkanie.
Wydaje się, że istnieje tu swego
rodzaju niedorzeczność: z jednej
strony nazista zaciera za sobą
wszelkie ślady, a z drugiej strony
zgadza się na udzielenie wywiadu.
"Chodzi o to twierdzi Menning
- że Bormann nie uważa się za żad
nejfO prze.itępcę wojenneco, a wręcz
odwrotnie - za niemieckiego
patriotę. Chee on zyskaći sobie uznanie potomnych i umrzeć jako bohater, a nie \vy&,oaniee. .."
Zapoznając się z materiałami archiwalnymi, można łatwo dojść do
wniosku, że B()rmann już od 1943
roku przygot(}wywał swoją ucieczkę. Po klęskach pod Stalingradem
i Kurskiem wielu faszystów zrozumiało, że pogrom Niemiec jest już
tylko kwestią czasu. Bormann zrozumiai to jeden z
pierwszych.
Zaczął on wysyłać ogromne bogactwa do Am~yki Południowej - oczywiście, potajemnie.

Złoto

i pH!niądze wy w O;cił różny
drogami. Część bogactw pTzelano na konta w niemieckich bankach
w Arg~ntynie. R6wnolegle z· tymi
operacjami przeprowadzono akcję
,.ziemia Ognista", w C%aSie której łodziami podwodnymi wywożo
no ogromne skarby do patag<mii.
W ostatnich dwu latach wojny mi(<łzy Europą a Argentyną utworzono
coś w rodzaju "podwodnego tunelu", w którym bez przerwy kursowały niemieckie łodzie podwodne.
Sprawa dotyCZY co Ilajmniej trzech
okrętów, % ktÓrych dwa znane są
nawet :I numerów ..U-977" i ..U-530".
rrń
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pL Zwycięstwa ,. Dr
Konstytucji i.
lNFORMAQA służbY
mrowia
- czynna 1-:>.0. tel. %61-21, Informacja o uslugacb - 165-85.
TELEFONY: Strat Potarna _ ,
Pogotowie Ratunkowe m, Pogotowie Energetyczne - Radom MI ,
Komenda MO 251-36 Pogotowie
MiUcyjne m. Pomoc drogowa 1161.
POSTOJE
TAK:SOWEK:
ullca
Grodzka !U-5!. plac KonstytucjI
%26-51 . D worzec PKP !6-6!8, ulica
Zwl rld IWIgury U8-IO.

Syczenia

BARHAOO'"
i FELIKSOM

jutro
J'ANOM
ONUFRYM
U17 r. Oddział holenderskiej piechoty morskieJ zdobył
szturmem po~iąg pasażerski,
opanowany przez terrorystów
moluckich. Wyzwolił O '" 51
zakladników. W operacji zginęlo 6 te<r.kystów, śmierć poniosło
lei; dwóch pilsażerów

Skarżysko

19i7 r.

- Izrael i Syria ..
porozumienie w sprawie zawieszenia og-oia.. Wojska
izraelskie zagarnęły wówczas
okupowane de dziś syryJskie
."góna Gol.. n.
1M3 r. prezydent USA,
Franl<łio
Del.. ne
Roosevelt
wezwał naród wIolIki do obalenia dyktatury Benite MusseIiniego.
1'10 r. - Urodził się .Jacques
Cousteau,
francuski
badaes
głębin morskich.
1176 r. Urodził
się .John
COnst .. ble, malan: angielski.
1580 r. Założone
Buenos
Aires, póżuiejs.."
stolicę Argentyny.
lliOS r. Król Anglii, Heoryk VIII zawarł zwh\7;ek mał
żeński
z Katarzy ..ą Ara!;oń
ską.

l%t4 r. Zmarł Roger HaIlon, przyrodnik i filozof aogiel .. ki.

. "Wolność"
NRD, kot. l.

"Szachraj k i"
15, g . 16. " Rój"
USA, pan. kol. L le, g. 11 i l •.
"Metalowiec:·'
"Duch·'
USO, kol. l. 15 oraz zestaw krótkometrażówelc, g. 11.38 i
1••
APTEKA DYZURNA: lU' !t-04I
ul. Apteczna 1.
POSTO.JB
TAK:SOWEK:
Dworzec Gł6wny
PKP 105. osiedle
Milica - U-4ł.

r

lUN A

nRobolnik" ,.DOOI iw. Kazimie rza" - poL kol. t. 15, C. 15.
.. Zandarm w Nowy m Jorku" fr. pan. k ol. bo., g . 17 i l '.
.,Star" - •• Tysiąc miliardów dolar6w" - fr. l. 15, g. 15, 17.30 1

Ostrowiec

nleczyn-

k.;'1. L t5. <:.
"Rob t"l i J.:: ".. -

g. I'.

Saturn S" -

is.n1Pczynnf"
17 i 19.

ang.

GALERIE
G..1lecia

SWA

ul.

.. Piwnice",

Dobranoc

19.10
l!UO
19.30
20.00
20.15

Kont. ,oM"

Studio wyborcr
DzioennMs: TV
Publicystyka

Teatr TV: Bernud Shaw
-

,,Kandyda"

22.00 DT - komentarze
22.25 ,.Pokój 408"
22.55 Od melodii do melodii
23.15 DT - 24 godziny

7 nieczynna.
Galer.a Fotografii", ul. Kewolucji
PazdziernikoweJ
la
.. I
Doroczna Wystawa Fotografij
Okręgu
SW1l!tokrzysklego ZPAF"
- czynna w godz !ł-t7. niedzie-

nieczvnna
M U Z li: A - nIeczynne.

la -

APTEK]
DVZURNIi:: nr 2lHl8!
ul. Buczka 37.38. nr :d-GOI. ul.
Sicnkiewlcz" 15.
Poradnie dyiu....jąlle <1la dzieci
l
doro I)'cłl
ul.
PGCieszka
11
(Przycllodnia Rejonowa) w gO<łz.
11-!1. .. nIedz . elę _IS. SI....
matologiczn a ul. Pocieszka 11 w
niedzielę i ś w ię ta w gO<łz . T-!!1.
TKLEFO~Y:

Pogotowle Ratunkowe eH. Pogotowie MO m, Strat PQŻarna
M. Pomoc OrGgG,.a "l, Pogotowie Ener<:et yczne Kielce - Miasto .1 , Kielce - Te{ell 156, PogotOWie Wodoclagowe OH. Pogot _ ie Ga zowe 30-28-'1. Pogot.oWie
wod .-kan.. c.o. elektryczne RPGM
CZYAJle w godz. 7-u, tel. 1l-lł-ł'I .
Pocztowa
Infonnacja
o
Usłu
gach 111, Informacja
PKP . .,
Informacja
PKS __".,
Hotel
.. CeRtralny" iU-U. ~O<lek lBformacji Oslug WUSP .--41.
POSTO.lE
TAJtS01lł'Ji!lt:
Taksówki
bagaiMPe
1d. ArmiJ
Caerwonej łIł-It.

TEA1~

dy"
18.30 Progra.m lokalny

19.00 "Pokręć głową" -

~Rall;k"

kol

-

I. lS. ,,_

J

K I
A
.. S .. ksUlHl·... -

,.Hutnik" Wspomnienia ze
starego Pekinu" ChRL,
pan.
kol. l. 15, g. 1 ~.30. "Zandarm na
emeryturze" fr. pan. koł . l.
~ , g. 17.30 i 19.30.
nPrzodownik." - .• Seksm1sja"
pol. kol. 1. 15. g. 17 i 19.
to

nZorza"" -

ki antyczne

obyCL

CSRS
12.<rJ Dla
<kiec i:
"Domowe
przedszkole"
12_50 Plastyka. kI. Ul : .. Z Szy-

H...

17 i IS.3e.
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Kobvlińskim
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.

UWAGA l Za ewentualne ZIIliany w
programie TV, redakeja
nie odpowiada.

K-olegom

T. i J. JACCACI
wyrazy
szcze rego współozucia
z p&W1Odu śmierci
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KI N A

,.PegawU ,. Wid,.j adło·· pol.
kol. I. 18. g . 15.31. 17.31 I 1'.31.
"A"'y"",óe" ni k " - k nad .

,.MilcqcJ' WlOpół

kGł.

I. 13, g .

11.

"FIATA

d am .

126p" (1978) sprze-

Ki~lce,

telefon

NIECKARZ KrYlłlyna v..eubila"

1~-C

benzynowe.
1'J.. Dzienoi.k 11.i5 Polaka mil-

:ryka
Fala

młodzieżowa

młodości
końsłtiej 1' .00

(stereo

17.3e

- w (}prac. E . OKoncert dla fono(atereoł
ll.!li
Skrót
tM<-ka na
pe7.e-

amatlłrów

dzieanik:a
enanie.

DYDL1ŃSKI Sylwester zeubil
pr,ze.pustkę
Za.k ładów
~
wych Ska rżysko.
1~
KOZŁOWSKI

Lech
~:
!K'aówo j.u.dy ka.t. ABC i E. d0wód rejestracyjny ~fiata U6pKIW 741% i talony pa.1.iowowe, d0wód r eje6t.racyjny
moł.ocyk1a
.jawa 350" KIP 3059 i t.alonv pa-

liwowe.
~
STAWECKI Ja.n zgubił prawo
ja.roy kat. AB i dowód rejesłca
cyjny KIO 9082,

Dziś

Ur7.ąd

;wód

w: a dom oi.c,

11>.30 OT -

rnrodych
..,Z w :erzyn :ec"

17.05 K ino

widzów :

. "Zw,crzyQ~a" ...Przy-

jaclele z areny" (3) "P"w-

rót" -

wydan~
przez
Tuczęp:lCh .

LUOEW Ja.n,i,na

k:-awędz i słowa

16.40 Dla

Gmioy w

- -- - -

15.25 'URT
15.55 Progr:un dnia
lti.OO Na

5~-91.

pr_o jazdy k3ot . AB wyd_
przez liG w Krasoc i·nie, dowód
rejest.racyjny KIV 34t3, kaciki

RADIO

radz. serial

5.
6.

PRZETARG OGRANICZONY
na sprzedaż:
ciągnikÓW C-355, szŁ. 8, cena wywoła wcza 274.577-459 .663 zł
przyczep, szt. 7, cena wywoławcza 13.580-124.800 zł
kopaczek elew. Z.609ft. , szt. 2, cena wy woławcza 5.355 d
glebogryzare k U -500/ 1, szŁ. 3, cena wywoławcza 14.47719.147 zł
ścina<:za zielonek "orkan", szt. l, cena wywoławcza 79 .040zł
siewnika punktowego S041, szŁ. l , cena wywolawcza 24 .2Oł
złotych

7. opryskiwaczy zawieszanych ORZ-300, szŁ. 5, cena wywo·
ławcza 1295 zł
8. rOZSiewaczy wapna, zt. 2, cena wywoławcza 37.968-50.850
złotych
.
9. bron talerzowych, szt. 2, cena wywoławcza 15.240-26.019 zł
10. brony zębatej , szt. l , cena wywoławc za 4.933 zł
ora z PRZETARG NIEąGRANICZONY na sprzedaż :
1. koparko-spycharki "ostró\\'ek", szt. l, cena wywoła wcza
563.823 zł
2. samochodu "żuk" AlI, szt. 1, cena wywoławcza 129.720 zł
oraz maszyn nie sprzedanych w przetargu ograniczonym.
Przetarg odbędzie się dn ia 25.VLl 84 r., o godz. lO, w siedzi'o ie spółdzielni. Wad ium w wysokości 10 pmc. ceny wyw()o
ławczej należy wpłac ić najpóźniej do godz. 9 w dniu przetargu.
W przetargu ogra::ticzonym mogą brać udział tylko roln lcf
posiadający zaświadczenia Ul\I iG S:,arnzew, wystawione
198-1 r. - oddzielnie na zakup ciągników i nabycie maszyn.
W przetargu nieograniczonym mogą brać udział przed się
biorstwa paiIstwowe, spółdzielcze i OSQby prywatne. Sprzl:ł
można oglądać codziennie w dni robo cz?, w godz. 9--13.
.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego CZE:Śl
bez podania przyczyn. Spółdzielnia nie bierze od;mwiedzial'
ności za ukryte wady sprzętu.
•
.
W czasie trwania przc4argu
ędzi
prowachooa wyp~dJI
części zbędnych d.o cią~ików i m :h1:yu rolniczych oraz ardP"
tury hydraulinne';'
250·k

OGŁOS~

li I

UWAGA! Za eweBtuaJne aniaIł,.
w pr~ralQie kla. redaltcja
nie odpowiad ••

OGŁASZA

3.
4.

PROGRAM I

~1:'l-'7'"

Końskie

MECHANlZAC.JI ROLNICTWA
W SKARYSZEWIE, WOJ. RADOM

:lo

9.30 FiJ.m dla II llmiany : "Powiat na pÓłn«y" (8)
.. P ropozycja"
fiLm ser.

P OSTOJE TAKSOWEK: pl. Wol5TI-Q2.
u l . Sienkiewicza

USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA

L

Jutro

nr 29-071.

6. Ogródki działkowe im. Gustawa Morcinka przy uL G . Mor.
cinka - w każdy ponied ziałek i śr o dę . w godz. od 21 do 7
d nia następnego.
1. O gródki działkowe im. A. Zawadzkiego - w każdy ponie·
d ziałek i czwartek. w godz. od 21 d o 7 dn ia nastę pnego.
8. Ogródk i działkowe "Metalowiec" przy ul. DzierżYI"tsk ie·
go - w· każdy poniedziałek i środę, w godz. od 21 do 7 d 11l3
na s tępnego .
Ponadto dla wszystkich użytkowników przydomOWYCh ogród.
ków w osiedlach o zabudowie wielo- i jednorodzinnej u "talJm
godZiny korzystania z wody sieci miejSkiej, w przedzi ale cn·
sowym ocl ZZ du ,.
Zobowiązu ję również mieszkallców do dokonania prze~l"du
instalacji wewnętrznej i u sunięci nies zczelności powodują cych
straty wody.
Nicprzestrzecanie Diniej"zych zasad będzie powodem k iert·
waDia wnio ków d. kolecium orzekająeego.
25';l·k

Bukaresztu"

nieczynne

PTEKA DYZURNA:
ul. Starokunowska 1'7.

PROGR!UI J

pol.

zagad-

19.W Przeboj e ,.Dwój ki"
19.30 Dziennik TV
historycz:nr":
W.OO " Kalend arz
.. NOC}1llbecga proces"
20.15 Hamlet" - program ba-

kanie 9

TELEWIZJA

POW87~CHNY

teł.

Dwójk i"
17.10 ::Magia kima"
17.30 .. K ino filmów morskich"
(3)
prz~
18.00 "Filmowy świat

1233-,
z~lIbila

dosamochodu

f{' jc,stra -iny
.. fhl 125 p" KIC 2:.H 5, ·wydanv
[>f'Z .WyoLiał
Skarży~loo.

Komuni-kacjt
l232-~

WOJC1ESZCZYK ElLb:cla 7_gU b;!a praw jn.dy. \,. '.o d cne pn:ez
Wydział KomwllkacH Kielce.
1226-g

LEJ'WOOA Jtili4.a
prmac j~

srzkol n

-

DROBNE
z,gooił.a

le-

ZSZ Kielce.

123~-g

MISZCZYK Adam 7,gubi.t leg itymację ~ot-n.ą ZSO Wo:ill.iłń .
1231-C
BUREK MKoda w 74uhil » praWo jaz.d~ wydaGe pt2IeIl. W;rdzi.al
Kieloeaclł
oralZ

KomucWta.c ji. w

bill« wolnej jaaly MPK,

Kiełce.

lZJO-g

KIELCE - ..-ueruę II~ na
Radom. Oferty: ar 1Z!9. B iuro
opo..eu, Kielce.
1229-g
MOLDA Wojciech Z4:ubil dowód rejestrl'rYjny hwotgi ca'7:
%4" KIB mI.
1Z211-g
BUJAK JÓtLef z.g.u.bił zaświad
czenie do biletu miesięcznego
PKS, na tr.asę : K.~ce--Chro

1227-C
SĘK Słef_ zgu b il prawo 'amy. <10'. ód re-;1ó'S racy; y KIA
3664. tak>n na p liwo.
1225- g
JAKUl30WICZ A~tur zguba
be=-

legityma<- ję stl:d-ene~ . wydaną
pl'z.e-z Po! i'
hnikę
Sw:lł-okrzy
ską. _
_
lZ2t-g
KURA:;l."ilSKA L:di:J. zgub-:la
legitym!lcjp szko'ną ZSZ T'r 2
Kh:ILe .
1221-1:

http://sbc.wbp.kielce.pl

OOH.O

nę

-

·e". P<

stępnego.

Le~na

Radom

"Czarodziejskie

okulary"

monem

KINA

"ROIDantica" - .• seltsmisja"
pol. 1.':01. l. 15. g. 13.30, 17.30 i 20.30.
,.~1osk\'Va " "Ksi('żniczka
w
ośle j skórze" baśń, pan. kol.
g. 15. ,.Blues Brotllers" USA,
pan. kol. l. 15, g . IAUO i 1' .
"Studyjne" .. Cóżeś
ty
za
pani"' pol [>3n. kol. I. 15, g.
DKF -

"Echa 9tadiOlllów"
Stud.io wyboccy
,,saldo" - mag. ekOllom.

wydarzenia - tel.
Z1.l5 DT Dwójki'"
21.30 .:Portret klasy"
22.00 Literatura i eter ..n : .. Por7:u('()[la~
- franc. filIa

Starachowice

TEATR

17.

17.45
18.05
18.20
19.09

'ietowy

APTEKA DYZURNA: nr !t-076
ul. Staszica l.
POSTOJE TAKSOWEK: tele!..
ny 53-l O I 53-80.

Kielce

l

czy

ZO.50 .. Melod ie z

19.40.

SI< Ika" -

wydawai-

wocma.tol"

17.30 TV

16.55 Program dnia
17.00 DT wiadomości -

KINA

siągnęły

15.30

:

PROGRAM U

pociągu.

Im. S. Z e romskiego ny .
KI N A

-- - .

.... : .

"Przyjaźii" .. l!Ml'·
USA,
kol. I. 15, g. 15, 17.16 l 11.30.
,.,.Pokolerue·' - "coman - USA,
l . 18, g. 15.1$, 17.30 i 111.30.
..Odeon·' "Imperium kontratakuje" - USA, pan. kol. l. 11,

Poniedziałek

(kij składamy

-.....~~~~~;;~...:.:. . .~

.

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KIELC
W związku z występująeymi niedoborami wady w sieci miej.
skiej wprowadzam na okres do 30 września br. zasadę oszczęd.
nego gospodarowania wodą poprzez wyznaczenie baStępującyc•
dni i godzin używania wody z sieci miej kiej do podlewani
upraw '" pracownicsych ogród_ch działkowych, zl.okalizowanycb na terenie Dl. Kielc.
1. Ogródki działkowe im. ks. P. Sciegieonnego przy uL Lud wiki
Wawrzyńs kiej we wtorki i piątki, w godz. od Zl do l
dnia na stępnego.
li. Ogródki działkowe im. gen. K . Swierczewskiego przy III
Marchlewskiego - we wtorki i piątki, w godz. 00 21 do l
dnia następnego.
S. Ogródki działkowe im. Gw. Ludowej przy ul Bah.
sza wy w poniedziałki i czwartki, w godz:. od :n
dnia nast~nego.
ł. Ogródki działkowe "Waos", ..Społem" przy uL Len ina w poniedziałki i piątki, w godz. od 21 do 7 dn ia następ.
nego.
5.- Ogró dki działkowe im. II Zjazdu PZPR,- ul. Zagonowa w każdy poniedziałek i pią tek, od godz. 21 do 7 d nia na·

.JANOWSKA M arie
~ III
bi-Iet miesięcr.ay wyd_., pn>lI

OPPM

Ktełce,

SŁaracoowire.

K ielce-

t rasa·:

1~

Czesława

KURIEC

zgubili
pne-pu!łtxę Wojewód.z.kiego U~
Iłu Telekomunikacyjnego Kieice

1~

MARSZAŁEK

zgubilł

J.oa.ao.ta

legi-tyma.cję

do bitetu mies ięoct·
.ego PKS, na trasę : Kielce l~!

Winctmtów.

W ASIAK Adam ~ił pca:-~
judy.

Jegjtyma.eję

St.araebowic~ kartę
ną Ba .:;imsQ!la" i

zynowe.

~

LI"

rej.estr!lC f :
talon.>" ~ :. :
I~t. ,

GIEMZ.'\. DnriJ.lsz z,gublt .<".
tymaeję i bH.et szkolny,
trJ"
Kielce--Qblęgor e k .
PIĘTA

gi-tymacię

szkolną

Lkolv Ogroonlcze-j

CZU

1~~::

Malgorz.a.ta zgubiła ;. Zasad:J:c~.::
Porl ?~ ;"

<IV

Ch<;ciń<kim.

J0;

Bogdan
ą? o
!e g }tyrnacię szkolną Szkc!Y }:~.

KOLOOZlEJ'

stawowej

'lO:

zgClbil

0V

Socbinie.

MIKOŁAJCZYK

prawo

jazdy

Z1:ig!' :~ .

kat

wydane przez Wydział
n _- aej , Ki('lce.

ł>~
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.

dna k.
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Tr ud
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taIL
ęl4

mooe

'nwar
ala r~t'

eraz

o bra
ą,

wy
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j

e-m, '\

ramó~
aży te
'ęćset
ę

bo",

oladk.i
oduk

om yśl

k gal
alą.

~ pr~

naw

II

:Z;a~nebiu

\V

Iłachina targó1v oszla

nastąpi

dl.i~

liej.
zęd·

cyek

OOKO C ZENIE

ZE STIl.

l

w ł:sbie

cooy anJ d.rgnęły. Do :ero w marcu br . W:z.Nls& t:_
liw, opakowań i niek.lÓryrh
urowców w :musi! n-a prMu eneie podwyaę. :S:ewie-lką u e..
tą średiIli o o-k. 2 proc. N<>'e ceny na wY!'oby cukier;nkz.e
'prow adrono t-u 15 kwiet-riia br.
dwlekająe t~ llecvzP':, jak olicw no, s::>óldzieJnia
straciła
mJn zł. To jed'llak -str a ty do
robie.nia ~ DC>przez zwięk&zeie produkcji, nawiązanie JW'yeb kOlltaktilw z destaweami
ńszycb surowców,
epaluw." a ń.,
niejszeDie 5'trat w D:-OOulIl~ji.
arto dodać, że d·:rtychezas hanel zakwestiQOlowal tTlko jed'lą
nę n a ,.krów,ki
wyoorłl
·e u • Po prze jrz_i'U k a};kulacji
dnak od4si.pH od .swych r_zMor·
Te Sm3.Czale cukierki :ulrodo 7 zeil.
"Iy o 5 zł za l kg.

Asortyment
jak kalejdoskop

lnle-

lego.
skie·

dm3
~ród

alJm
cu·
:lądu

Icyck

jen~52-k

TWA

663tl

i zł
177-

040tl

~4.200

Trudności,

z jakimi

bory!ka
ę wielu produćentów, dotykata kże "Kiekzankę".
Odbija
to na produkow3l1ym aBOr'moocie.
Je&2A:ze
n iedaw no
·ytwarzano tu pięciowarstwQlWą
a l aret'kę
z dodatkii!'lll agaru.
eraz tego skład,nika żeluiące 
o brak. Zastąpiono go pektyą . wytwarza się więc galaret OWe półksiężyce J>06ypane cukm. w opakowa.niach po 600
ramów. Wkrótce będą w sprzeaży także
w pudełkach dzie_
'ęćset gramowych.
Wy·korzysta
ę bowiem opakowanie na czo_
oladkJ, kwr~ch teraz sJę nie
"oouk uje, bo brak czekolady.
omyśl ano tei o zużyciu roozk galare~ek - wtapi-ajij(: je w
,alą, słOOką p:ankę_ Niedługo
. produkować się będzie ta-k-

nowy rodzaj ciasteczek - zaatrze;niowCOOl udało się bopozyskać w:órka kok()l;(}_
e. które p02wolą na pieczenie
ali'Lm a.r!ek". Pu -wróci się też
odukc ję czekoladek .. uinOokio"
-le że n: e bt:d.ą zaw~rały o-

:em

rywo,

50.851

019

zł

--

"Rewelacje"
rytyjskiego autora
KO~CZENIE

ZE

8TR.

1

rdynała

J e lUl. Viłleta eras ariskupa M arcink u a jallo er "ekomo ltespoReo1oie satszane w skrytobójezy s a maeh
papieia .
ak sU ler u je alli .r, )MIw od e m
rytobójsiwa mia łby lty;, fakt,
papież publicznie dał d . sremienia , ii :aaml e na tłokonać
bok~h 1m ian w .bsadzie p eralnej kIuesow yeh stan. wisk
karii w aty ka ńsk iej. N a ezel e
y .. osÓb d. wymiany" miał
e kardynał v m. t jak. sekre ~ stan lI, majdow ał o się na
J POd Obn o
nazwisko 1'Iarkusa
o ras
w iel u
osób
d~ych
rnkomo
czl.nkaleiy
p-t..
P rzeprow a. nie tyeh amian - j a k t w ierYan.p Iro1i1o imierlelnym
belpiec1eńsłwem

aaiDter~o

nYID, zamiesunym '" aferę.
3!,SO'Wl\, a którt:j sres1!.l\ do
slaj Watykan nie może się
dObyć

!telacle" brytyj kielo autora
Jak się wydaje - mają pruWSZYstkim na «!elu wywola. sensacji. Watykan przyjął
Jako wymy ły nielodne nal kOIDento\\"ania.

agedia na nic
przejeździe
)li rano e

strzeżonym

k.olejowym
,od1.

5.tł

~Js(Owośei Odrzywółek,

a.r<K;hIdowy~,

rzecoow

w

~m,

k, alltobus PKS kierowany
S. na nie str1t:Hn prz,ejeid1ie kolejowym
r~ył
'ę s poeiął:iem
obołll rełacji Nowe
Miasto '.
•
'IIl".JDiJna W'Y]Iadk.
J~rc poniósl k~rowra autou, l_ś Apolonia i Ryszard
. ~ras ~dlU! :I. dcnnali
k!cll .braień ciała i :rostali
~.1iIri~i_i
do apibIa
w
u . SilU!
UóP.ioyeh
jest
t'Z Jel'E~o

.:t

(,..lm)

j

lecz

oh. anie Mil;d.t~·narodo
wyc:;h Taq;ów Ohrabiarek i
Narzęd~i.
Jrnpreza
potrwa
tło 16 ('7e rwc.a

"r.

spirytlE.

można

l

"" ar1.o,,·i i ró"Dorocnoś
.a"- art y h tulaj
rumakcji
plywają cYl h na
między narodową współpracę gOo,podarczą i
.... ymianę
tow rO'l.\ą
na-zego
kra ju. O rozwój 1.ych S!!osunków zabiegamy u "ilnie, odzyskując systematycznie zagraniczne rynki zbytu utraeone w latach 1980--1981. Minister
• csto-rowicz podczas
konferencji
pra owej stwierdził, że eksport
polSoki r02wija się dobrze, choć
jeszcze 'Jlie oozyska1iśmy pozycji z roku 1!Y/9. D la przykła 
d u: \\"arto~ć towarów eksportowanych przez Pol~kę do krajów t2~. II ob ,zaru platnicze go w roku 1983 O!>iągJlf;ła 79

• P i enu.t.e w b ist..rii j .. pońsko-ameryk ańsk i elo
aojunu lII'ojskowClo m a newry
plabowo-dowódcze sił mor... it:b J a ponii i Stanów Zjedneezonyeb roapeezynają ~ę
.laij w :lokos lIee, Itł.ie HlajtłllM
się
najwi (ksae basy
morskie 1JSA i J a pÓniL

byłobv

sma.ll: OIHIa}ąc
Thp. )o.m waflo'w)'. Prz:ygotowa_
nie go jest jed.nak bardw pra_
coch.l.onn e . D)'s>ponujeflłY tyl'ko
jedrlyw:n. sta rym piecem i
~ .. nadi() brak n a·m ludzi d o jego
obtsJougi. Najlerpszym
rozwiąza
niem będzie więc w\~fanie się
z prOOukcji .. uałeczek". a wprOwame<nie na ieh miejsce
in_
neJfo, le)J&zego W\'TO'}U.

Dorówna ć " Wedlo w i"
Drugiej soóhlz,ieln·i DOodobnej
.. KielezalKe" w kraju nie ma.
ża~na nie
produkuje bowiem
wlęc!ej niż 3 arortymenty wyrobów cukierniczych, Jl()dczas I!dy
,.Kielczanka" ma na swym kOlll..
cie 8 rodzajów
herbatni-ków,
k,iJ·ka cu'kierków, a wśród ' nkh
wiel'ki sz.lagier - pyszne, kr6wki, irySki i wiele, wieJe wmych
łakoci. Tyl.ko w c:q,!u 5 m.iesiecv br. sDf'2edala sl'Xh'czy za
316 mln zł. Marzy jej s:e. ab:t'
być zn&n~, Ibb~VTIl w.oducentern. Najlepsi fachowcy jeżdżą
wil;'C do "Wedla" i .,Wawelu",
"Oznają
urządzenia,
a
potem
kupują je i montują w
,.KieL
czrunce". Ta·k było ostat'llio
z
Illa&zyną do w~-twarzania irysków.
Nie poprzestają też na
dot -chczasowej
produkcji. O pracowują nowe, już nie.kryzysowe recept.ury - na ,,.miętus
lci" w
polewiE czeKoladowej,
.-nad1ki z na.dtz.ieoniem owocowym o Iapaehu róża-n)-un: w
c7A'!koladzie i poJew.i e kakaowej.
W-Y6Y z makiem. Jest bowiem
nadzie-ia,
że ~ą najbardziej
JKl6zu.krwan e surowce - kakao,
-czekolada. Będzie więc więcej
IPlJ$zyeb ła-koci.
Czy to jeclciak star-czy, by
"Kie1cza'Dlra" nwgla rówlll8c si ę
% za3daóamd
talk: renomowany_
mi, jalll: w yi.ej w,..rueoniO'l'le? Za.pewne jesz.cu nie, ale jak Z<Iwła!he

S'ld,

...·e dług

Sło4}ye:z.e ,,Kiekza.n.ki" są ~
br e, alt! P!'zyn a}!llODi-ej nie-które
- za łodlcie - narzekają kl;~
ci. Ile z)'6kałyby na ja.kości np.
..t>alecZiki mleczne" gdyby nie
ta przesadna sł:><lycz!
Pew~ie tak mówi 80r;umila O lszewska szef k omórki
badawcw-rozwojowej
'9j)Ółd-z.ie}.n·i. Co j~ak zrobić
w sytuacji, gody tak w ie'" 'QOtrz~n ch ~r owców ocH ? ',I;~
Jo:~ cukier mol;e je za~i:ć, ~
że być tei dównym
składni 
kiem wy'!'oou. I tak jl'lSt
w
przypadku wS>uomrl:anvch .•'Pa -

powiadają

ZE

d
\\

Słodko, a ż zęby ł upi ą !

łeczeok". OWsz.eoI,
Ujt"skać l€ł>RY

nOKOl'i C., .HE

spółd71ielni

to tY'lko kwesHa pa.ru lat.

Już

opra-cowano proj~t modernizacji zakład'l.1. Zootallie J>rzeJ)!'owadZO'Ila w 3 etapach, a jej e.!ekty mają przyn.ieść oczeokirwany suk-ce&.
(AZ)

Wybory za 6 dni
DOKOŃCZEN I E

Z E STR. l

d ydaww do rad
narodowych
w o koresie kampanii wyborrzej
to czło-nkowie ZSMP, ZHP,
ZMW i ZSP. Z
przebiegiem
kampanii
przedwyborczej
na
tere nie województwa zapoznał
zebranych
Wiceprzewodniczą cy
Wojewódzkiego Kolegium Wyoorczego
J an
R ybarezyk.
Wojewódzki program wyborczy
omówił Kazimierz Gardian, pracownik
naukowy
radom"kiej
WSI. Następnie odbyła się dyskusja, w której młod'Li reprezentujący róine śrooowiska
i
uwody przeds tawili problemy
poruszane
przez
uczestników
zebrań
przedwyoorczych. Domi'llowały sprawy budownictwa
mieszka niowego, życia
k ulturalno-oświatowego i
roIniciwa.
Na zakończenie spotkania głos
zabrał I sekretarz KW PZPR
- Bogdan Prus. który u6tC>5Unkował ~ę do wielu
uwag i
propo-zycji zgłoszonych na spotkaniu_
UCZA'stnicy spotkania podjęli
apel do całej młodzieży woj.
radoms kiego o mas9wy udział
w wyborach.

•

•

•

(W~.)

Najbardziej iJlteresujący przebieg mają w Radomskiem spotkania kandy!d-atów na radnych
% wybC>rcami w dużych zakła
dach pracy_ Ostatni.o taki!? spotILaniE odbyło się w "Radoskóru". Po przedstawieniu przez
pr7.ed6tawiciela PRON kandydjltów na radnych, omówione
%06tały poprawki wnie ione do
prog.ramów wyoorczych w toku
odbywających się w maju spo-tkań konsultacyjnych. Pracownicy
.. Radoskóru"
zgłosili
też
woje wnioski i pro-pozyc}e. D0tyczyły one m.i.n. spraw przedlIiębi.orstwa,
budowy
zakładu
części
zamiennyoh dla ZPT,

chłodni

skladowej w Radomru,
przeds2lkola na Idalinie.
Kastęp.'lie g}()6 zabrali kandydaci na
r .adnych_ M.in. Iln~cy P ( t t:lski
zajął się przede wszystkim porządk ' em i czystością wojewód'Ltwa. Zwrócił on uwagę zebranych na karygoone zaniedbania
w nowych osiedlach mieszkaniowych,
dewastację
zieleni,
brak elewacji na większoŚCli budynków. Ciekawie przed&tawił
sw6j program wyborczy
Z ~' I
munt Prokop. tw:erdził m.in.:
Jeżeli uzyskam
poleczny mandat zaufania, chdalbym w nowej radzie pracować w ko-misji
ds. samorządu pracowniczego.
Interesowalyby mnie na forum
organów
przedstawicielskich
sprawy ruchu związkowego. Poza tym, jako mieszkaniec najw;ększego radomskiego osiedla
Ustronie. od wielu lat z przykrością obserwuję pOowolną dewastację zieleni w osiedlu. Są
przypadki, iż dorośli. nie dość
że nie p:lnują swoich d-zieci niszczących skwery, to sami często
dają

zły przykład,
wjeżdżając
z:ełeńce i trawniki.
Z:eleń niszczą także pracownicy
zakładów oczy zczania
mias a.
Uważam - stwierdził Z. Prol{op
- że należy zmienić radykalnie

auta.mi na

sankcje wobec winnych tych
praktyk, gd -ż m.mdaty tu jui
nie skutkują.
:leny Malemek, kOindydat na
radnego z GI·in ic - stwierdz.ił.
iż ta dzielnica odczuwa dotkliwy brak wody. W wielu miejscach brakuje i!llStalacji wodoc i ą
to-wych. Z naci kiem dom.agał
silf; zao-;trzenia' sankcji wobec
osób handluJących po'<:ątn:e wódką·

W
spotkaniu
UCZe6Wliczyła
cz!onki.n.i
Biura
Po-litycznego
KC partii, Zofia Gnyb. Ust06unkowała , ię ona d<>
praw poruszanych w oyliku }L
( ~)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

:: sobota i niedziela na dalekopisowei łaśmi'e ;;
W kraju ...
• W Urzędzie Rady
lDI
ó';
9.VI.
zakończyła
się
narada
wojewodów
i
prezydentów
miast stopnia
wojeWÓdzkiego
z udziałem
członków
rządu.
Na zakończenie zabrał
głos
I sekretarz KC PZPR. premier,
gen. armii W. Jaruzelski, k~ó
ry nawiązał do bogatego ploJJJU pro-pOzycji
opinii robo~ni 
czych, . przedstawionych
podcz.as obrad otwartego XVI plenUlffi KC PZPR. Prem:er w kazał, że propozy<'je te i wnioekoi powinny być wykorzystane
z • pożytkiem dla popra,-",y organizac ji życia i pl' acy ,połe
czeńS!!.wa. Szczególna
rola. w
tym względzie przypada admjnistrl1cji państwowej.
•
poo.jęciem
uchwały'
pro-gramowej określającej zadania
społeczno-gOtipodarcze
organ.izacji do 1988 r. oraz apelów
w sprawie ~działu w wyborach do rad narodowych i w
sprawie o-bchC>dów 4~lecia Polski Ludowej - 9 bm. zak9ń
czył w
WarSUlwie trzydniowe
obrady X Kongres
Sp6ł<łziel
t'Lości .,samopomoc Chłopska".
W tajnym głosowaniu
wybra-Jlo członkÓw
centraln~
organu,

• Prz"d 40 la ty
połączone
siły polskich i radziec kich oddziałów stoczyły w La,a{'h Janow-<ku-h
jedną
z
najwi,kszych bitew partyzanckich na
terenach Pol ki. Bitwa ta m:ała doniocle znaczenie: rozegrała się na bezposrednim zapleczu frontu, zmusiła hitle!'owców do zaangaż(}wania waczny(h ",l,
paraliżowała
tran. port wroga, za,:ala mu d~'kli
'Ą~e ~tra ty.
10 bm. na Pory tovo.) m Wzgór::u koło J:mowa L bel ki go
_
w
m_t')s"u
partyza,n k,ej
bitwy odbyte. SI~ pa rIo yczna manife-lacja_
Na uroczy lose przyhył. zastliPca czlor.ka B;ur~ .Pol1ty;:zDoegO KC
PZPR,. m.D1ster
o:
br<>ny r.arodo'\"E), gen. brom
F1 ri~n iuicki.
• 10 bm. odbyły się w Po-znaniu
rozmowy v.;iceprezesa
Radv M.ni:trów PRL, Janu za
Obodo\\"ski~o
z
wicekanclerzem i ministrem h~ndlu, r~e:
miooła i przemy.słu RepublikI
Austrii Norbertem
Stele rem.
Pr~iotem rozmów była o-tena aktualnego stanu polsko-austriackiej współpracy
g.ospodarc:zej i 1I.-ymiany hand~o-
wej oraz perspektywy
)Ch
d.w;zeg<> rozwoju.

... na swip.cie

lV

uch

proc. po~knlll zancto\'\: an go w
roku ]97:). 10!13 pr~,d'"1~bio~slw
produkuje na ek p rt. ale .tylko 114 pośród nich o.<iąga r0<'7ną ,..arlo&: tran akCji powyżej
1,5 mld zł. Naj<zybciej rosnie
nasza wymiana z krajami s0cjalistycznymi oraz państwami
tzw. Trzeó go Sw.a a. Celem
po]';kiej gospodarki w da! zym
ciągu winna
być p~o~k..,;porto
w~ orientacja przemysłu i wytwórczo ' i.
Wprawdzie
przeciętny Polak nie kocha ek"portu, bowiem kojarzy mu "ię on
z doŚĆ uboeim rynk ie m k "ajowym, a
prZEcież
pamięta ć
mUłiiflly, że jest to jedyna dr&ga sanacji losJ>OÓarki na-rod owej, która w wielu dziedzinach,
czy chcemy, czy nie
chCEmy,
u'Lależnio-na
j t od ,urowców
z importu. I tu koło się 24m)' ka. Czy tegoroczne targi ułatwią na9Zym ek,portero-m po.zyskanie nowych rynków zbytu, czy rozszer"ą wymianę z
tradycy jnymi juQ: partner ami?
Dyr. MTP, And n e j B yrl, jest
zdania, że najlepiej charaktery-.tuje handl o we znacz nie poznańs kiej imprezy
zwiększony
w porównaniu z ub. rokiem u azial wystawców zagraniczny(·h.
W tegorocznych 1.arg ~h ucze.;\niczy ponad 3,6 tysiąca
firm
z 36 państw. Z Okazji 35-lecia
RWPG przygotowala
w,pó1ną
eks.po-zycję tej organizacji,
obrazującą
efekty
'" półpra<,y
g06podarczej państw
s O"ja li stycznych. Targi
są doskonałą
okazją
€Ii> wzajemnego poznania możliwośei produkcy jnyeh
i handlpwych 'l.\ielu firm. Np.
w roku
Ubiegłym
około
78
proc.
wszy ikich
wys1awców
nawiązało na targach kontakty handlowe. Jest t o pierwszy
krok
do dalszej
konkretnej
kooperacji przemyslowtj
bądż
wymiany t&warowej.
Każdy, kto ehoć raz był na
Targach Poznań s k ich, ma pojęcie o o-gromie tej
imprezy.
Na 122 tysiącach metrów kwadratowyeb eksponowane ~ą wyroby
przeróżnych
branż,
od
maszyn ciężkich i samolotów,
przez elektronikę, po wyrafinowane artykuły 'P'lżywcU'.
Postanowiłem szuk.ac na targach wystawców z Ki 1~('2yz
ny i województwa radom kiego. Wrażenia opiszę w następ
ny~h relacjach z PO'Mlania.

A.N DRZE.J N O WA K

"Wenus" - nowy
odbiornik z WZT
aj nowszym

telewizorem,

wy-

twarzanym w Warszawski"h Zaldada"h Telewi1yjnych jest produko .... ny od niedawna
kolorowy
edbiornik

"wenus".

Model

teD

Konstrukcja

tele-

wzbor;adl polski rynek w wyniku
kooperacji W7T z jur;osłowiańską
firmą

"Iskra".

wizora zapewnia wysoką jako<it
odbioru, a nowoczesne podzes poły
oparte na układach o wysokiej
skali int,,~raeji ~warantują dną
trWa10 Ć j Diez.awodn~ pracę. "We nus" jest t.zw. odbiornikiem DiłI
kotemperaturowym,
co
r6wnież

przyc:zynia si~ do obniżenia ..wa• W niedz. lę rano przybył
ryjności 'lprzętu,
mode' ten p ov. .~y ą oficjalną do Afga :inadLo
charaktf'ryzuje się pobotam. minister "praw. zag a rem
moev
mniejouym
o około 50
ni~znydl PRL
tdan OlsLuw proc ...... ' nii 'W telł;wizoracb ,.,joski. Pol kiego gosCla
pow,'al
wisz".
lo'ni.ku 'N Kabulu m'n:CPAP)
praw z;agran:cznych ARD
ara
·.t.ammad 00 t.
~En .
Ol zO","Sl' i podkresl:ł prźed kamer<>m:
' t lew.zii
i mlk~ fo n mi
radio
a!gań-kiego.
ze
prL)'b. vo. a. aby dać .... -r\!z prZ\-" ,
jaźni i poparcia dla <łil,,;:n j •
Dwaj Fcant:u:"'l, Jean Claude Cawalki w obronie ldE<lłów rerode i Pasc.ale Franocie, kupili
wolucji 'kw:elniowej oraz dziakonie araby w znancj stadninie
w Arabii Saudyj kiej. Aby wyłań zmierza ątych do
_1,'abi _
próbować autentycznośc ich arabE.zowania sytuacji wewnę~rznej
Skiej krwi j stwi~rdzić,
że
po
i rozw:ązan;', problemów wowielu
wiekach konie- arab~kje nic
kół A1!;anis!anu.
nie utraciły ze s",oj~j c-hyżości i
• W Eelgraaz:e. w n;edziewytrzymaJości, przejcthali na nich
lę, odbyły ~ię
ofit'jalne
rozw C:J:U;u nie~pelna 2 lat ponad 20
mowy
koreań'iko--jugosłcwan
tys. kilometrów. Konie doskonale
skie.
wytrzymaly trudy jazdy po róż
nych 'erenach I w róiny<,h wa• Stkrt'tarz generalny O Z,
runkach khmatycznych, stając: si~
Javier PerM de ClIellar kODdoskonałą
reklamą
saudyjSkiej
tynuuje podróż po pa' twach
stadniny. Jezdźcy zaś pobili świa
Bliskiego Wschodu. Pc
złoże
&owy rekord "w siodle".
niu wizyt w Egipcie, Syrii i
Libanie, w niedzielę
przybył
do stolicy Jordanii, Ammanu.
Dziś spotka ~ię z królem HuNUMER 115
sajnem, z którym omówi perspe-ktywy
uregulowania
konfiiJtilu bliskowschoonlego.
z

http://sbc.wbp.kielce.pl

I Światowy rt'.kord ..w siodle"
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Pojedynek Radomiaka s Keroną, której podOobnie j.ak lider ow i punkty są bardzo potrzebne, toczył sio: pod dyktando
gospodarzy. Radomianie przez 9')
mi.nut oblegali bramkę Stanisła
wa Goski, który spisywał się
jednak z.nakomkie i był
bohaterem
spotkania.
Kielecki
bramkarz obronił w iele s l 1'7.ałów, a ponadto nie skapitulował
przed. rzutem karnym. wykonywanym w 65 minucie przez koniecznego! Bezbramkowy remis
jest szczęśliwy dla Korony, gdyż
kilkakrotnie
słupek lub
poprzeczka uratowały
gości
od
utraty gola.
Dzień później oglądaliśmy w
Kiekach ciekawe widowisko w
wykonaniu Błękitnych i Polonii. Drużyna trenC'l'a Antonie,;o
Hermanowicza nareszcie zagra~a
na miaro:
swych moźliwości,
walczyła ambitnie o ka.żdą pił_
kę i zasłużenie ookonała
by_
tomian po efektownych bramka<:h, zdObytych strzałami gło
wa przez Slarościaka i Joszę.
Szkoda. że gwardziŚCi dopiero
na finiszu rozgrywek ob ud.zi Li
się. GdYbY
wcześniej demonslt owali taką formę i grali z
tb.kim zębem. byliby spokojni o
lił!!owy byt.
W
pozGStałych
s-potkani.aeh
grupy II uzyskano wyniki: W i_
sł.. Hock Sta-l Stalowa Wola 1:2. Igioopol Debica - Włók_
niarz Pa.bianice 4:1. Jagiellonia

• BŁĘKITNI Kielce POLONIA B ytom 2:1 (1:1). Bramki
dla Błękitnych zdobyli: Slaroś
ciak w 25 min. i J U5za w
71,
min.; dla Polonii - Gruszka w
20 min. Sęrlziował Id. Dardas z
Wro cławia. Widzów 4 tys.
Bt.ĘKlTNI: Śliwa RetUo,
Zawada, Gniady, Wołowiec
Lubieniecki (od 64 min. Jusza).
l\fróz, Fotrolc, Dziubeł Starości ak, Więcl'k
(od 81
mili.
Solnica).
:tółte kartki: Tomall\Zl'k (Polonia) i Jusza (Błękitni).
• HUTNIK Kraków - BROŃ
Radom 1:0 (0:0). Bramkę dla
Hulnika strzelił w 78 min. Barr;iel. Sędziował J. C:więk z Katowic. Widzów 1 tys.
BROŃ: Gorczyca
Kosek,
Ochodek, Ziółek, Wesel ak (od
52 min. Adaszyński) - :tuchow_
sit!,
Andrzejewski,
Gromek,
Wdowiak - Osowski (od 6% min.
lus>!cza!d, Krajewski.
:tulta kartka: Weselak (Broń).

TABELA
1łAOOMIAK

Polonia
WlókniQl~

Resovia
Stal M.
Igloopol
Hutnik K.
KO RONA

Górnik
Stal SW

ą BŁĘKITNI

12.
13.
14.
15,
16.

Jagiellonio
Hutr.ill W.
Rakó.
BR OŃ
Wisło

28
28
28
28
28
23

37

33
32

30

28

30
29
28
23
'n
27
27
27

28
28
28
28

25
22
20

28
28
28
28
28

26

23-12
32- 24
27- 25
37- 28
30-27
37-36
30-27
W
gruple pierwszej
n ligi
23-26 I
piłkarSkiej
nadaj
tr .... a
zacięta
33-28
rywalizacja
pomiędzy
Lechilł
24-25
Gdański
1 Olimpią Poznaii o
19-22 l-ligowe szlify. Wczoraj
obaj
rywale grali na wyjazdach, Od26-33
nosząc
zwycięstwa.
Olimpia Po40-33
znaa wygrała w Elblągu ze swo25-30
ją Imienniczką ~:t, a Lechia pokonala w Ola>,'ie Moto .Jelcz 1:t.
20- 37
Zwycio:ską bramko: strzelili łdań
29- 42
s7.czanie w 90 minucie z rzutu

SNAJPEltZY
•

13 bramek - Siekieryn Ren bramek - PacheIski Wisła . • 11 bramek - Ja:nduda CoÓruik, Jasilikiewicz Hutnik Wars7.awa. Sołtysik Raków.
. • 9 bramek - Slanek l~loopol.
Waiczak Polonia . • Ił bramek
- Sysło Hutnik Kraków . • 1
bram ..k - "'iedziółka Rad.om;~k.
.t,ubnic~i i Wójcik Hut[lik Warszawa.
IIOv,a, •

DWIE OSTATNIE K.OLB.IIU
!O CZEJJWCA
BL..F;KITNI Hutnik Kraków
BRON - WiSła Plock:
HutnIk Wars7.awa - RAOOML\K
Polon ia B,·tom - KORONA
Stal (J(,lec - Raków
ltesovia Górnik Knutów
Stal SI. Wola - Igloopoł
Włókni"r7 JagieUoDla
!I

CZERWCA

Stal Mielec
Hutnik W rs"awa
- BLĘKITNt
Igloopol Do:bica - BROŃ
Hutnik Kraków - Polonia
Jagiellonia - Staj St. Wola
Górnik Knurów - Włókniarz
Raków C7~tochowa Resm;a
RAOOMIAI{

KORONA -

WiSła Płock

EO

lidze

a jonujĄeY jes. finisz w n lictu piłkarskiej, a przy tym pe- ,
len zaskakujllcych rozstrsycnięć. R A DOMIAK. który w sobotę mial posbwić kropkę nad Hi", .Jliespodziewanie zremisował
na własnym boisku a kielecll:1ł KORONĄ 1:1. Przyjechali więo radomianie w niedzielę do Kiele, 1»1' dopincował BŁĘKITNYCH w
pojedynku s bytomskIł POLONIĄ. Gwardziści, którym punkty SIł
bardzo potrzebne, roze~rali najleplJZY meoa w rundzie wiosennej i
pokonali ~ości 2:1, prol.n~ujllC swe nadzieje na utrzymanie aię w
n lidze. Z t~o rezuUatu eieszyli się więe nie tylke kibice Błękit
nych, ale i Radoroiaki. Podopiecanym trenera Józefa Antonlaka
wystarczy bowiem zdobyć jui tylko jeden punkt w dwóeh p - tałych do zak.ończenia rozr;rywek spotkaniach (a Hutnikiem w Warszawie i Stallł Mielec w Radomiu), by mDŻna byłe r&zwin,ć tr3nsparenty: "RADOMlAK w ekstraklasie!!!".
Smucą się natomiast sympatycy radomskiej SRONL ,.WaUerowcy"
po SObotniej porażce z Hutnikiem w Krakowie 1:1 zostali zdl",rad<twani do In H,;i

• RADOMlAK Radom - KO_
RONA Kielce 0:0. Sędziował K.
Mlkoła.;ewski z Płocka. Widzów
10 tys.
RADOM(AK:
K06zarski
Mrozek, Skonic~ny, Sadowski,
Zawadzki - Z!:,utka, Trzaskow_
aki, Rybak - Niedziólka, Sajewicll (od S:! min. O!:,orulek),
Banaszek (od 84 min. Bojek).
KORONA: Goska WolU,
Tobolik, Wolicki, Dulny (od 67
min. Wójcik) - Melenda, Gruszewski, Tokarczyk, ~k - Wyciślik,
Marcinkowski
(od
32
min. Brzeszczyński).
:tóUa kartka: ~k (Kor_a).

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
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10.
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STRO A 8

Lechia czy- Olimpia?

I

karnego, a wykonawcą .. jedenastki" byl najlepszy snajpier n
ligi, Jerzy Kruszuyński. Była k)
U bramka lego piłkarza w bieżących
roz-,!rywkach!
Lecbla
1
Olimpia Radal 'zdecydowanie przeWOd7ą w tabeli mając po 4! pkt.
(ap)

Dziś

i jutro na

Wiosenne rekordy

pO,niżej
L

My jednak oieszymy aię pr.i ede wszystkim ze wspaniałe!:,o
rekordu Mariana WORONINA,
który podczas rozegranych na
stadionie warszawskiej Skry zawodów • Memoriał lanusza Kusocińskie!:,o jako pierws~ 'I E uropejezyków pokonał barierę
II sekund w biegu na l~ metrów. Od soboty rekord Europy
na "setkę" należy do polskieg-o
spl"intera i wynosi 9.99 sek.!
Poprzedonim
rekordzistą
był
słynny WIoch, Piotro l\tenhea 'I
rezultatem 10,01 sek., uzyska·
nym w 1919 r. w ~feksyku.
SwieLn" formę z.ademoll6trowal
równiei
w
Warszawie
mist.n: świata w trójskoku, Zdzisław Hoffman. 17,56 m tA>
wyni-k najwyż.s7.e,j światowej klas:;
Ale rekordu Polski nie będzie
bowiem podczas tej próby Stila
wiatru prrekracza1a d~wolQllą
przepisami prędko~. Z in.nych
rewHalów uzySika.nych podczas
Memor i.ału Kusocińskiego warto. odnot.ować 21.11 m w pchn i ę
ciu kulI! radzieekiej(o miotacza
laui8a Bojar. . l n," m Pola.ka

-

Pllkarskiego mlslrza Polski na
rok 198ł poznamy dopiero w śro 
d o:. 13 bm., podczas ostatniej kolejki spotkań ekstraKlasy. Bronią
cy tytułu j prowaJzący w tabeli
Lecb Poznań przegrał bowiem
wczoraj w Katowicach 7. GKS 0:%.
a Widzew wygrai w Bytomiu z
Szombierkami 4 :% (4 gole Sm 0larka!). Przewaga Lecha nad Widzewem zmalała wio:c do jednego
punktu. W środo: obaj pretendenci
do mistrzowskiego tytułu grać bę
dl\ na własnych b<>iskach: Lech ""
Pogon ią. a Widzew z Legią.
Po znaliśmy
natomiast drugiego
obok Szombierek Bytom spadkQwicza. Do II ligi zdegradowana
została
Cracovia po pora1:ce ~
Ruchem w Chorzowie • :2.
W
pozostałych
meczach I Ii~i
padły
wyniki: Legia - Górnik
Zabrze ' :1. LKS - Górnik Wał
brzych l :2. Pogoń - Motor ! :9.
Sląsk Bałtyk l :D. Wisła zagłębie Sosnow;ec 8 :1.
(ap)
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4%-31

5. GÓł'tlJk Z.
C. Ruch
1. Sl~k
l. Górnik W.

!t
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~
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~

31-34
41--41

t.

K.ałowiee

1•• 1II0tor
11. Wisla
l!. Zagłębie
13. LK.8

Baltyk
1S. Cracovia
te. Szombierki
U.
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~

~l -~

~
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s tadionie Koro ny

e - . zimno i wiatr towany syly dwudniowej rywalizacji łuczników, k tórzy na toraeh SteUi w Słowik.
kolo Kiele walnyli o tytuły
mistrzów okręp we wsay t k ich
kate~oriaeh wieku.
StarlowaJo
15 aawodn.iczek i zawodników z
Orllłt i Startu a Radomia, Znicza Podzameze i miejscowej
SI elli, O
przebłe~u zawodów
poinformowaJ Bas trener Steili
Waldemar Mołda:

I

W trudnych warlmkach at-

mosfer~znych
sobie męźozy:illli.

,·ją

o :e,

sovią

piłkarze walczą

o prawo startu w finale XI OSM
Kielcach i Koiiskkb ZUOfł -mk!! Motor wygrał kolejno ze
się pierwsza faza sir Stalą Starowa Wola 3 :0. Prochem
turnieju l!i-Ieinich Plon:':i 1:0 I AZS Biala podlaska
piłkarzy
z o~u wojew6dzłw, 1 :~. Stal zr:!miSowala z AZS 1:1
którzy waJrzą o d ...·a miej ea pre- j poko'lala Proch 2:1. a AZS "Temiowane startem w finałowych misowal z Pr chem 1:1.
zawodaełt XI OgólnopolskIeJ Spartal,iady , Uodzieży w Poznaniu (9- l. l\IOTOR Lublin
l II 5-0
3 l 3-•
- u lipc:o). Po roze~aniu 12 spol- .!. STAL SI. Wola
l :! 2-1
kaó W'\'loruono czwórk-: finalistów 3. AZS 8iala Podło
l 1 2_
trdy, w klórl'j zna1a2ly się ze- ł. Procb Pionki
~poly
JOTOBl' Lublin, ST l.J
S lalowa Wola, KORO:-;Y Kielce i
Natomiast w Kielcach, na staPOGO:>;J Siedlte. Dwie najlepsu diome przy ul. Koniewa. pIerw% Iycb drużyn pOjadą do Poznasze miejsce w grupie ..B" wynia.
walczyli gospodarze. juniorzy KO\\' Koń"kich, na stadionie miejs- RO Y wyprzedzając korzystniejcowego Neptuna. gdZIe rywalizo- szą rótnicą bramek Por;oń Siedlwały zespoły grupy .. A", bezkon- ce. KORONA wygrała z Tomasokurencyjni okazali się m10dzi pil- vią 4 :2. a nasto:pnie zremiSowała
karze MOTORU Lublin odnosząc z Pogonią Siedlce 0:11 1 Chelmiankomplet zv.'Ycięstw bez strat:r bra- ką 1:1. Pogoń pokonała Chelmlan-

W czyla
fowego

1.

a

Chelmi.anka

zwycięstwo

odnlo~ła

nad

Toma-

l
l
)

ł 1-S
4 Z-l
S 1_
l S-J

$:1.

KORONA

JtieJCf!

!. POGOŃ Siedlce
3. CbełmiaJlka.
ł..

lepiej
radzili
Junior Artur

2:1 1 zrem! owala z To\naso-

kę

wysokie

t5-letni

Helmuta Kregera (mistrz s'
t.a.. Edward Sar ul, startuj ą"
kon.tuzją. był czwarty m). Główny b ieg memor
na 5 km wygrał Meksyk
GI}"za l('S w 'c7asie 13.4:5 60 .

]

Z łuczniczych
D

~-28

~

---"'~::.V:

obfituje w rekordowe ",",r;nię cia.
Mieliśmy jaj rekHd9we skoki radzieckieco tyczkarza
cieja Bubki ($,85 i 5,1ł), a w miniony lekkoatlełyO'S1y
kfllld Da listę rekord.ów iwiała wpisali się: Chińczyk
Jia.nhaa. Wry w Eberstadt skocay. wzwyż 2,39 m, "ORr,• .., ;•.
jlło o 1 _
wlalaty rek ord, Has sachodniioniemłeciki
luerg_ ~5en, • .,yskuJ4c na uwodaoh w Manuheim
pkt. w dziesięcioboju.

Odroczona
decyzja

l.

10 se und!

· okkoa Ueły_ a w~

B.aly:;.tok Rcso.via 5 :3, Raków
Częstochowa
Hułnik
K.raków 2:1, Górnik Knurów Sta.t Mielec 1:1. Zaskakujące są
rpzultaty pojedynków w Dębiey
i Białymstoku. Rzut oka
na
~!.mleszczoną o-OOk tabelo: ~rze
kona czytelników, że walka o
ulrzymanie-sio: w II lidze trwać
b~zie do ostatniej kolejki s;x>t-.
kań.
Piłkarze Wisły Płock
i
Broni Radom sa już zde!!:rado_
wal'i. Kto podzi eli ich los?
:\.. P .'\. WLOWSKI

Z. Widzew
3• . P~oń

świata

Tomasovi.

a

Da.iś l jutro na stadionie kieleckiej Korony po dwie najlepsze
drutyny z obu grup rywalizować
będJł o premiowane lokaty. Program spoUtań jest następujący:
dm o goćlz. ts.1I Hotor - POj!o6.
11." Korona - Stal; juk. o !ł."
Stal - Pogoń , 11.11 Voto-r - Korona. W najłl:orzystniejszej sytuacJi są juniorzy M«or., którzy do
puli finałowej strefy maj~ zaliczone zwycięstwo nad Stalą p:e,.
Korona i Pogoń wystartują do decydujących
pojedynków z jednopunktow~-m
dorobkiem, gdyż
bezpośredni mecz tych zespołów
zakol\czyl się bezbramkowym remisem.
Również dziś i jutro w tych samych, godzinach, na stadionie
Neptuna w Końskich juniorzy
AZS Biała Podlaska, Prochu PI_ki. CbełmJanJrJ i Tomasovil waJczyć będą o miejsca 5--1 w strefie.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Sobeń uzyskał

1137
jego najlepszym t""nI'<>CWT
rezultatem. Nieźle
niorzy. Tytuł mist
był Andrzej ' G awry'
1145 pkt. przed lulianem
ehem 1078 pkt. Z juniorów
szych najlepsi byli Woiniak 1096 pkt.
ciowy tego zawodnika) i
ław Wlazły
1056 pkt.
młodzików pierwszy
był
syn Artur wynikiem 5O'ł
grupę wiekową
dzieci
Ireneusz Derela 589 pkt.
wymienieni
to
rp nr...",,,,,. ·
Slelli.
W konklN'encjach
. wynIki były słabsze.
cję
seniorek wygra
StępIe", ka ze Stelli
1032 pkt .. a Lucyna ", .. _~•••,..,
nie ukończyła
du kontuzji. Wśród
tuł przypadł w udziale
Olejarz 1000 pkt.. a
młodziczek Edycie S telm
422 pkt. Obie są ze
Nalo-miast dwa pozosta łe
wywalczyły radomianki'
miła Py iak ze Startu
tern 913 pkt. WŚl'ód
młodszych oraz Beien
towiez z Orląt . która wyn .
526 pkt. była najlepsza z d'
cząt.

W
wał

mistrzostwach nie st3 r
nas!: najlepszy łucznil< .

rad Kwiecień, przebywa !ąr r
zawodach w Bud apeszcie.

TOTO LOTEK

I -

n -

lO, 22, ~. 28, 40. -1-'
17, 26. 27, 34. 40, ł9

ZAKt.ADY SPECJAL~t:
5, 6. 9, n, 4i

p

