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Prez~ium Rady Naczelnej r

ZBoWiD Odznaczone
Medalem 40-lecia .PRl

I

się

w

Na Kadzielni

pol ko-kubaóskitf

iciech Ja ulel ki

War~awie w związku z 4O-1eciem
PRL uroczyste posiedzenIe Prezydium
Rady
Naczelnej
ZBoWiD. Przewodniczący R ady
PaiL>Lwa. prezes Rady N' aczelnei ZBoWiD Henryk .J abłońsk i
u<iekorow al
członków PrezyMum Rady Naczelnej Medalem 4O-lec ia PRL. Odznaezen ie
~ powiedział m.in. - jest wyrazem uznan ia i szacunku dla
wszystkich
kombatantów .
uczestników walk o wyzwoleni e
narodowe
społeC'Z.ne .
2J5 bm. od był{)

przyjaźni

.Maoifestatja

zł

497/84

I ekretan KC PZPR, premier. generał armii Wojciech Jaruzelski odwiedził w Brodę 25 bm. młodzież 'l różnyc h rerionów
kraju pl"l;eby wa~lł na Mazurach, w woj. suwalskim na wa.kacyjnych obo~h i zgrupowaniach.
Pobyt w'ród młodzieży b' I
J :lrULel k iego
oka zją
do
zapozn an ia
s:ę
z warunkami
wy>poczynku
dziewcząt i chłopców . z pn.ebi-eg iem
tegoroc l.!'lej
akcj i
Letn ' ej mającej,
jak w iadomo, powszechny zas i ęg oral.
do wysłuchania op l'ł\N mło
dzi eży na
temat waru-Oków
pobybu . d'Z. ia lalnoŚCi pr<>gramowej ilp.
bowarz vs zyl i
P re-m ierowi
sekretarz KC PZPR - Wal -

dla Wojc iecha

Nr l47 (3558)

Spotkanie

Kiełce,

czwartek, 26.VII.1984 r.

I.

przyjaciół

•

Rok XIV

I

Z V\!ię1<s2one

d o c;; ta wy z rozlewni
l,,1\r .. a
organizaCja pracy

Gaz do butli niby jest
a właści ie 'go nie ma

Co dald z r;a7.em płynnym! Dlaeo:e!:". na do,tawę butli trzeba
cze " a ~ kilka nu r h:ey? Takie i podob e pytania lIadajl!, csylelde\' t"leron uj cv do redakcji. Próbu jl\e na nie odpowiedzieć:, .4-

scenie &,rupa
ezoraj

o

młodzieży J:

goda;_

Czechoslowlu:ji.

Fot. Al. Piekarski

20.15

kj~lcz.anie tłumnie ściągnęli D3 druęi
w hm

r&ku harcerski koncert. Tym
razem prezentowały się zespoly zagraniczne: 'Z \Vęgier,
Związku Radzieckiego,
Cze_
chosłowacji, NRD i Bułgarii.
DzicwC!Zęta i chłopcy . barwnych ludowych strojach pokazali tańce litewskie, czeskie,
trackie i węgierskie.
Natomiast zespól z NRD zaprezen tował koncert mandolinis tów.
Za gl'anicznym gościom towana scenie zespoły 001skie: .,.Jaromiry" z Wal'szawy
mające w
repertuarze tańce ...
góral s kie, .. Małe Słowia nki" z
Krakowa. " P odlaskie kukułki "
z Bielska Podlaskiego oraz zespół
z Pu ńs ka
.. Ulbuoneles' ·.
DziewczE:ta z tego zespolu mów ill: - Po raz p .erv.'szy wys\ęrzys:.lyły

DOKONCZENIE NA STR. 2

'!ha po , Ul"''' opubu ;ewa1& d =i ś zalot enia Centralnego Planu Rocznego 114
lt4$ r. Zostanie on szc2el1ólowo
pT:::eanalizowany i poddany społec znej konsultacji.

P

Rok prZlI szlll
końc zlI
ok r e
kTótkojlllowllch
planótLI gospoda Tczl/ch WlIchodzenia z k Tli : Yni i popTzed:a okre. p lan ów
długo!a/owlIch .
Prz/,Ipomnijmll
że w trakcie reali:acji je. t obecnie NPSG _
lata 1983--85
którll zakladał przede ws:y tkim; zapewnienia
wllźllwienia
_rodu, moiliteość lepszego :a'POkoJenia glodu mies"kan'o ~L'E~
go, poprowę :aopatrzenia ludnoki to artlIkulII pTzemy sł owe
Codziennego uŻl/tku oraz ochronę przed skutkami kryzysu gTUp
lUdnOŚCi znajdu;qcllch
się
to
-;trudniejslych
warunkach
material nych.

DoKO~CZLl-'U; !'!lA STR.

t

ei

gOŚ inie
mlnoteżY

w

wi~d dliśmy pn~d~it:bior'itwa odpowiedzialne za dystrYbueję IUu.
dla odbiorców woj . kieleca<iego,
omun alna Ro zle wnia Gapracuje na pełnych Obl-o!ach.
7,U w Sl,\porkowie doslarZwiększo r e dos\awy gazu z racwj~ca proryan - t> utan, m.In.
finerii płOCk iej oraz zapowiedż
dostaw z NRD pozwalają przypuszczać. że w rozlewni nie tJe. dzie przerw w pracy. Już same przydziały na lipiec są wyzsze. Podeza~ gdY w czerwcu
rozlewnia otrzymała 1200 ton
to w lipcu przydzialy są wvż
sze o 500 \on . Wzrost dostaw 01)Wl len być ,,-'ięc odczuwalny
(wi eksza licz ba butli trafia "0'
d7.i~n ie do zakładów gazyfikac ji hezpr7.ewodowej). Tvmc,a sc:n j~k się okazuje sq zakłady,

piekarni na Siejach

Sypndo chlebem, a gdzie bl cezki? I
- Nie, z tcgu pieca je ~zcz<!
c hleba nie będzie !>twierdzono wczoraj uruchamiając

DOIiO CZENIE

próbę" drugą , bułkowo
chlebową linię w piekarni na

"na

SiejaelL Próba
nie wypadła
najlepiej. Automatyka zawiodła nic bylo ~ynchroni7.ll
cji między dzi elarką, a kumorą w s tępnej
fermentacji, a
mówiąc po ludzku porc' e
cia~ ta nie trafialy z ta';my do
ko zyczków umie ' zczonych w
komorz\',
w
której cia lo
p zl'nne ma "d ~jrzcwać".

"Sam" - pierwsza ofiara
Igrzysk w los Angeles
OrLe! o
Im'en:u .. Bomber"
(1>om1Nv. .ec) z gtnąc ego eatun. u. h'zącegv tylko 5 ty~. okaZOli.
v. USA zdech ł
podczas

cw ('zcń m,qacych przygotować
go do udz ału w iObotn ' ej ufQC·Z\·.,IQ,C· ot....-:1 rc 1
[g r~y., k 0 Iimo'j,k 'h w Los An~eles P ta k
przedslaw on\' w tJ<W;tacl karykatur';
."am
o l'mpij, kiego

I co teraz będzie? pytam facho,,"ców z bydgo.,kiego
..Spoma,'LU". - Się naprawi i
już uspokaja mechanik. Na
pewno .. ię nap,-awi. ale linia
rus 7y nie w('7.eśniej ni? 7a kilka dn i.

OOKON('ZENIE NA

STR

orła"

Fol. \1.

t

Roboty ... sposobem na

cz~ci

P;~k."ki

z dijiv ł

,'c

już

:lutarna m~ k~ką
w dn.ejaca ns w "l
'· h I,am :ąt kowy c h .

,tać

po-

ol imp 'ad!'.
przedmlo-

7afJ"'lenne

"Trabant" modernizowanyI na raty

już c.zoso móNRD o 1c0000ecznośc,
loprzeslonto pro dukcji bardzo równ eż U nos
popular nego "troOOnto ". Mo to
oosląp<ć nie z powodu broku
nobyw<:ów no ten populomy I
niezowod-ny somochód, lecz ze
wzg lędu
no
pCl'WOŻne zużyc:e
porku maszynowego w fabryce
w Zwick<KI . Wedlu ob licz eń ekoOOffi4slów, odtworzenie w tym

Od

TR . !

NA

dłulsrego
Sle w

WI

zolc'o:łie

rr.o~fn do pro:Juk-::ji
"trabomo" Jest 00'" ~" n..eoplo·
co I'le
Od peoNnegv JUl :L-v5U po·
ja ... 0 10 s ę nforll <Icle glówOfe
zochoow pros,e Ir<J-n<:usk el
no on:em , ec'(,ej. sygr.o ti zujące, ie
"trooonty" i "wortburgl" zosia·
ną grunlowO:e zmooe'n ZOW<lne ;
wyposażone w sil .... ki "Volhwogel")(]" oroz podzespoły "Otroeno"
Jał rz~c.zywiŚ<:ie będą ost<ltecz-

N yg lodoć nowe NRD - owsl!.~
..oc '-<Jal o>vooNe
we ... 5opÓ/procy Z którą ze zno.oych zochodnoeu-op~isk<h f.rm somochodoNJch
ot rzymo j ą
nowy
kszto/t. n,e sposób sję oulorylotywr\c~
wypow adoć . Wszystko
jedoo~ wskazuje no lo, że koncern "VolksW<lgeno" mo r.o to
oojw'<:ksze sZ<lnse.

"'e

SOI

OOKONCZENlE NA liTa . •

http://sbc.wbp.kielce.pl

Swirgoń oraz miru stec

dem ar

cis. mlodz i eży -

Andrzej Or-

nał.

Spontaniczne p rzyjęcie .goI sekretarzowi KC
PZPR kilku seto ,>obowa gruDa
mltAJ%ie:iy kubańskiej i ")01kie,; przebywająca na z~rupo
wan iu w Wilkasach k, Giżyc
ka.
towała

Pierwszy spacer kobiety
wprzestrzeni kosmicznej
Zgodn ie L programem lo\u orbitalnego zespołu na ukowo-bada czego "alut-7" - "SojU%
Tli' - Sojuz T12" w środę kosmonauci SwieUana
awieka i
Wladimir Dżanibekow wyszli w
olwartą Drzes ttzeń kosmiczna
Zasadn iczym
celem wy jśc' ia
hyto przeprowadzenie Drób z nowym un i wersal nym
ręcznym
inslrumentem.
przeznaczonym
dla skomplikowanych op~racji
tec hnolog ici:nych .

Z3-tygodniowym opóźnienit.m

Żniwna batalia
-

rozpoczęta

Teg-oroczne

ini~

a

rULpo-

cLęły się prawie trzy Lygudllle
później niż bywalo lo \\
lalach ubiegłych. Od .,prawnc-

go przeprowadLl'nia .. balalii o
chleb" będzie załeżec za"obno':;ć naszej krajoweJ ,pii.uni
oraz
zaopatrzenie rynku w
pod,ta\\ 0\\ e
arlyukllly żyw
oo':;ciowe. Od kilku dni w woj.
radom , kim na
glebadl lekkich trwają tzw . duźe iniwa.
Rolni cy indywiduałni z rejonu
Ciepielowa,
Gielniowa.
Zwolenia,
.,ko<;iIi
pierw"ze
OOKON('ZENIE

N _\

TR . 2

EinterwenC'Jjn~

łfi45090

Interwencje przyjmujemy
w godz. 9-11
Owa spojrzenia
na skrzynki pocztowe
M iesz ka ncy os iedl a Czarnó w
w K ielcach zanieookojeni są losem ko respo ndencji wrzucanei
do czerwonej skrzynk i na oo<'Zci e przy ul.
Piekoszowskiei.
'k voka
ustawiona na zew'lalrż budyn u ooczty .. Duchni ....
od kQI' e-s'>ondencji mOLna z n ir',
~ wobo dnie wv jmować cudze listy svgna!izuja czytelnicy
Us!alili:·my. że oprói.nianie·u
~krzvne k
na list v w cal"
mieScie zajmuja sie oracownicv
urzędu
oocztowe~o
orz\'
ul
:lelaznej W urzędzie tym noinformo wano nas 'l_e skrz\·nki
na list v opróżniane sa co nai mniej dwa razy w ciagu dnia.
zdarza się. że przy urzedar"
pocztowych listy wyjm')wane S1
ze skrzynek częściej . A zatem
sytuacja zglaszana orzez mieszkaIków osiedla Cza rnów wyda.je się nieorawdooodobna.
Komu wierzyć?
(isa)

Gdzie ulatnia

się

gaz? I reJlorter:y Batalia o chleb - rozpOCzeta

(cWstarczy do domów? Czyżby
bal się przyjąć odpowiedzialnośktóre zapisują na dostawę gaci za pracę ludzi zatrudniOflych
zu w ... grudniu br. W Kielcach
w zakładzie gazyfikacji?
nie podaje się żadnego terminu,
Kłepoly z nadmiarem
w którym pełna butla może trafić do odbiorcy.
W
obecnej
chwi}.i gazu jest
Pneolsit;biorstw.
Usług
Kopod dostatkiem. Czy zaldady
munaluyeh w &ideaeh, rozprogazyfikacji wykorzystają to do
wadzające gaz do 14 tys. goszmniejszenia kolejek? W maju
podarstw w mieście i okolicy,
br. kiedy go brakowało, były
stara się łagodzi ć występują
przypadki odmawiania przyję
ce niedobory. Z informacji z-ey
cia
bulli przywiezionych przez
dyrektora, Marka Kordysza wysamochody
rozlewni. oto dla
nika, że glówne działania skieprzykładu
3
maja Rejonowe
rowano na weryfikację list odPrzedsiębiorslwo
Gospodarki
biorców nie posiadających wę
Komunaln ej
i
Mieszkaniowej
glowych trzonów
kuchennych
w
Jędrzejowie nie przyjęło saoraz aktualizację list pozostamochodu z 602 butlami (łącz
łych odbiorców. Chodzi przede
nie ok. 7 ton gazu). Przyjęcia
wszystkim o to, aby tym, któtego transportu odmówiły rówrzy nie mają kuchni
węglo
nież
Kielce .
W
rezultacie
wych, dostarczyć gaz w moiliRPGKiM w Jędrzejowie wolawie najkrótszym terminie. Przy
ło
zapłacić
ponad
33
tys. zl
okazji PUK chce uzyskać inforkary
niż
przyjąć
deficytowe
marje o. odbiorcach posiadają
przecież paliwo.
cych dwie lub więcej butli. Ch,JWydaje się sprawą oczywistą,
dzi o sprawiedliwy rozdział gaie pomil:dzy rozlewnią r;azu a
zu.
zakładami w terenie powinien
W II kw. br. PUK w Kielfunkcjonowae sprawny system
cach otrzymało 184 t o n y gazu.
łączności,
aby
podobne przyWystarczyJo to na jednol'azową
padki nie mogły mieć mieisea.
wymianę butli od biorcom posiaDopiero
teraz,
kllcdy
gazu nie
dają cym
b'zony kuchenne
i
bra kuje, okazało się, że zakła
dwukrotną dla tych, którzy ich
dy gazyfikacji nie mają samow swoich domach nie mają.
chodów,
a
Pl'zede wszystkim
PrzydziaJ III kw. jest o 30 'on
kierowców. Oto w przededniu
wy ższy.
Z prostych wyliczeil
zwiększonych
dostaw gazu pocwynika, że w okrebie tym wyst anowiono zwolnic:: dwóch kierowtarczy gazu na comiesięczną wyców z powodu ... braku dla nich
mia"'ę butli w domach bez kuchzajęcia. Dyrekcja PUK w Kielni i raz na kwartał w pozoscach twierdzi, ie decyzję taką
tałych.
Dlaczego
więc
PUK
podjęła, nie znając do 10 lipca
twierdzi, że nie wie kiedy gaz
wielkości przydziałów gazu na
lU kw . br. Nieklórym kierowcom udzielono równiei w lipcu urlopów.
Tymezasem 11 :tprawJlyełt $4mMhodów jest w stanie ... ei,,DOKONCZENIE ZE STR. l
lU a lodzin rozwieźć 440 butli.
Uruehomienie fi zmiany jest.
powałyśmy na Kadzielni i miazdaniem dyrekcji, niemoiliwe,
łyśmy wielką tremę. Ale p rzeze w~r;Jędu na brak kierowciel. koncert poprzedz i ła wielka
€Ów. W sytuacji kie4ły ludzie
praca - prawie trzynaście gooHeauA na r;az, w magazynie
dzin prób. Musiało więc wypaść
układu aostaje
eodziennie ok .
dobrze. Na festiwalu wiedzie się
1,1-2 łys. butli.
nam dobrze. Spotkałyśmy si ę :z
Lit", i n ami z Kowna, nie było ż ad
Nie
powinno lei brakować
nych problemów z dogada r. iern
gazu na cele liurystyczille. Podsię. Dobrze się wspólnie bawiCLas gdy w
II kw. przydział
lismy. Bardzo ciekawe są dla
dla CPN wyniósł 10 ton, lo w
nas spoŁkania z folklorem "aobecnym - 75 ton . Uruchomioszych przyjaciół z różnych kl'ano więc sprzedaż w kolejnych
jów. Czego oczekujemy po festa<:jac-h benzy·nowych. Niestety .
stiwalu? Naszym
marzeniem
brak gazu w czerwcu spowodobyło pl'zyjechać tutaj i wystą
wał, że ludzie posiadają
dużo
pić
przed publicznością. I lo
pustych butli i przez to twoczą
się spełniło.
się kolejki. Sytuacja z każdym
dniem ulegać będzie poprawie.
Występy
młodych
widzów
przy jmowane były
ok laskami.
Dobre są takie pe.r<pektywy
Nad widownią powiewały kodostaw gazu. Ministerstwo Administracji
i GOł;podarki Pneslorowe chustki. Amfiteatr :zaś
trzennej dotrzymało slowa. Owyglądał
odświętnie
cala
S4'ena udelr.orowana byla duży
beena podaż gazu w slosunku
do maja br. j~ tr:zykrotnie
JD.i kwiatami wykonanymi nr:zez
wyŻ$za. W 'maju sprzedano w
harcerzy. Koncert skończ:v! sit:.
całym kraju 4Il00 ton razu, zaś
gdy nad
Kad zi ~lnią
zapad la
w
lipcu sprzedaż wyniesie ok.
już noc.
14 tys. tOR. NadesLł:v dostawy
z NRD w w y soko 'ci 2 lys. ton.
• Wczoraj w Urzędzi e WoZaJ>6wiadane są dalsze w sierjeWÓdzkim odbylo się sllOtka nie
pniu br. Jest wicI' lealna Sz.aJlkadry instruktorów. przedstasa na zm iej'ze'1ie kolejek
i
wicieli komendy festiwalu. k ie~krócel)ie
cza'u oczekiwania na
rowników zespołów a ;·tyslyczbutlę.
Gaz
nie
musi
być
rarynyc h . konsultantów z wojewotasem i o t .\'ITI ,';>winny parni ę
dą
kiel{'('kim
Wlod:timi('czf' n
lać wszyslkie
prze(biebbrstwa
Past ('rnakif'm. Mówiono o trazajmujące si" j : l-'o d slrybucją.
dy jarh f j
imprt>zy. o
jej
przyszłości,
o
roli
jaką
(DAW)
ft"'Sti wal spcłnia
w
rozwoju mlod.'·ch Judzi i kształtowa
niu przy złych twórców.

%C1notcwa.li:
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W Kielcach od było się posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzltieco Polskie,o Czerwon~o Krzyża. Poświęcono je omówieniu realizacji zadań wynikających :z uchwal
IX Wojewódzkiego Zjazdu tej organizacji. Należą do nich m .in.:
poprawa pracy kóJ
zakladowych i szkolnych PCK, jako
podstawowych ogniw wychowujących
aktyw pecekowski,
podjęcie pracy z młodzieżą w
celu krzewienia w tym środo
wisku idei czerwonokrzyskich.
Plenum powołało również Wojewódzką Radę Krwiodawstwa,
Radę

Młodzieżo

wą przy PCK oral pięć
komisji problemowych, które bę 
dą pełnić funkcję organów 0piniodawczo-doradczych.

Podczas obrad prezes Zarzą
du Wojewódzkiego PCK dr
Marian Partyka udekorował odznaczeniami organizacyjnymi 10
zasłużonych
działaczy
PCK.
Odznakę I stopnia
za długo
letnią pracę społeczną na rzecz
lej orga nizacji otnymat Zenon
K ... aJc:cyk :I Końskieh. Ponadto 23 osobom wręczono podziek0wania i dyplomy uznania.
przyznane z okazji 65 rocznicy
powstania PCK.
(m}

Spotkanie przyjatiól

• Wczoraj odbyło si~ rowri . . .
p07pgnanie
ha"cerzy
z
Ki " I,i"j Chorągwi ZHP Wyj
d ~ icych na wypoczynek do
, . ·RR B'IJą ('ri zgrupowani na
4 nho'a"h V\" Winnicy. W";P7r ; 3 j ~ ~ 'rh 1.p!'n",li: spkretar' KW
PZPR - Józef '\iniarski. wi1'C'''' ojeworla Wc>jci .. eh Nosek
i ~'~","n<l"nt Kj~l"rkjpi
('horągwi ZlIP JUL.y Osmołski.
()fo)

Jednym zdaniem
•
M'f.'~zka-niec Kiek znalazł
w la aeh koneckich koło S:elp:
r"l"dza
wielkOści
'alp:-~a:
I'rzyb waŻY ł prawie 30 dkg. a
śrf'<ln '<'a jego
kape-Iusza mil"
rzyła 25 r entyml'trów.
(mj)

m
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Spółdzielni

SJJ()żyw

ców, mówi: - To bardzo duży
obiekt. skompliwane urządzenia.
Tutaj nie wystarczy
nacisną ć
guzik. Gdy piekat'nia ruszy peł
ną
parą , wszystko b~dzie dobrze. To przedeż dopiero próby, rozruch.
No, jeśli
tak. to je6l.eśm.y
spOkojni, ale w ' ród pracowDIków słychać cierpkie uwagi pod
adresem nowO<.'Zesnych maszy n.
2eby .tylko nie psuły się, ,dy
na serio rUOiZ} produkcja.
A
»I"zecież od tempa pracy Urzlld%eit. zale-:iy jak ośi: pieczywa.
Cia too PFZYłotowa.ne
do
piecunia nie mo:i.e czekać mówi kier. działu lechnolo,ii ,
AlItonina Boruń. Bo jest to ży
wy or,anizm, w któryDl rozwijają sit; bakterie, drożdże. Wystaruy Bawe1 niewielkie opóż
nie, przestój by nie wyrósł i
zrQł)iJ sit; z niego kluch.
Od czego
jeneH
smak, jakolić chleba7

7.ależy

Od jakości mąki (badamy
u siebie laboratoryjnie), dodawanych do ciasta komponentów.
Obecnie do zakwaszenia
-

ją

rylur i re1ll, uslalenie odpowiednich ~rodków na opiekI; spv!ecznq, utrzymanie
kont roli ce-n.
Na podstawie dotychczasowe; realizacji planu 3-letDOKONCZENIE ZE STR. 1
niego mo::na stwierdzić, że
zalożenia proponowane pr::e=:
Jak.ie ~q s::c~egó:owe zaLo- rząd sq w pelni realne. W
::cn,a planu
na rok p-rzy- gospodarowaniu na co dzień
szły?
trzeba jednak pamiętać o
Za/dada s;ę dah::u- w::root konieczności
os::c::ęd.;:ania,
dostaw towarów żywno 'ci o- zwłaszcza surowców i mawych (bez alkohol ) o 3,3 teriałów, których SYSteffUlproc. w .tosu'lku do roku tyc;:nŻ€ brakuje, o możliwo
1983, towarów nie::ywnościo  ści obni:'ania
os:t6w mawych o 11 proc. w porów- terialowo-energetyc::nych, o
naniu do roku ub., co po- zapewnieniu wy:'szej dynaprawi ::aopatr::enie ludn ości miki
eksportu
towarów.
w
artykuly
pr::emyslowe, dzięki czemu będziemy mozbudowanie Ul 1985 r. 100- gli
importować
niezbędne
197 tys. mies::kań, co łqcz mate-riały i surowce dla ponie ::e =:budowanymi w la- tr::eb nas::ej gospodarki. Kotach 1983-84 zapewni uzys- niec::ne jest także podejmoka.nie w calej 3-lotce 574,5 wanie przedsit?u'zięć w zatys. mieszkań, utrzymanie k~esie rozwoju postępu techreaLnej sily nab ywczej eme- niczneg4J.

łIiI'IfE

l

Przedstawiciele inwestora nie
wydają
się
zaniepokojeni
tynu awariami. Józef Kaczmarek z Zakładu Inwestycji i Remontów Woj. Oddz. Centralnego
Związku

l

żyta.

Sprzęt

zmeehaaiawaDY er.u kombajny w
pole wyjd'ł w Radom kiem w
tym
O problemach
związan ych z tegoroczną akcją żniwną rozmawiamy z dyr.
· Wydziału Rolnictwa,
Gospodarki Żywnoś ciowej i Rolnictwa UW
'tV Radomiu,
inż.

'",,"niu.

Kielcada

Wojewódzką.

STR.

~połecz·niODych .
Znacznie gorzej jest ze .sznurkiem do pras,
poza tym duże zastrzeżenia buGzi jego jakosć. Mamy n.wzjeję, iż z
tym probl emem uda
nam s·ję uporać.
.Jak zapowiadają się teKoreezne zbiory?
Pow lerzcb.n:a zasiewów w
woj. ranomsk im wyn06i ponad
236 tys. ha, w tym ży·to trzeba będzie zebrać
ze 14C1 tys.
hekta.rów. Wedlug
wstępnych
Tereq J{amzezak.
prognoz, zbiory w tym roku bę
dą
n ieco lejl6ze niż w roku
- W Radomwem pnyg.towapoprzednim. W
sumie ylony
n.i.a tł. tej .... ażnej .. rolnictwie , szacuje się na 24,5 - 25 kwimkampanii pnebiqały qHnie z
tali z jednego h.a. Chciałabym
wC:Sl'miej :lałoś.llym Itarmonopodkreslić, iz
z-biory w tym
gramem. Początkowo mieliśmy
roku będą z.na.cznie utrudni one.
srpore kłopoty z częściami zaW Radom.;klem nie ma gminy,
miennym; d() maszyn i urzą 
w ktorej by nie wyległo zboże.
d2eń rolniczych. Większość deStą.d na eży s.ę syodzlCwać dutali . dotarła w termin ie. Służby
żego zapotrzebowania na komremontowe
zdołaJy
na
czas
bajny. Są one dobrze przygoprzygotować
sprzęt.
Jest ()ll
towane do Aampanii zniwnej .
sprawny w lej chwil i
w 90
Ogółem
w wojewód-zLwie. maprocentach. P ew n e braki
odmy 520 "b;zonow", "superbizoczuwalne są nadal w czę ści ach
JWW " l ,,\\ .,.Huii "Z teg() 78 komzamiennyc h do ciągników, głów
bajnów jest w posiadaniu rolnie " C-330". N ie ma też !JOd
mków Llldywldualnych. Biorąc
dOlStalk iem
podzespołów
do
pod uwagę liczbę snopowiąza
pras zbjerających
sprowadzałek, żniwiarek i k06iarek bę
nych z NRD. Mogą także wydących w
po.siadaniu rolnikó-",
stąpić niedobory ogumienia do
indyw:-dualnych,
kółek
rolnimaszy.n b~ą cych w posiadaniu
czych i g<lbpoda.r:;tw uspołecz
rolników indywidualnych. Z len ionych, łatwo obl iczyć, że przy
go jednak powodu praktyc1:nie
pomocy sprzętu meeban:icZlD€,€o
nie powiWly stać na kółkach
można
będzie zebrać plony z
maszyny. "Agroma"
i WZRS
80 - 85 pcOC. obsianego areału .
będą wspierał najba-rdziej poReszta będ:zie czekać na k06y.
trzebujących. W tym roku nie
Spczętu
do zbioru
ręcznego
będzie większych problemów ze
zbóż w sklepach GS jest sposznurkiem
do "nopowJązałek.
ro, mniej więo:ej na ooziOOlie
Za.pa.sy gwarantują lA>krycie poroku ubiegłego. Przy większym
t.rzeb. zarówno roln ików indypopycie mogą wystą,pić okrewj.dualnycłl
jak
i jfo<1n<>6lek
sowe braki k06. W związku z
tym, iż tegoroczne in~wa są
z;nacz.nie ovÓżn;Olle, ważna r0la przypadl. naczelnikom ~m ,
samorządowi
w iejskiemu, k ierownictwu kółek rolnrozych oraz młodzieży zrzeszonej w oculywamy tzw. żurków, ale .:hceganiza.cjach. Trzeba ustalić komy dopracować się technologii
lejność
goopodarstw,
k.tórym
opartej na póJkwasach. Pieczynależy
przyjŚĆ
% pomocą w
wo będzie j€S1cze smaczniejsprzęcie zboża . Szczególne m iejze.
sce będzie też miała tradycyjOd tej -oowoczt'Sności aż SIę
na pomoc są6iedz.ka, a taue
w ,łowie kręci. Tu fotokomórmlodzieżowa
akcja
.. Każdy
ka, lam taśmociągi, podnośniki.
kl06 na wagę
zlotą".
Sądzjć
maszyna do przesiewania mąki ,
należy ,
i.ż
p"·zy
właściwym
to znowu ' do posypywa:nia bowspółdziałan i u .. Agw-omy", pań
chenków. Kierownik
piekarni
stwowych ośrodków
maszynow budowie, Sławomir Kowalwych i kółek rolniC2ych nie bę
yk nie kryje 7adow olenia : dzie
przestojów
maszyn
i uMamy
tutaj
pneumatyczny
rządzeń rolniczych
W tym rotransport
mąki,
transportery
ku będz ie zapewne duże spię
nakładając.:.
reg"lację
czasu
tr7.enie prac agrotechnicz.nych.
rO'ZT_tu ciaslQ. '{"'mperatury, z
związanych
z lfrz 'gotowanienl
prawdziwego /darzenia wentyJ:leby pod now(' 1asiewy i pczylację·
{!'('towaniern d
kampanii jeDocelowa 7 dol nosć pieA:arsiennej. nit' mów·ąc już o %8ni - 35 t. na dobę.
siewie
!)')J}lo'1ów.
- C:z)' wte<ly będzie już moż
7"kłada~e, iż łe«H_
na zamknąć inne. tare p:eKariniwa 'h~a mokre. esy wy ••nie w Kielcat:b?
5Z_r
ZAstani. , boże ska.,....,._ Zamknąć - nie, \)0 La pone 0,1 roJników?
\,· ...:bowanie na chJeL "') no:., w
- W woj. radom~kim jest 78
h.lelcach naw",t do 120 t Da 00bę.
Ale mOLna przep"·owao._i.
punktów skuou g~wskich i
niebędne remolhy. ;"aJP.erw na
8 punktów odbioru zboża PZZ.
Głęooczce, póżniej na .lniwncJ.
Łąi:znie pOjemność magazynów
Sieje ru.szyly, a tu Jak na
w !l()6 ' okQlo 40 tys. ~. {)oironIę chleb
w sklepach wy'
bową
woJ.ność
przyjęcia
zbóż
jątJ<,ow o cze.rs\wy, no i z bu~uje się w J:ran ica ch 3,8 tys .
łec:zkami skromnie.
tom. Dootawy mogą być .. tym
- Chleb będzie zawsze swieroku znacznie
wyższe.
.Jeśl i
ly mówi p. Kowalczyk chodzi łl dopusz.czal-ną wilgotdopiero wtedy, gdy dobrze praność
zboża
przy odbiorze od
oowac będą wszystkie piekarnie
rolników
i inych
jednostek
i ni
będzie trzeba robić, tak
wyn06j ona
okolQ
22
ycoc
jak dotychczas zapasów. AM iejmy nadzieję. iż pOgoda si
sortyment też
się
rozsLerzy,
poprawi i będ7ie sprzyjać żni
gdy nasza piekarnia będ zie piec
wiarzom.
N.t. (wlm)
pieczywo
tzw.
podstawowe
(chleb, bułki dlugie - wyborowe. mai
bułeczki), a . .galanterią", pieczywem gatunkowym
zajmie się "Głęboczka" po
remoncie.
A co do bułec zek, to będą
pieczone na SiejaCh jesLc7e w
IV kwartale tego roku.
W piekarni będzie pracować
110 osób, w ciastkarni 145.
No bo będzie i ciastkarnia. Za
• Przy dojeidzie do łuku cłro
mecaly
rok
będziemy
jedli
r;i w Sarbieach (gmina Lopuszsma.:ZDe
pą.czki
i
ape~yczne
no) prowadąey ,,fiata 126p"
cias1ka tortowe.
przygotowane
Czesław .'\. gwaltownie z.Ktltal
według re~ptury własnej piena lewy pas jezdni i jqo pokarni. Ale na razie są tutaj
ja:&d udenył w ...k eięiarowe
tylko okapy i miejsca pod przygo ..jelcza". W nasl(p lwie adeszłe patelnie.
r%enia llier.wea "malueha" poDzisiaj trwają próby drugieniósł śmiuć.
go pieca, ale za to ten pierw• W sklepie spożywczym nr
szy piecze
na
dwie zmia ny.
fi HSI w Starachowicach, prz'
Wczora1-- li tys. bochenków,
ul. Myśliwskiej. wybuchł wcwdzisiaj, Jak dobrze pójdzie raj pożar, w nast~twie które16 tys.
go spłonęły puste opakowania
Chleb
z
Siejów jest nieco
tylna
ściana i część dachu budłuższy
od
innych i ma od
dynku. W czasie a-kcji J(aśnicze
spodu drobną siateczkę w pozalane zostaly wodą niekt6re
przek bochenka. Nasi czytelnicy mogą sami ocenić jako,,+.
artykuły spożywcze. Slraty sil:(b)
gają 300 tys. zł.
(m)

heldary

PleDDJIl ZW PCK

ZE

bułeczki?
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Przygotowania w "Budostalu"

De o
Ł

i mie"zkalliowej Unędu Miejskiego, inż. Andrzeja Lipidalskiego.

atw.eJ bUJ.ować nueszkanie wspólnym, zorgant1:owanym
wysiłkiem

w pojedynk~. Taką właśnie
budownictwa są zrzeszenia lub maje 5póJdzielnie
organizowane przy tych z.akła
dach pracy. które zdecydowały się uJatwić swym pracowni6:,om trudną drogę doo własnego
lokaJu.

nLZ

formą

- Ma się ku końcowi opracQwa:n;e dokumentacji realizacyjnej Oczywiśc:.e, wcześn:ej
wyznaczono oopGwiednie tereny budowlane w osioolu Pia.ski III (rejon U!lic DaJe.:,iej.
Chabrowej
i
Cyprysowej).
Podzielono go na dziatki przeznaczone do wznoozenia domów WOlnostojących. Trwa
budowa wodociągu i linii energetycznej. To powinno być
gotowe do końca lipca. Resztę
uZibrojenia (kanalizacja, gaz)
przys211i mie.sz:,ańcy muszą wy~onać we własnym zakres ie,
oczywiśc[e przy pomocy
materialowe' i finansowej Urzę
du Miejskiego. Są warunk:,
aby hutnicze OOmd:i jednorodzinne na P:askach zaczęly
wyra;;lać z ziemi
jeszcre w
bieżącym roku .
- Czy pójdzie ktoś śladami
buLy?

W Ostrowcu, jak n a razie, takim pnesiębiorstwem jest Buta im.. M Nowotki. BrLy hutnicrej
o.rganiucji
związko
wej powstał i został już zarejestrowany, 38-osooowy Zt-spół
Pracowniczy
Budowy
Domów Jednorodzinnych. Powołano
zarząd, a
na jego
przewodniczącego
wybrano
Roman:!. Witkow~kiego.
-

Na jakim etapie znajdupnygotowania do budowy - pytam kierownika wydziału gospod:uki k()mun3lnej
ją się

.

W

pnecWzieó

swi~"an,. eh

uroe",.steści
łł - Ieeia

z roez" iel\

PaL, w Mu-.eum vkr(~ow,.1Il
w
Radomiu 'LO tsla otwarta
wystawa pt. ,.Radom - rozwój

miasta".
WJ'slawa przedstawia rozwój
miasła od e-.a~ów
najdawniejlIZyeh do
wspólezesnośei . S-.eroko ~aprezentowane są przeIilianJ' urb:lnistYC'J:ne Radomia
w okresie ł.-Ieeh PRL.

wnictwa

Przem ysłowego

" Budoslal II". Dziś jest lam
20 osób gotowych do podjecia
trudu budowy wbsnych mieszkań, ale sądzić należy, że to
grono powiększy się w miarę
dojrzewania całego przedsię
wzięcia , Dla te~o zakJadu pracy proponujemy
działk[
w
osiedlu domó',v
jednorodzinnych R?ecul.

I

LlPCOWA PRKZENTACJ
TWORCZOS.:'l Il8TK
Rzeź~a, malarstwo,. rysunek i
tkanina artysLyczna to rodzaje
twórczości plastycznej jakie Ifrezen tują ra wystawie w Zakl dowym Domu Kultury ~C
członkowie Robotniczego Stowarzyszenia Twórców
Kultury .
Wy-s tawę zorganizowaOlO z okazji święta Z2 Lipca, a zapoczatkowała ona, jak zapowiedzi no,
szerszą współpracę fabrycznego

w

obu przypadkach z wypoomccą dla
członków
zrzeszenia mają przyjść macierzyste
przedsięblorsl wa.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami powinny one ułatwić
zdobywanie materiałów budowlanych, świadczyć U5lugi
sprzętowe i tran3portowe
AN-NO
datną

ZDK -.

POZDROWIENL\. Z KOLONJ1

Wakacje w pelni,
mlodziei
korzysLa
z
kolonii, obozów,
wrganrzowanych form
wypoczynku w mi~ie. Pod .dreem redakcji
naplywa coraz
więcej koreGpon-dencji, w idokówek :r: różnych stron kr ju.
Oto kilka z nich :

organ_zacją bwórców
amabot·ów.
Ekspozycja w holu i kawiarni ZDK obejmuje 50 prac 16 aulorów.
(an-no)
CZYNNE TYLKO
pręźnie

działając

DWA K.INA

Dzieci, kadra ocaz kierownictwo kolonii zdrowotnej .. Jodły Swi~Lokrzyskie" w Jedlinie
ZdrÓj piszą m.in.: .. Jesteśmy
bardzo zadowoleni z pobyLu w
tak atrakcyjnej
i zdrowotnej
miejscowości. Czujemy się bardzo dobrze, oprócz zabie/eGw
korzystamy ze słoilca i basenu.
Urozmaicone wyżywienie pozwala· nabrać sil, a wycieczki,
dyskoteki, piosenki. humor
śpiew
umilają
nam
życie".

Mieszka ńcy
Radomia zoslali
niemal całkowicie poZbawieni

rozrywki filmowej. Z sze' ciu
działających
w mieście
kin
czynne są tylko dwa: ..Bałtyk" i
"Odeon". Inne pl"Zybytki X muzy są w stanie "odnowy": .Przyjaźń", "Pokolenie" i .. Hel". J'!Ś
li chodzi o kino "Walter", to
rządzi się ono swoimi prawami,
jak to bywa z zakładowymi
placówkami kulturalnymi. I cóż
mają robić radomscy kinomani?
I to podczas tegorocznego jesiennego lata?
Czyź nie można
było
lep~j
Z$ynchronizować
tych remontów?
( g)

Piękną

kartę.

ozdobioną

zdję

ciem
kolonistów,
podpisały
m.in . kierownik kolonii - Sbnislllow Woźniak oraz orzewodnicząca samorządu .'\"nienka
Książek.

.. Z najlepszymi, harcerskitni
pozdrowieniami lilolOwną wizytę
składaja
harcerze
hufca
Brody z obozu w Leuie. DUŁO
3loilca. U na, leje!" - czytamy w widokówce znad morza.
Otrzymali;111Y lak,e list od
młodzież.v i kierownic~wa Dom~ Kultury
w
Jędrzejowie,
klory w oice-sie wakacji przygolowuje
wiele atrakcyjnych
form wypoczynku dla dzieci i
mlodziezy Są
!.O
partakiadv.
gry. zabaNY,
dni robocze
Czynnd je-s~ w
DK świetlica
"Pod we6'Jlym misiem", w któ-

Proponujemy ...

i

Fot. W. Sl4tlDlr.a

Oddział Swięlo"-rzy.ki PTTK
w Kiekach zaprasza wszystk.ich
chętnych na wycieczkę
piesZą
na trasie: Bodzentvn - G
i.crodowicka - Siekierno Orzechówka - G. Kamień M.chniowski - Michn;Ów - Be-t-ezów. DługoŚĆ brasy 20 km.
Spotkan'e z porzeNodnik.iem
na dworcu PKS 2!I.VU.I!184
roku o godz. I 15, obok .. 1nformacj''', odjazd autobusem o
godzinie 10.30
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Samo życie
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że w .kleple
eZII w %4kłCl4zie g4JtroRltmtemllm moie pt'oe&1D1K pierwuo I-ep.zo /)Ioba. Nie, "ie chodzi w
przvpadka ~ ;a.Jcid nadzwJICza.jfte ..mie;ęłnoaci, uzt«nll!fliq, CZII zamiłowan.ia, chociaż widzlae~ kiedul podanie
przlljęcie do 2osCI4nieze} SzkolII Handlowe;, w którl/m 14-letni4
absolwentk4 pod;staw6wki piaala, że od dzie~kll 1ft4 zamilotOanie do pracll %a ladq i że
,eat ~ jej wvmarz~ne. wllmione ujęcie. 20el,l-od:nlem w głowę eZlI to rzeczlIw iste ock:uClCI te; młode; osoby zo_alu p"zelane na popł~. cZII też zrobiła to za natnOwq dl/plomatllC7"~eh "odzic6w, ktÓTzlI
w ten
.posó/J
~eh nakło-nić sZ4nownq komiSję prz1rjęć do
Zllc.zlłwego potf'a.Jctowaniq, młode;
petentki
P1'lIi1"4cej zaczJl1łać Źlloowq karierę od IŃC~
~ % feglamenloWCl"4 illumoki4- Pominqwu,
;/lk Powiedziałem, f'uczvwiste predll$pOzlle;e
~~6r do zawodu zasadza się pt'zecle wszlI.t.:
kln~ na sta·onne; i bardzo .zczelne; .eleke}ł
' am tal"7lej.
KażdU pracou'nłk zatrudnłonll po f'az pier~zJl_ w iakimkotwiek uspołecznionllm za~Ie pracy mu.& przejŚĆ ob&wiqzkowe badania. lekarskie. PrzeiwieUenie, badan'e knn,
OPukiwanie. wywiad. Po em dostaje .tosow~e ~wiadczenie ł może prZlI$tqpic! do roboy. Pf'acownikowi handlu takie badanie niE'
~".tar.e::l/. Musi ~ię on 'lJodda~ tat,2~ TlIgoTo,~i
nda1l'a 114 tzw. nosicielstwO ch~-ob z<l.kaz-

N

iech .obie kto4 "ie mZ/fii,
IpOŹJlWCZ/łm

t"""

°

RIICh. Polega ono "II labora.torlljfte; analizie,
przl!1łrM:eniem, kalu tGkiej olobll, ktÓTI/
Wl/'llIłanll ' " ' 60 apee;alneJ pt'CKMUni I4nepidow.kiej. ZOftim pr.lllid%ie wllnik, m ij
lIieroz kilka twodni. Jeśli l»ul/stko le" w

u

I)

chłeot ~.. J)eIa . . .

Fragment zawodów orClUlizow nyeh dla
tury w Jędrzejowie.

roWka kulturalna

I

adom - rozwój miasta

- Zaawansowane s1ł przygotowuia do powołania kolejnego zn:eszeoia, ;cl6re nosić
ma nazwę PracowniC7.:l. Mała
Spółdzielnia Budowy Domów
Jednorodzinnych, a działać ma
przy Przedsiębiorshvie Budo·

por:z:qdku, pr(JCow,, ~k ot-r%tfI'lu;e kciqżec.lkę
zdrowi4 i tef'az ;uż może IłUklK .ę % 4rtuka-

łami .poź'uwczllmi.

Prawo macania
brudnych

warunkllch, że t cala uprzednio dłuIJB zabawa w leka,.,kie zaśwH,dczenia wl/daJe Iłę
calklem zbutecznq farsą. Z",kajq w ZGoUf'4a.zającl/m

t~mpie'unkcje ka.;jł'róW

stoisk spoogól wszl/.tk ie elc4pedient ki
d~tlkaJq "oll/.mi r('<ami serów, mięsa, 'IedZI,. ehleba, CI4. tel;. TlilI i co
tam ił' :!c:e
znaJdUJe 8łę Ra pólkach skIepowIIch, u: żq
to WSZIl.tko, kf'a.} , J)"2ekladaj4, wllelera.jq
rtee Ul fortuch i zabieraJq .tę do licze1tio
plrlłaęclZJI· GdU lUZ upoTa}q.i4
z ;ednllm
khmt~, procede.. m4CaR n W':II.tk,e"o zacz~ __ lIę od "owa. l ttJ-k setki raził w clqgu
dnlG, Smiech :b!era na ml/'I. że Nun. kupujqcvm, "ił' wolno jest dotknqć w ~Iep'e
boehrllka chleba. Co :a r6żnica cZII ToInę
~ ,., CZII też ap .. %edawca mt\.Jqcll do czuniez . etltami ba1łJc:ROtów i bilo-nu lIlewiadomego pocllod%rIłi4, mOllqclJCh Ronć z4 .. a.zki
przerómllCh wvml.I""Ch chor6b z4kaŹftlleJ\,
Z1łalllleh wcpółczesne} eljwUlzlJCjl?
C6ż
mOll' jł'clnllk %1'obić~ Pani ektpedlmtJta p,.aet&~ łak, jo.k ualł4 po:wal4jq. W .klepll! lde
ma oddzielnej kaall (kto u lIeha upo.rl .,. we
wł04zach handlu, abll W,.4Cać do prllmi.tllwiz,,",
org41łłzlJClljnego
z la.t 4O.!t), •
0'I'a przecież nlł' mote za
każdtlm
f4zem
bieąoć do tOaletII, aby umtlć ręce. Milczę wite
i "le prote ulę, /)l) za mnq stoi ;ut długa
kolejka
zftll.'eierplitrionuch kll~t6w, któf'tll na ogól nk1 mllJq pojęci-o, i;p tUlko bardzo
l~rowll ezłowlek m&t~ uzyska.! pralDo m/leaf\.4 przemian chleba powszed"licgo i bru""lich pif'nlędZll.
T.4DEPSZ LIPIEC
zl/weztlch

I

ft4

"HI

pieniędzy
.s.ję tl!1ł elllll proeHff ZW1q.z4fłtl z ./JĄitemll"'l wll7nOiJami pf'CIetl w Mndł.? Nu pocll~gajq one dll.k"'tł ł .q z pew"ofcłq pot~zelme. Co ~ tego ~ ł
%0-

Po co je

nu

minz/Jm Ich bvnajmnie; podW4!ać. Chcialbil'" na.tomiaat zlD1"6cfć uwagł jll-ki jest ciqg
dIIl'!1I tGk Jta,.an fe p"zygototDane; d,.ogi zawodotoe;, w ie-dnej z nlljbarclziej popu ernlfCll
I licMych kadf'01CO Pf'ofeS:i.
CI"'W'Zl/IICII dokładnie p,.zebada1łi ludzie,
posiadajqclI ksfqtectkł zdrowia wlIdanł
te
majutacie
obow!qzujqcllclł ł caUc!em p-zeaież TOZ!qd"lICh przepis6w pracujq w t kk,.

"'4

http://sbc.wbp.kielce.pl

rej praktykan,tnd Sllid1wu 'W
chowania Przedsz'ltolneaq ~l'
wadzą naukę pw.enelt , z8b
wy świeHicowe. Ozlecl WY!
dżają także 0.. wyci8C2;ld . . .
t.okarowłł do 1.11 Da 1Il'Jg'4u l
jagody.

Wszystkim
k«~
dziękujemy .. karlid. lWy l
p(n:drowie~a. iycząe dużo ~
ea i miłeeo. W*lICyJ1l4!llOO
poczYlLku.
[)ZlECI LISTY

PISZĄ..

Wakacje aą :cawne okł'esem
wz.noLOnej pcacy dla zatrudnionych w
urzędach
~
wych. Podczas gdy
w
województwie
kielec
przekazują
około
56
tysi
prze~yl",k
li..lowych, o
·Io: ciągu doby m\J,.';zą roroYli'POnClwać ich aż oIcolo 65 tysięcy.
Najwięcej listów piszą dzieci z
miejsc lelniego
wYJ)OCZynku.
Czy w związku z tym adresaci
długo czekają na przesylkl?
le. Tego roku z oomoCll
Woje',vódzkiemu Urzędowi Pocz owemu w Kielcach p.n:yszła
młodzież
z kieleckiego OHP.
W roznoszeniu Listów pOIllaga
16 osób. Pracują nie tylko w
zwykłe dni, ale lakze w wolne
SOi.lOty.
.zt

nonna

POLKOLON1A W RAJCV

Nlcdale''''o od
Radomia. w
rajeckim lesie widać :c ozosy
rozbite namioty pótkolonijnego
ośrodk
ZakładćrN Metalow)"Ch
im gen. "Waltera". Pczebywa tu
na
pierwozym turnLlSie
135
dzieci.
MiLu.sińBcy
mają
tli
św'~lne warunki do wY4>OC~
ku I zabawy. O 17m. te ezują
S;lę dobrze, w idać
~ po
aś
miechnięlych 1warzacb.
Py <amy o program zaj~ N ....za pól~olonia jest p.n:edłu.
zemem zal~ć dydak1ycznTCh w
zkole - mówi długOletnia Iderow:liczka obiektu, Irene Kamińska.

- "!.

cza.>ie turnU6U iWIl"gaturniej wiedzy o
Po!,oce wspóŁczesnej z uwypukleniem osiągui ć
O-lecia na.. Lego kraju, k<lnkurs rysunkoWY
pn. "MoJa k<>lonia"
<I raz:
Ceo;lyn w Hajcu.
DUl.a atrakcją dla dzieci są
codZienne POcery PO lesie zbieranie jagód
i grzvbów' oraz
poznawanie uroków przvrodv.
.czasie niepogodY, ood ltierunKle-m wychowawców odbvnlzo'Nall,~my

W.

wają

si~

zajęcia

świetlicowe.

~am~ pod dost lkiem różnych

g,er L

do zabawy.
e:> .,~ob:ej pracy .. walterow~kl~J
polkolonii świadcz,. zaJęcie II m~ejsca w rt'ku ubiegłym w wOJ. rad/)'n.,-kim.
sprzętu

(j. ryb.)
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•
Papierosy to me

dżem

"
Cią~le nie mo~ę przywyknąć do nowego w naszym życiu zjawiska, jakim są obniżone eeny. Dość skuteeznie zreszt~ dba o to
handel, który po tanim maju ' eo prędzej wróeił do dawnyeh, nie
tylko moim zdaniem, za wysokieh een na dżemy. Niemniej w dals~ym ciągu widać reklamy różnyeh obniżek i bonifikat, a to na
scukrzony miód a to na zimowe paletka w kolorze brud noszarym, a
tu w końcu n~ buty-potworki. Jednym słowem, ma się klient li
ezego cieszyć, a jeśli rie ma ezym zapłacić teraz, to. niech się ~ie
martwi - te towary w najbliższym ezasie z pewnoścIą ze skJepow
nie zr ikną.

Cokolwiek by mówić, obte są przejawem -r,.acjonalnego myślenia tych, którzy
zauważyli., że ludzi.e żle reagują
niżki

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 146

POZIOMO: 1. np, jastrych, 5.
podstawka podpierająca
coś;
tyczka, palik itp., 6. zwolennik,
7. a parat hermetycznie zamknię
ty, ogrzewany, służący do przeprowadz. procesów chem. pod
wysokim ciśnieniem, 12. łobuz,
ulicznik, 13. przedmiot pragnień
i dążeń, 14. opancerzone
pomieszczenie na okręcie wojennym, chroniące działo i jego
obsługę·

PIONOWO: 1. pot. nazwa radzieckiego pistoletu maszynowego, 2. ważna ruda żelaza, 3. dozorca drogowy, 4. alkaloid, narkotylC stos. w lecznictwie do
znieczulania
miejscowego,
8.
wyraz woli organu kolegialnego,
9. meteoroI. zjawisko łączenia
się
frontów
atmosferycznych
w niżu barycznym
(anagram
wyr. KOJA+LUZ), 10. napisy
objaś , iające na mapie lub napis na medalu, monecie, 11. ornamentalna ozdoba graficzna,
zdobiąca kartę tytułową książki.
Rozwiązanie
syłać naleiy

krzyżówki
prupod adresem redakcji "ED" wyłąeznie na kartach pocztowych w
terminie
siedmiu dni od daty roiniejszego numeru. Pomiędzy prawidło
we odpowiedzi ro:lłosuje się nagrodę książkoWlł. Karty pocztowe bez kuponu będ~ wyląezone
B losowa:- i&.

,.ECHO DNIA"
Kupen nr 148
R8LWi~ .

ie krByiówkl

nr Ul

.POZIOMO: mikst, ekran, topór, augur, kolos, galareta, krajanka, marka, chleb, oktet, korni""! , arkan,

PONOWO: motek, kapela, terasa, kręgle, anuria. ogar, olei,
ra na, trak, kaczka, aplomb, ambona, k r ytyk, aktyn.

na politykę cen, polegającą tyllto
na ich podwyższaniu.
Hab Jel
wreszcie zrozumiał, że czasem leo
piej taniej, ale Więcej sprzedać
niż
nie sprzedać wcale. A więc w
niezbyt jeszcze zdrowym, kryzysowym ciele, zdrowy duch!
Chciałoby się także rzec zdrowy dech, ale z tym już gorzej. I to właśnie przez niższe
ceny. Najpierw po cichu obniżono ceny na pap ierosy z importu. I to sporo obniżono, bo
o 20 zł na paczce. W papierosach
zatem przelicznik złotego polskiego do walut innych krajów
obozu socjalistycznego jakby się
poprawił. Niedługo potem zrewidowano ceny na wyroby rodzimego monopolu t ytoniowego,
przeceniając
dwa gat unki ~a
szy c-h " haszyszków ".
Przyznam się, że w t ym momencie
przestałem
cokolwiek
rozumieć . Otóż
znaczn a czę ść
prasy, w tym nawet .. P·o lityka" .
donosząc o tym zdarze niu w nader optymistycznych tonach, jako sprawcę tego radosnego faktu wskazała handel. A przecież mamy Państwowy Monopol Tytoniowy, który - tak się
przynajmniej wydaje - na po.dobieństwo monopolu spirytusowego powinien kontrolować !lie
tylko uprawę i przerób tytoniu,
ale także decydować o
jego
cenach. 1 to wcale nie z przyczyn natury ekonomicznej,
a
ze względu na coś, co szumnie
nazywa się polityką pa ilstwa.
Państwo powinno mieć swoją
politykę nie tylko w dziedlZinie
gospodarki, wymiany z innymi
ktajami, ale także w kwestiach
ważkich ze względów
społecz
nych, takich chociażby jak alkoholizm czy nikotynizm. Oba
te nałogi wymieniam łącznie,

STRONA
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Powinniśmy się też poważnie
zastanowić, co nam się bardziej
opłaca budowa szpitali onkologicznych, czy krótkotrwała
radość palaczy z ta ń szych papierosów. A jeśli to dru/(ie, to
mam propozycję. Niechaj handei obni ż y nieco ceny wódki.
Wszak wytworzyły się już wiel-

kie za pasy. Jakby to zaktywizowało po pyt! A ile 'byłoby innych
pozytywnych
skutków.
Tylko czy o to nam chodzi?
JACEK PAWILONIS
(PAl)

Na trawce...

ponieważ łatwiej je złowić . Jest
głównych pr zyczyn
wyniszczenia
pogłow i a
tych
zwierzą t, k tóre odznaczają się
n iskimi w s każn i kami reproduk_

cji. I tak, s amica bialego niedź
wiedz ia rodzi dopiero po osiąg
nięc i u piątego roku życia , a następnie przez 3,5 lat karmi i
wychov.'uje młode. Dopiero po
upływie tego czasu zdolna jest
do ponownego macierzyńs twa .
(PAP)

Mieszkaniec Japonii, Sbechiyo
figurujący
w Księd"e
Rekordów GuinDesa, obchodził
niedawno 119 ronnicę urodzin
w otoczeniu rocIziny, licznego
grona ,nyjaeiół waB przedstawicieli lokalnych włads. burnI,
któremu władze miasta wandowały w 198Z r. pomnik. prowaui regularne iycie. Wstaje
wcześnie rano, ec1byWa eods.ienDy spacer, eglącla programy klewJsyjue, sał aopisujące
mu
zdrowie
lI&wmęcza
Jak
twierdzi - WlIliarkowanemu ediywłanl1l aię wu 1lłubionemu
napojowi rafinowanemu s trzciny cukrowej "shoeha".
Urodaony w 1845 r. hWDi
jest
jedynym
Japońez"kiem,
który puyszedł na iwiat w epoce Edo, na ! lata przed sapouątkowamem ery Meiji, OZDaaającej otwarcie Japonii
na
aaehócI. Zc1anIem lekarzy, !zumi cieszy się deakonałvm zdrowiem l DMie iyi Jesacze aoił
Izv.mi,

Wedłą
.tatystyk Mini.s4erałwa Zdl'4lwia, w Japoilii żvje

obeeDie lIli'sko % ty •• atulatków,
B eacco MW
riaIww~
koWeła.

1.'"

abriel PZ był bardzo udowolony • te~o, ie dał
się
zimą w
Zakopanem
namówić na
grę
w pokera,
którll zrenią sromotnie przeeraL Szybko bowiem okazało
się, te Be wspólnictwa w wytwórni kryształów dochody ma
erubo wyuze nii z pralni,
pl'1łwadzonej wspólnie
s mamusią. Poza tym nie a ni. nie
musiał robić, o nic alę martwić,
czyli iył tak, jak sawlze tyć
praplloł.

Tymczasem Jacek Pl awijal
się jak w 1Ik.ropie. W pół rek.
akończył budowę wlaJDlqo 110m. ł umewił projekt rozblI-

Radiowe "Uniira-Ellra" w BydgClSZczy produkują
radiomagnetofonowy, także stereofonimny i monofoniczny. Jednym z ostatnich modeli jest najm.niejszy z obecnie
wykonywanych w kraju radiomagne~fon monofoniczny "emilia KM-407" (na zdjęciu). Przystąpiono tei do produkcji próbnej serii radia lO-zakresowe~o 'w tym 'l krótkich) - ..maria
B-80l". Blisko pęłowę prOdukcji ..Unitra-EUra" przeznacza na
eksport, międzYInnymi do Francji, krajów skandynawskich.
ProdukUje także organy elektroniczne .,B-Z" i ,,B-U" oraz o
nazwie "estrada 207-AR".

dwie d ziedziny gospodarki
szczególnie ucierpiały w
czasie działad wojennych.
W dniach wyzwolenia, w roku
1945, zużyte były w wysokim
stopniu tory
kolejowe, zniszczone dworce, stacje i urządze
nia trakcyjne, wywieZiony lub
zdewastowany tabor kolejpwy i
całe zaplecze
transportowe. W
gruzach leżało 60 proc. mostów ,
a ponad połowa dróg nie nadawała
się
do
eksploatacji.
zwłaszcza na wschodnich terenach województwa kieleckiego.
Transport
samochodowy
nie
dysponował prawie żadnym potencjałem przewozowym,
było
zaledwie kilkadziesiąt samochodów ciężarowych rÓŻnych marek i typów. Zniszczone były
również prawie kompletnie urządzenia łączności. Dlatego po
wyzwoleniu wy s iłek spOłeczeń
stwa skierowan v został na odbudo w ę ur z.ą d '~ń kom un ikacyj-

Te

CAF-Mariusz Szyperko

Modernizacja portu wGdyni
porcie gdyńSkim oddany
został
do użytku nowy
mag.azyn. dlrobo:l.icy na na brzeżu szwedzkim. Z kolei w II
półroczu br. przekazane zostaną
załodze terminalu kontenerowe-

go nowe warsztaty mechaniczne
wraz z zapleczem
socjalnym,
które znacznie poprawią warunki pracy dokerów.
Na Targach Poznańskich Zarząd Portu Gdynia za pośred
nictwem
,,Navimoru"
zawarł
kontrakt z producentem węgierskim na dostawę dwóch żura
wi masowych o unosie 16 ton
oraz pięciu żurawi o unosie 10
ton. Będą to pierwsze w polskich portach żurawie masowe
ze strefy rublowej, a nie dolarowej. Port gdyński dysponuje tylko dźwigami 8 tonowymi,
a więc nowy kontrakt oznacza

pewien procent dochodów lIliał
nie podlegać podziałowi, ale
spoczywać na prywatnym koncie w banku, a w chwilach a- _
waryjnyeh służyć do pnekupywania unędn.ów, którym nie
wiodło się w życiu tak dobrze.
jak obu wspólnikom. Nie byl
to funduu maly. Przejściowo
nawet skurczyły się urobki

w roku przyszłym, a pozoczter_y w 1986 roku.
Nowe żurawie zainstalowane
zostaną na nabrzeżu holenderskim i słu żyć będą do szybkiego przeładunku rudy i węgla,
co oznacza , że Gdynia również
w przyszłości będzie portem uniwersalnym. Modernizacja urządzeń
przeładunkowych
pociągnie za sobą także poszerzenie nabrzeża, uzbrojenie w nowe zasilanie energetyką oraz
pogłębienie stanowisk cumownicz)"Ch.
(aB)
już

ale normalny CU B sieci miejskiej. Po rozbudowie wytwórni
dotyehczasowy przydział (i tak
za łapówki ..wyZony!) pnestal wystarczać. Nowa hala,
któ.ra kosztowala majątek, BOstała
B produkcji praktyeznie
wyqezona. W k ....ie brakowało
pieniędzy nawet na
opłacenie
pracowników.

Wtedy Jacek Pl pekazal, te
me prze.tał 'być haurdzistll
auiego format.. Uda I się o"
ck ursędnika, od którCłl:o lI&leiały

wysokŃei

przydziałów

dla prywatnych lInedsiębior
ców. ~erwoneco .. opla reeorda" zaparkował pned oknem
jego gabinetu, sam wszedł 110
budynku, stanlll lIned biurkiem, a na blacie poloiył kluczyki.
Rozmowa była krótka. Pan...
wie na mieiseu spisali fikcy ~
umowę spnedaiy-kupna samo-

•

nych , zwłaszcza tran POrtowyCh ,
a w pierwszej kolejności linii
PKP, dróg i mostów.
W roku 1946 w wojeWÓd ztwie
kieleckim było 538 km linii kolejowych normalnotorowych i
261 km wą s kotorowych, a więc
dwa razy mniej od śr dniej
krajowej na 100 km kw. W rok1l 1949 oddano do użytku linię kolejową Tomaszów Radom, a w roku 1953 odcinek
Sitkówka - Busko. Ponadto w
roku . 1950 uruchomiono linię
wąskotorową
Starachowice
Dża. W latach sześćdziesiątych
zelektryfikow ano gló w ną linię
kolejową Strzemieszyce Dę-

Zamierzał zwrócić ...
zaatakował

rystki

reki"a, który zamłode turystki,
••P"'~ n,.",,'; " ;. w kończyny.
miejsre na barzdarza

Pl wrócił do
kll. leszcze tego
zasYczał
Itaz w
hali produkcyj.ID" ""· n.,~;' cIostaw ~a
spOkoju Jackostać go było po
każdą

•• I_ns", ..

awarię

BiJniiiem Diesmałazl

sposób.

Na cały g

panów P., ale nie w .. &PiU, ie
poczynione DaJilady swrią sie
im s n.awiązką. I zzeczywUeie.
W eią~lI następnego roku do
starej hali w wytwórni dobutlowana została hala nowa, w
której 1lD1ienezOlJo nowe maszyny, sprowadzone s
RFN.
Pnez ehwilę wspólnicy zna.przedsiębiorstwa.
leW się na krawędzi bankrucSprawa oezywiieie była . . twa. Nie dysponowali jui e-o.. łatwlenia, ale sa Irllblll .... tewką, a niespodziewanie zapówkę. Wówczas Jaeek Pl uczęły się kłopoty. Z ,;azem! Do
produkcji kryształów niezbęd
proponował .tworzenIe .,f1lDclu... inwestycyjneco". Po prosta l1y jest gas, i to nie w butlach,

lIowy wytwórni. De,lero wówa u aaczęły się tzw. lIChocly.
Trzeba
by" uzyskać
ą:odę
włada miasta G. na
przeprowadzenie inwesłyeJi. Tę sprawę musiał
Bałatwić
Gabriel
P2, Cdyi w dokumentach on, i
tylko on.
był
właśeieielem

Na nowej dJ"odu junacy SP

u~

dę

joudy

na motocyklu
Pot. Archiwum

Rozwój transportu i łączności

Za.kłady-

sprzęt

stałe

G

\'vi ą c zen ·ę

(1953 r.).

I

Dwaj panowie P,(11)

II

to jedna z

ne. W przypadku papierosów:
od zwolnień z pracy na lecze;oie
chorób płuc, których częstość palenia
tytoniu
niewątpliwie
zwiększa, po zmiany w genach
dzieci matek palaczek. Aby negatywnym skutkom nałogów zapobiegać, mamy ustawę antyalkoholową, mamy też różnego
rodzaju zarządzenia i rozporzą-

Izumi
skończył 119 lat

•

nied'wie

znaczną modernizację urządzeń
przeładunkowych . Pierwsze trzy
żurawie zamontowane
zostaną
_przez fachowców
węgierskich

s.

olornych

minioncj .:imy Eskimosi na Alasce wybilI dwukrotnie
ed~j nii w okresie ubiegłych dwóch lat, zaś wedłu~
PIW_velm'VCll obliczeń z~inęło około 270 tych "wierząt, których
pis;'a zr: ajduh się w regionie półwyspu.

ponieważ
mają pewną
cecąę
wspó!n.ą - koszty ponosi nie tylko dotknięty nałogiem człowiek,
ale także społeczeństwo. Przy
czym są to koszty bardzo róż

Iłłąo.
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dzenia, zabraniające tu i ówdzie palić. Ale nie maroy polityki.
Przykład "ruchomych" cen na
papierosy nie jest tu jedyny,
choć dość drastyczny. Co pewien czas ukazują się alarmujące raporty o tym, iż pali nawet młodzież naj młodszych klas
szkół
pOdstawowych. Pali, 00
taki model .obyczajowy przekazują jej dorośli. Pali, bo ma
dostęp do papierosów. Obniżając
ceny, sprzedając paczkę najbardziej szkodliwych
papierosów,
z największą zawartością substancji rakotwórczych, poniżej
ceny jednego loda, wydatnie tę
dostępność zwiększamy.
. .
Jesteśmy
bardzo tolerancyJDl
dla własnych nałogów. Chętnie
im ulegamy, wręcz jesteśmy ich
niewolnikami. Nie tak dawno,
gdy w okresie stanu wojennego
zakupu używek dokonywaliśmy
na kartki, wódka, papierosy i
kawa stały się praWdziwą walutą. To chyba o czymś świad
czy.

agłodo

Emilia"

Poli c ja 51.\\ ed zka za t rzy mała
pracow n ik a jed ej z firm pogrze bowych, w któr ego kieszeni zn aleziono 120 gramów zlota
w for m ie koronek dentystyczn yc h, szt ucznych zębów i mostków , zra bowanych nie boszczvkom prze zn aczon ym do kremacji.
Policja od dłużs:&e,;o eza u podejrzewała
karawaniarza, którego styl żyda był zbył wystawny jak na osiągane w firmie
zarobki. Po aresztowaniu delikwent utrzymywal, ie złoto usunięte w procesie przrgotowyWaDra zwłok na o tatDlll drogę ,
zamierzał zwrócić rodzinom nieboszczyków, ale polieja nie dala tym słowom wiary.
P. tych wszystkich manewraeh zaczl\1 się półroczny okr"
niebywalej prosperity. Wytwórnia praeowała na lny Bmiany
(oczywiście z obrul\ dla pnepisów
JJI'awa!), aruehomiono
takie BOrtownię, gdyi ~otowyeh
kryształów nie by" juj Idzie
trzymać, Firmie zaczynala
aię
opłacać wysyłka towar. włas
nymi środkami tranBpOrta beBpoirednio d. odbiorców. A I
tak praecl wytwórnbt lIStawiały
alę dłąie kolejki _hoclew
s rejestraeh krajew.. I ucramemlł-

wiadomo, kto .wrócił
miuta G. na tn
rveh w Interesie. Bównoczełnie
jednak zauważono, ie w miej"lej sieci w niewiadomym kierunku ulatnia się pzl
Nie

.wacę wład"

umowę

zaan,;ana państwo
konserwatorów
eillgu Jedne~o
oni nie lada
do sieci
na

robotę,

dziesię

wartoiei
porę,
gdyi
pierws"y w swoPod nowym kie--

Intera panów P. umknięty
sostał razem
B właścicielami,
w eią~u jednego dnia. Oni sami
Da cztery lata powędrowali za
kratki. Lokalny sprawosdawca
prasowy relację z procesu zatytułował: ,.Hurtownicy zbrodni". Widocznie nie miał poczueia humoru.

4ff
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Ludowej
b lin or a z odcinki Kraków Tunel i Radom - Warszawa.
Łącznie z el ektryfikacją
przebudowano wszystkie stacje
i
przystanki
kolejowe.
Później
przystąpiono do całkowitej przebudowy i rozbudowy węzła kieleckiego. W ciągu pierwszych 25
lat Polski Ludowej aieć kolejowa w wOjewództwie kieleckim wzrosła do 94.2 km, w t,-m
671 km linii normalnotorowych.
Ale nadal województwo znajdowało
się
pod tym względem
na 06t.atnim miejscu w kraju.
W połowie lat sześćdziesiątych
35 proc. powierzchni województwa kieleckiego leżało poza zasięgiem kolei. Dlatego od pierwszych lU powojennych przykła
dano duż.ą wagę do gę ej i
dobrze utrzymanej sieci dróc
twardych. Przed wojną było
takich dróg długości 3115 km,
a wl~ zaledwie 10 km na 100
km kw. W piKWszym dziesię
cioleciu pe wyzwoleniu budowano ze środków lnwestycyjn;rch prawie 100 km dróg roezme. Równocześnie przebudowano i zmodernlwwano wamach
kapitalnych remontów prawie
od podstaw całą sieć dróg pań
stwowych. W roku 1958 Wojewódzka Rada Narodowa podję
ła uchwalę o w budowaniu do
roku 1965 - 2000 km nowych
dróg lokalnych twardych. Było
to ogromne przedsięwzięcie inwestycyjne, które jednak realizowano rYtmicznie. W
roku
1967 Kiele&zyrzna pooiadała już
8440 km dróg twardych i osiąg
nęła
wskaźnik
daleko wyższy
od średniej krajowej - 44,3 km
dr6g twardych na 100 km kw.
Pod tym względem wOjewÓ<łz
t _ kieleełrie ustępowało tylko

http://sbc.wbp.kielce.pl
zaczynała

llrodqł!;cjl

mice

(K3Dieo)

0_

JACEK All'l'OWSJU

~je

wrocław skiemu , opolsk iemu , katowickiemu, krak owskiemu
i
łódzkiemu. Tylk o w jednym roku 1968 wybu dow ano na Kielecczyźn i e 350 km dróg t w ardych, pańs tWO W YCh i lokalnych.
WojeWÓdztwo pr zec i nały wa Lne
trasy ogólnokrajowe: Warszawa
Kraków , Łódź Lublin ,
Łódź - Kielce - Tarnów i Katowice - Kielce - Lublin. W roku 1945 zaledwie 11 proc. dróg
twardych państWOWYCh
miało na w ierzchnię ulepszoną , a w
roku 1968 już 85 proc. Ogromny
rozwój sieci drogowej w województwie kieleckim, przy jednoczesnym podnoszeniu jakości
nawierzchni , nale ży do najwięk
szych osiągnięć tej ziemi w okresie Polski Ludowej.
W roku 1947 przeds iębiorstwo
PKS w K ielcach dysponowało
zaledwie 11 samochodami , przewa żnie cię żarowymi dostosowanymi do przewozu ludzi. W t r zy
lata później miało 94 wozy, którymi przewieziono ponad 4 mln
pas ażerów. W lata ch szeŚĆ dzie
siątych autObusy PKS docierały
już do prawie w szyst k ich miejscowości województwa , a w roku 1968 PKS przewiózł aż 67 ,2
mln osób. Przewozy ładunków
przez PKS wzrosly z 392 tys.
ton w roku 1950 do 6.650 tys .
ton w roku 1968, a więc prawie siedemn aśc ie r azy .

ównie
d y namiczny
był
rozwój łą cz nośc i w województwie k ielecki m . Przed
wojną były
tu 193 placówki
pocztowo-telekomunik acyjne, w
roku 1945 - 181, a w roku 1968
451, czyli dwa razy więcej
niż w latach międzywoj ennych .
Na stąpił też ponad czterokrotny wzrost rejonów doręczeń w
miastac h i ponad trzykrotny na
w siach, co przyczyniło się m.in.
do znacznego rozwoju czytelnictwa prasy, zwłaszcza na w si. Na
Kielecczyźnie przybyło po wojnie 30 budynków pocztowych.
Do połowy lat sześćdziesiątych
.telefoulzowano 1839 miejscowości, to znaczy
połowę wszystkich wsi. Przed wojną było zarejestrowanych w województwie
kieleckim 12,7 tys. rad ioabonentów , w roku 1968 ju ż 235 tys.
W tym czasie na Kiel ecczytnie
znaj dowałO się lOS 3 tys. abonentów telew izjI.

R

Afera

z "Don Carlosem"
PrOjekt wystawienia opery Gluseppe Vecdlego ..Don CArl08" tam,
Schiller umIejsco\ll!1ł akcję
swej sztuki. w klasztorze El Escogdzie

rial

-

przeks1talciJ

&11:

w

atecę

polltycznl4. Z8angatowano znakomitych twórców - Leonarda BernBłeina l Franco Zetlrellego. Rząd
hiszpański
postanowil
Jednak
wstrzymać przygotowania stwierdując, te przypomnienie inkwizycji Jest politycznie niepotądane .
Hiszpańska
opinia
publlC%lla
gwałtownie
zaprotestowała
przeCIwko tej decyzj i I władze ustĄ
piły. Niestety, by ło za pOtno, poniewał zaangatowa ni
artyści
opukill H i szpanię. Tak więc, cel
.... lalh hiszpamJdch l!:ostnl osi ąg
nięty,
chociat w końcu wbrew

~

\I.9tęp!rtWtJ.

(PAP)

w nur t aktywnego zyC13 s pol e czno-pobtyczne go
dZI ała c zy
'oyle~o
Zwi ą zku Polakó w w Nle m.:zec h. Z
przyczyn h istorycznie uwa r u 'l kowanych w ś rodowi s ku tym d o m mowały
t e nde n c je SOlida ry zmu narodowego, a cz.ęs to i s połec zn ego , 1)01skość przybi erała tu czę sto barwy
..bogooj c zyźn i ane". Teraz d l.i ałacze
wychowani w tym du c hu z n aleźli
s ię w Polsce Ludowe j, objętej głę
bokimi przeobrażen i ami rewolucyjnymi. Coż dzi wnego, że t r udno było
im odnaleźć s ię w tym w s zy stkim.
Szc zytowym momen te m
działaln o ś ci prowadzonej przez PZZ wśr ód
lodno śc i
rod2limej był
Kongres
Autochtonów, który odbył się w
li st o p a dzie 1946 r. w Wars zaW ie , w
sa li R o my, g d zi e odbywały się tak_
że poSie dze nia Kra jowej Rady Narod o w e j . Z jec hało wówcz.a 3000 delegat ó w ze w s zys tkich
środowisk
polsk ie j lud no ś c i rodZim e j na Z iem iach Odzys kanych. Z w ielkim refe rate m o najważniej s zych problemach tych ziem wy s tąpił Włady s ław
Gomułka jako minister Ziem Odzys kany c h . Niezatarte wrażenie wywołało ża r liwe przemówienie Arki
Bożka, trybuna Polaków z Opolszc zyzny.
Niezwykłe

ministerstwo

W m a rcu 1946 r. zostałem powołany do Ministerstwa Ziem Odzyskanych.
Pełniłem w nim kolejno
funk cje radcy w gabmecie ministra,
dyrektor a departam e ntu, a od 1947 r.
- w iceministra.
Czę ·to w odniesieni u do tego, co
si ę wtedy dz i ało na Ziemiach Odzys kany c h , używa się określema
., żyw ioły". Powołan i e w li s topadZie
1945 r . Mini sterstwa Ziem Odzyskan ych wynikało z konieczności uję
CIa tych żywiołów w choć'oy najszerzej zak reślone łożys ka. Trzeba
było podjąć wy s iłek, aby narzucIć
na j bar dziej niezbędne elementy organizacji tym p r ocesom na ogromną
skalę : prze siedlan iu
ludności niemie c k ie j, napływowi polskich repat r iantów, o s adników i reemigrantów, os ad ni ct wu rolnemu i mie j skIem..!, budowan i u administracji, dzieleniu pozostałego na tych z iemiach
m ienia. Groziło z jednej strony uwikłanie tych procesów na ogromn ą skalę w międzyresortowe s pory
kompetencyjne, a z drugiej utracenie jakiejkolwiek możliwości
sterowania nimi. Bujnie rozkwitający .. szaber" był jednym z przejawów tego niebezpieczeń stwa. Zadan ia na miarę historyczną nie można
było realizować .. konwencjonalny_
m i" ś:odkami.
Pytał mnie niedawno młody kole_
ga dziennikarz: dla c zego ministrem
Ziem Odzys kanych został właśme
Włady 'ław Gomułka? A któż inny
m6gł nim zostać w tym okresie?
Kto inny miał potrzebny do tego
zadanIa autorytet polityczny (jako
s ekretarz generalny Polskiej Partii.
Robotniczej) i autorytet
osobisty.
wynikający % cech jego osobowoś
ci?
Gomułka, bez względu na ,klucze
partyjne", umial korzystać ze' współ
pracy fachowców z Delegatury rUldu londyńskiego, l".ldzi sWQjej partii i innych stronnictw, bezpartyjnych. W Radzie Naukowej przy Min isterstwie Ziem OdzyskanYCh z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli najwybitniejsi naukowcy polscy z różnych dziedzin nauki. Chciałoby się powi edzieć: był to konkretny przykład porozumienia narodowego w tym wielkim. ogólnon arodowym dziele, j akim było za sie dlenie i zagospodarowanie Z iem Odzyskanych.
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OGŁOSZENIA

dowego" Wystawy czasowe: .• Wzory sztuk, ludowej'· ... Kultura spoleczeństw neolitycznych w Sw ię
tokrzysklem··. ..Powrót Marysień
ki
obieskiej do Kielc", .. Militaria
ze zbiorów Muzeum Mazowieck iego w Plocku" - czynne
w godz 10-17, wtorek 10-18, poniedz iałek
I środa nieczynne.
l\luzeum Lat Szkolnych S. Zeromskiego - czynne codziennie
w gOdz 9-15. środy 12-18. poniedział k i, wtorki
- nieczynne.
Oblę gorek:
Muzeum
Henryka
Sienkiewicza - nieczynne.
Muzeum Zabawki - uL Zamkowa 2
,.zabawki różnych
narodó\v"
czynne w godz.
9-16, poniedziałki I dni poświą
teczne - nieczynne.
APTEKI
OYZURNE: nr 29-001
ul. Buczka 37/39. nr 29-008, u)
SienkieWicza 15.
Poradnie dyżurujące dla dzieci
I dorosł ych
ul
Pocieszka
11
(Przychodnia Rejonowa) w godz.
17-21. w niedzi elę - 9-13. Stomatologiczna uL Pocieszka 11 w
niedziele I świeta w g'ldz. 7-21.
TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie MO 99'1, S traż potarna
998, Pomoc Drogowa 1181, Pogotowie Energetyczne KIelce - Miasto 991. Kielce - Teren 956, Pogotowie Wodociągowe 994 . Pogotowie
Gazowe
w
dni
powszednie
31-20-91,
w
niedziele
i
święta
31-20-20,
Pogotowie
wod -kan .. c.o elektryczne RPGM
czynne w godz. 1-23, tel. 31-16-47.
Pocztowa
Informacja
o
Usłu
gach 911, Informacja PKP 930.
Informacja
PKS 602-1'.
Hotel
.. Centralny" 625-11 , Ośrodek InformacjI USlug WUSP 457-41
POSTOJE
TAKSOWEF_:
Taksówkl
bagatowe
ul.
Armii
Czerwonej 469-89.

CzvJartek
26 lipca
1984 r.
Dziś składamy życzenia

ANNOM
GRAZYNOM
jutro
JULIOM
NATALIOM
1976 r.

-

W Japouii aresztowano byłego premiera Kakuei Tanakę ,
uwikłanego
w
skanerał
łapówkarski
finny
"Lockheed" (USAI.
U1( r. Po 1 latach wła
dzy wojskowej nowy premier
Grecji, Konstantinos K~raman
lis utworzył rząd cyw,lny.
1969 r. - Na emigracji zmarł
Witold
Gombrowicz,
pisarz
pol ki.
1965 r. - Malediwy (archipełag wysp na Oceanie
IndyjskimI uzyskały niepodległoś ć.
poprzedniO były kolonią brytyjSką.

1'63 r. - Katastrofalne trzę
sienie ziemi nawiedziło Skopje w Jugosławii. Przeszło 1000

osób

poniosło

śmier~.

Miasto

w gruzach.
1t53 r. - ReWOlucjoniści kubaóscy zaatakowali
koszary
Honcada W Santiago. Było to
pierwsze zbrojne '!fystllPienie
pBeciwko dyktaturu, pre .. ydenta BaUsty I POCSlltek rewolucJi kubańskiej.
lN$ r. Stany ~ednoc.. one, W. Bry Lania l Chiny ...iIIdaly od Japonii bezwarunkowej kapitulacji.
19(( r. "I:encja TASS ..:loSila oświadcze.u.. w kł6rym
podkreśl~
że
nlłd
ZSRa "uwai~ działania woJenoe Armii C.. erwonej na terytorium Pobki za dzialanla
na obszarze państwa suwerellnego, zaprzyjaźnionego i sojuszniczego".
1»3 r. Po usunięciu Benito Mussolinie.:o król WIoch
Wiktor Emanuel
polecił
utworzenie nowego ~du marszałkowi Badoglio.
1m r. - StaD)' Z,ednQczone w zwi~zku " :agresywD~
dz,ałalnościl\
Japonii w Azji
wypowiedzialy zawarty w 1911
roku układ handlOWY z tym
łeglo

H

15, 11 i 19.
"skałka"

-

"Superpotwór" jap. bo., g. 15. ,.Historla praWie
II'III05na" bul!!. I. 15. g. n i

PK.,

,~etałowieC"

EO
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STRO A 6

It J N A

zGpotr.zebowon-ie
tok no rvnku
NRD-owskim jolo: i zogroni.cznym,
zochędło ki-erown,ctwoo za,<!odów
'II Zwickou ' 00 dolszej częśoio
wej
modemizocjoi
produkowa nych dotąd
modeli. kM< pisze
gazeto .. Broooenburgische Neu~e Nochńchten" ,
w oojhl·iis-zych m iesiącoch "tro·banty'" 1'0stoną wyposażo ne 'II ~
goźniko., oszczędzojocy pół
patiwo 00 każde 100 km.

typ

I-itro

Po-

"Koran nie zaśpiewa
na Kadzielni
Wydawnictwo
Fonograficzne
"Rogot" odwołuje koncert ze połu
,,Maanam"
uplaDowany
na
u.vm.14 r. w kieleckim Amfiteatrze na Kadzielni z poWMU czaso.ej niedyspozycji zespolu.
Wydawnictwo
Fonol:l"aliezne
,.ao.:ot" l kielecka "Estrada" serdeesnle przepraszajl\ sympatyków
ze polu. "lJ8łrada"
KWtaCA
pieIlłIIdze
u. zakupione bilety, (lcl

Komunikat RUSW
Swładkowie wypadku dro.:o.euistnl ego w Sukowie - U
Upca UU r., około goclz. 19_"
.:dzie sdcnyl się samocb6d marId "s7rCaa" z motorowere
.Ja..a", proszeni SIl o zgłoszenie aię
w RejonoWym Ul"Z(dzle Sp....
WeW'nęłn:nycb
•
JUeleacłl
przy
al. Wesol j G, po\[. 2l! w .ro4sł

':0

UWAGA! Za ew"otualoe &lnIany
w pro.rramle TV, redakcja ole
odpowledL

"Robotnik"
..TropicielU
NRD, l. U, g . 15. ,.Rocky n"
USA. l. 15, g . 17 i l ••

_~

taI1:ł

zs.-au..

M

I.M H

15.J1

fu e 11:_

telefoniony pM numerem

SPóŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"

nr 29-01&

26-600/ RADOM

telefo-

OGł"J ASZA

Ostrowiec

PRZETARG

na \Ą, ykonanie robót budowlan)"Ch polegających na dociepleniu ś ~':ln szczytOWYCh i uskoków oraz robót t,>warzyszących

KIN A
,.Księżniczka

w 0&-

lej skórze" ZSRR, oan. kol.
dub. b o.. Ii!. 1~.30. , .sęp·; - we~.
kol. l. l~, g. 17.30 I 19.:0.
,,.Przodownik'· ,.Toolsie"'
USA, pan. kol. J. 15. g. 17 l 19.
APTEKA DYZUB~A: Dr S_O,1
ul. Starokuno·... '1ka 1(7
POSTOJE T KSOWJI!K, pl. Wo!noścl
537-t!.
ul.
Sienkie wr-.:a

~

E

~
~

;;

E

.g
•
CI:

:

I

budynku

ntieszkalnego

Zan/yrie

W

przy

uL

Natolińskie j

113,

W

osiedlu

Rado miu.

PrJ.ptarg odbędzie si.; w 1-i d!1iu d dat.v ukazania się ogloszenia W pra~ie. o ~odz. 9, w biurze spółdzielni p!'Ly ul. Boh.
Stalingradu 15 (pokój nr 11).
Oferty

należy składac'

w biurze

spółdl.ielni

s ioOOć też one będą elektroniczne sygn0ł4rotory optymalne- ~

go ZIOŻyooi<J poIłwa.
t
Nowe. choć z wygląd\! SItewe ..
"wobaoty'" obrzymają także 00' ~

we. opcwte

o konstrukcję ..C-itroe· ..
rą>ę<bNe. Dotqd ~
po pn:ebiegu 60 t)'S. km 1rzi!Oo ~
00"

z.espoly

było

nliektóo-~

ich elementy wy- ..
Obec nie mogą być ~
eksploollowone
be~yjni e ..
Pf"2IE!'l 220 tys. km. Wolto jes.z. s:
cze oodmier\ić, że i.nstofo.cjo e·
miienioć.

i

lektrycz,f)(]

jest

'II

nowym Htroboncie " :

12-woItowo. o

system o·

św:etlen'() ros.toje wzbogacony o ~
fob ryczn.ie insto~owone hoIoge- •

ny przec NfTlg' Ine.
Przy okOllj.i informocji o uoowocześnieniu .. trobooto"
ujoawn ,on·~

że

od chwi-14 uruchomie-

nia do porowy b i eż . roku fabry ko N Z...., :ckou
wyprodukowało
ogółem
2,5 mion .. trooontów".
S zcz-ególr e duży V\''l'I'ost produlc·
c i' "'cr. samochod ów przypadł
~ o5totr>ie lato., o bo chJę«i
10stop.en1U
stole brakujących
rąk do pracy znaczną H=bę re>b:>:ów O ne też przyczyrliły się
00 lw'ększe~:'o prod.ukcj.i częśc i
ZO'T" ,::;n'1ych. co było do n-iedowI)()
p'ętą Acn'll-esowo fabryki.
MAREK REGEL
(Interpress)

Wstrząsający dramat

50

-lclni mi~iee N ..
wej Soli (woj. siel-ooo-

S'órslde)

Sł

. aw

W.

lIamontował Zł bID. cztery e~y: 86-letni, matkę Mariannę W., ł5-letni , ioIlę
K a"'mierę W, oraz dwóch sąsia

dów, 57 -1riDi~e Anteoieco Ł.
i 41-letoieS'o St . ława P.
Piata ofiara mordercy 8O-le~
nia Marianna P. zosłala odwiez~a
w
tanie barcho
ciężkim
do szpitala, S'chj~
llmana, Morderca został sałn;ymauy,

poL

ul. Staszica 1.
POSTO.JE TA.ltSOWBK:
ny 53-lO l 53-".

515-i3.

Zwiększone
00 .. trobooty",

9.00 TeleCerie TDC oraz tilm
pl'od. pol. " Wakacje z duchami" (3) - ..Człowiek w
plastykowej zbroi H
10.30 Film dla
II
zmiany
.•Narzeczona na niby"
film fab. prod. CSRS

Starachowice

"Hutnik" -

prr.edstOW«:iel .. Polmoru" 'II NRD
- 1IOIIcupiimy 4ÓOO "trobontów" , I
czego 500 egzemplarzy C) wypo5(JIŻenilu specjalnym. Będq to
somochody cno irlWO Iidów.

PROGR_4.M I

, .

DYZUBNA:

RWł'G . 'II tym i
Po!d:o. W bieżą cym roIt\J - jak
poinliofmowoł WOIS?JegO k()(esponcłeIl1Ia angr ioź. Zbigniew Sitnicki,

pujq je kraje

Jutro

niecEynne
APTEKA DY2U1łNA: nr zt-fHi
ul. Apteczna 1.
POSTOJE TA.ltSOWEIt:
Owo.-.,ec Glówny
PKP 105.
osiedle
Miliea - !t- 44.

APTEKA

DOKONCZENIE ZE STR. l
Tymczosem .. trobanty" sq nodol prooukowo-ne i chętnie IN-

17.20 Pl'ogram dnia
17.25 Jęz. angielski (15)
17.55 Jęz. rosyjski (15)
18.30 Pl'ogram lokalny
19.00 .. Zwierzęta wokół nas" rasy polskie (21
19.20 Przeboje ,.Dwójki·'
19.30 Dziennik TV
20.00 .. G orąca linia" Ekspres
reporterów
20.15 Bałtyckie spotkan.ia oper i
teatrów
muzyczny<,h
koncert gwia7d
21.15 DT - wydarz€ln'a. teleron
.. Dwójki'·
al.30 Gość
letniego
studia
Dwójki"
21.45 ,:Sylo, nie minęło" - mag.
filmów dok.
22.25 .• Obrona
Sokrate a"
•. Miłość·· - widow. historyczno-poli\yczne

,.Zywa tecza" ZSRR. pan. kol. (lub. bo.. g. 15.

.• Widzladło M

Program dnia
DT - wiadomDści
"Interstudio"
"Czlowiek dla człowieka"
"PoligDn"
..Sonda" klub filmowy
TV
19.00 Do.branDC "Miś
Uszatek"
19.W "Krajc>braz
PoLski"
"Ku,rpie - puszcza !:i.e-l~
na" - k.raj. tiJm dok.
19.30 Dziennik TV
20.00 " Fakty, wydarzenia,
aluzje"
20.15 "Groźna
banda" tilm
krym. proo. ZSRR
21.30 , .Człowiek, który spopielił
organy" - film dok.-'ffiuz.
22.00 OT - komentarze
22.15 Zniwa. 84
22.25"Na strychu" - progr. poetycko-muzyczny
23.00 OT - 2-l god ~iny

PROGRAM II

"Wolność"

I. 18. g. 15, 11 I 1• ..

.

"Trabant" modernizowany na raty

PROGRAM I

It I N A

"star" -

na-

17.15
17.20
17.30
17.55
18.05
18.30

r"" ';~::;;:kO

fr.

nagrań

ZGINĘŁA
suczka
ratlerek,
czarna, siwa bródka. Zna lazca
proszony o zwrot za wynag r odzeniem : Kielce, Jagiellońska
39/39.
1657-g
JEZIOROWSKI Marek- zgubił
prawo
wykDnywania
zawodu
lekarza nr 1148, wydane przez
UW Kielce, Wydz.iał Zdrowia .
1656-g
MOTYKA Jerzy zgubił legitymację słuibową WUT Kielce.
1651-g
TYTO_
Magdalena
zgubiła
leg itymację szkolną.
1653-g
SM lECH Marek zgubił prawo
jazdy, wydane przez UM Kielce. talon na paliwo.
1654-g
SOKOŁOWSKA
Magdalena
zgubiła legitymację szkolną IV
Liceum Ogólnokształcącego w
Kielcach.
1649-g
MARCINKOWSKI
Rysza rd
zgubił prawo
jazdy,
wydane
przez Urząd Miasta we Wloszczowie oraz talony na benzynę.
1648-g
GŁADYS Piotr
zgubił prze'
pustkę ZM Skarżysko.
1652 I
BOGDANSKI
Antoni,
zam .
Staporków, ul. Górnicza 3 z g ubił prawo jazdy kat . II " C" nr
0537f79, wydane przez
Urząd
Gminy Wydział Komunikacji w
Stąporkowie.
4O-p

Dziś

I FORMACJA
służby
zdrowia
- czynna 6-20, teJ. 261-21, Informacja o usługach - 365-85.
TELEFONY: Straż Pożarna 996,
Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie Enerl!ptyczne - Ra dom 981.
Komenda MO 251-36. Pogotowie
Milicyjne 9!17 Pomoe 'iro~owa 961.
POSTOJE
TAKSOWEK:
ulica
Grodzka m·5!, plac Konstytucji
U6-51. Dworzec PKP 26-698. ulica

,.Pie ń o RolandZie" kol. l. Iii, g. 17 i I'.

17.15 Z

szego studia ( stełeo) 17.30 "Moje miasto Starachowice" rep.
Cz. Kussala 17.40 Muzyka kameralna
18.10
Plebiscyt
piosenki
harcerskiej 18.25 Skrót dziennika
i piosenka na pożegnanie.

"Odeon" HPowrót MechagodzltJi" - jap. pan. kol. I. U. g.
15.30 i 17 .30 . • ,ELegia·· - bulg. kol.
J. 15. g. 19.30.
."Walter·' .. Dz.ięki Bogu już
p iątek" USA. I. 15. g. 16 i 18.
APTEKI DYZURNE: nr 67-010
pl. Zwycięstwa 7. nr 61-015 pl.
Konstytucji 5

19.

,,Robotnik" - .. Zandarm w Howym Jorku" - fr. pan. kol. bo.,
I' i 15. ..Ma~iczne ognie" pol. kol I. 18. g. 17 i Ił .
..Le&nie" .. Z życia marionetek" - RFN. kol. 1. 15, g. :!11.
GALERIE
Galeria RWA
.. Piwnice".
uL
Leśna 1 Wystawa malarstwa
Krzysztofa BuckiegG
(1936-1913)
czynna w godz. 12-17, niedziela - 11-15
Galeria FotografikI - al. Rewolucji Październikowej
la
Wystawa
fotografii
Anclneja
Krynicloego czynna w godz.
_17, niedziela nleczynna.
MUZEA
NARODOWE " PALAC" pl"c
ZamkoWy - .. Wnetna pałarowe",
.. Galeria malar!tw" POlskiego" czynne _16. wtork i - n ,eczynne.
Plac Partyzantów
Wystawy
atałe :
,Przyrflda
KielecC2!yzny",
.. Broń
zbłora ... h Mu~eum Naro-

17.05 Dziennik

"Pokolenie" ,.Przypływ
u- fr. kol. L. 18, g. 15.30,

I

.

PROGRAM LOKALNY

czuć"

r. Ogłoszono niepodleLiberii, w Afryce zaChodnirj.

"'..

-

,..~

17.30 ! 19.36.

roku.
1841

KIN A
"..Romantica n - .,Ucieczka z Alr>traz" - USA. kol. I. 15, wraz
z zestawem krótkometratówek. g.
,;. 14.30 . . . Seksmisja " pol. kol.
l. 15. g. 17. 15 i 19.45.
~,Moskwa"
.. Miasto
kobiet
wl. pan . kol. l. tł, g . 11.15 i
19. ,.Akademia pana Kleksa" I
i II cz. pol. kol. bo., g . l&.
"Studyjne" - .. Milczący· wspólnik" - kanad. pan. kol. l. 18, g.

. _.. <RADIO

13.30. 16.30 i 19.30.
"Przyjaźń" "Ucieczka z Nowego Jorku" - USA, I. 18, g.
15.30. 11.30 ! 19.30.

glość

__l

UWAGA! Za ewentualne zmiany w programie kin redakcja nie
odpowiada.

- .,Ucieczka z Alcatra,," - USA, kol. 1. 15. wr z E
zestawem krótkometrażówek - g .

r. - Urodził się George
Bernard Shaw, brytyjSki dramaturg,
krytyk,
pUblieysta,
lanreat Nagrody Nobla w 1'!5

"Szachrajki"
15, g. 15.30, 11.30

nieczynne

,.Bałtyk"

18Sł:

k_IG_I_~_a__~
_

"pegaz"
NRD, kol. L
1lI.30.

KIN A

państwclIl.

____

KINA

]

Rodom

l

Końskie

SPRZED AM
,,fiata
125p"
(rocznik 1979) po wypadku.
Kielce, tel. 526-08.
DOBERMANY, szczeniaki rodowodowe . Radom, ul. Wolanowska 83.
261-g
SPRZEDAM ceglę rozbiórkową, piece
kaflowe i materiał
drzewny.
Kielce, Zeromskiego
29, tel. 264-40, po szesnastej.
1663-g
GOMUŁA
W itold zgubił legitymację
i
bilet miesięczny
PKS, trasa: Kieke - Wyrowce.
1662-g
BIAŁEK Szczepan zgub i ł kartę drogową
nr 80523, wydaną
przez SZSOP Kielce.
1661-g
KOWALCZYK Tadeusz zgubił
prawo jazdy kat. ABCiE, wydane przez Urzą d
Gminy w
Daleszycach.
1660-g
KĘPA Andrzej zgubi!, prawo
jazdy kat. AB, wydane przez
Wydział Komunikacji Kielce.
1659-g
OPALA Jerzy zgubi! prawo
jazdy kat. AB,
wydane przez
Wydział
Komunikacji
Kielce,
dowód
rejestracyjny
"fiata
125p" KIB 5320.
1658-g
SLĄZAK Joanna zgubiła legitymację PLSP Kielce.
1650-g

DROBNE

do dllia przetargu.

Zaslrzegamy sob,e prawo wyboru oferenta lub
przI'tarv:u bez poda ma p rzyczyn.

http://sbc.wbp.kielce.pl

~lewdżn'en;d

3ZJ-k

Stanisław
W. kilkanaśeie
u s~y był 1&& usiłowanie
pozbawienia
łycia
własnej m"'ki,
Uzoano S'e
wówczas u osobę mepocsytalnlł i w~C)kiem 8111du

lat t

yowano na Je

_ie-

eaie de sam..
kni~t~o s~bla 1J8Y
'atryezne~o. KiJka lał temu leka-

ne unn1i, Ze stan j~o zdrowia pozwala na eJ)lISZCEenie

szpi!ah_ Stanisław W , wrócił
do rodziny i podAl Pl"acę ."
sPółdzielnł inwalidów.
zC'Zc~ółowe śłe4stwo. kłóCI"

pwwa.dzi
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KAlOĄ lIClB( PRACOWNIKOW (męzczyzn)
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Bytomiu, ulica Łużycka 7
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MŁODSZY GÓRNIK, GÓRNIK, GÓRNIK KOMBAJNISTA, SLUSARZ
I ELEKTRYK
w wieku od 18 do 40 lat.
PRACOWNICY PODEJMUJĄCY PRACĘ W KOPALNI OTRZYMUJĄ:
O wynagrodzenie wg układu zbiorowego pracy dla przemysłu węglowego;
O specjalne wynagrodzenie z Karty Górnika;
J dodatki do płac wynikające z przepisów branżowych;
') komplet odzieży roboczej i obuwie;
) dodatek stabilizacyjny w wysokości 1000 zł miesięcznie, przez
okres dwóch lat i 500 zł przez dalsze 3 lata;
') deputat węglowy w wysokości 8 ton rocznie - pracownicy
żonaci i 2 tony - pozostali (nie dotyczy kawalerów zamieszkałych w hotelu pracowniczym);
O 13 i 14 pensję wg zakładowego regulaminu;
O po przepracowaniu 6 miesięcy dodatkową premię w wysoko ~ci
400 zł i 800 zł, po roku pracy.
PONADTO KOPALNIA ZAPEWNIA:
~ dla pracowników zamiejscowych zakwaterowanie w hotelu
pracowniczym;
~ dla pracowników w pierwszym miesiącu pracy (nowo przyjętych) wyżywienie kredytowe w stołówce zlokalizowanej na terenie hotelu p racowniczego;
~ pożyczkę bezzwrotn~ 'tV wysokości 100.000 zł, jeżeli związek
małżeński zawarli po dniu 1 lutego 1982 r ., umarzaną po 5 latach nienagannej pracy pod ZIemią;
.~ roożliwość uzyskania własnego mieszkania oraz dotację na
mieszkanie;
~ możliwość podniesienia kwalifikacji poprzez kontynuowanie
nauki w zakresie szkoły średniej danej pecjalności;
~ wypoczynek we własnych o3rodkach wczasowych nad morzem
i w górach oraz korzystanie z ośrodków sanatoryjno-leczniczych
zagranicznych w Czechosłowacji i na Węgrzech;
~ uprawianie sportu - działalność w tym zakresie oparta jest
o własne obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.
Przy kopalni działa klub sportowy "Czarni" z kilkoma sekcjami sportowymi.
PRZ Y ZGLASZANIU SIĘ DO PRACY NALEZY PRZEDLOZYC:
1. dowód osobisty z pieczątką zwolnienia z poprzedniego zakładu
pracy (nie dotyczy osób, które dotychczas nie pracowały);
2. książeczkę wojskową lub zaświadczenie rejestracji; .
3. książeczkę ubezpieczeniową z aktualną adnotaCją odno ' nie
zwolnienia z pracy;
4. świades:two ukończenia szkoły podstawowej;
5. zaświadczenie o posiadanych kwaWikacjach:
6. świadectwo pracy z ostatniego miejsca pracy;
7. zaświadczenie z poprzednich miejsc pracy;
8. zaświadczenie stwierdzające stan majątkowy {dotyczy osób
uprzednio zatrudnionych na roli).
UWAGA!!!
Kopalnia nie przyjmuje osób, z którymi w poprzednim miej cu
pracy umowa o pracę zo tala rozwiązana bez wypowiedzenia z
winy pracownika.
.'
.
.,'
Bliższych informacji udZIela I dokonu!e przy]ęC dZJał zatrudnienia Kop. "Dymitrow" - Bytom. ul. Luzycka 7 (telefon 81-14-51,
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BEJRUT. 5 osób zgin(lo II
50 z talo rannych w . rod( w
walkach ulicznych w Tripoli
w północnej części Libanu. Rywalizujące
ze
obą
ugrupowania, sunnicki Ruch Zjednoczenia Islamskiego i prosyryjska Arabska Partia Demokratyczna zignorowały dwa wezwa ia do przerwania ognia
mi(dzypartyjnej
grupy
do
spraw bezpieczeństwa. W śro
dę gabinet Karamiego
uznał,
iż pla'! pokojowy dla Bejrutu
)eSt pomyślnie realizowany.

tynie ref endum na temat
koofliktu dotyczą ego kanału
Beagle'a. Jak wiadomo, spór
o wyspy położone w kanale
toczą Argentyna i
bile. Raul
AUon iD powiedział w przemówieniu telewizyjnym że Watyok:.an, krtbry jest medialor
w sporu, ma w niedłul:im
czasie przed tawić proj Id porozumienia mi«:dzy obu pai st-

wamI.

TEHERAN. Nie ustają walki na fronci ii"a'·l sko-irackim.
lrańska ag~j
IRNA podała
w środ( wieczorem, że w sektorze pÓłnocnym zgin lo bądż
za tało rannych co najmni i
18 iranczyków. Tymcza em iracka agencja lNA poinformowała m.in. o wymianie ognia
artyleryjskiego w sekiorze poludniowym w rejon i
położo
nym na wschód od Basry, jak
LONDYN. Z Tel Awiwu 10- również w sektorze
. rodkonoszą, że ostateczne
wyniki wym.
poniedziałkowych wyborów do
Knesetu (parlamentu izraełs
DELHI. Rz.'ld indyjski wykiego) znane b«:dą w czw ... tek kluczył mozliwo' ·, wycofania
wieczorem. Według niepelnych woj ka z Pendżabu oraz rozj zcze danych,
opozyCY jria mów z 9ikhi.j'iką partią Akalj
Partia Pracy uzyskała w ' 120- Dal, IWpókłi życic w tym staosobowym Kn esede 45 man- nie nie powróci
do normy.
da\.Ów, rządzący blo-k Likua Premier Indii, Jndira Gandhi
41, a 13 mniejszych partii powiedziała w środę w parla- 34 mi"jsca.
m ncie: "armia
powinna 0puścić Pendzab
tak szybko,
PARYZ. Prezydent Arg nt y- jak to jest moiliwe, j{:unakz
lwor:.:yć
warunki .
ny Raul A lfonsi n :.:akomuni- musimy
których ludzie bt;ua (':Luli
kował w srodę wieczorl'fTl, że w
wrótce odbędzie ię w Argen- się bezpiecznie".

J

~
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Święto

-

ku bańskic. h

przyjaciół

~ Z częło się od Moncody
J

Plan ' mialej akeji poclj lej 21 Ii~ 1953 r. pn.." H,$ młoclyeh
patriotciw kubańskieh poci ..-oclą Fidela Castro pn.e.,id,'.al Idob eie lortu Moneacla w prowind; Oriente oraz opanowani radiota('p, która dałaby "Ylnal do o,óln.narodoweIO pow ta ia.

en pierwszy, w r z niprawdopodobny
wycz n
uzbr oje ni e na cier ającej
grupy było słabe , dyspbnowala
001 tylko bronią kró tką , karabinami ręcznymi i jednym kar abinem maszynowym
wobec
przytłaczającej
przewagi oddziałów reżimowych zakoń
czył
ię niepowodzeniem.
Jak
ocenili to póź ni ej sami jego uczest nicy, ten rewolucyjny zryw
był przedwczesny, w tym okreie nie istniały jeszcze warunki
pozwalające
liczyć na
ukces.
Jednakże z perspektywy lat akcja garst ki patriotów pod murami Moncady ura st a do ranCi ważnego etapu rewolucji kubanskiej. Bez Moncady - twierd4ll KUbańczycy - nie b 'łob
G r anmy, walk w
:err a Maestr a,
ni
doszłoby
do zw 'cięst wa,
które w niespełna
lat póżni j
zadało
dotkliwy cios i1npe ri aIi:z.mo~i
ameryka II kiemu
na
półkuli zachodniej.
Dla K1Ibaiinykci , :lwlaneu,
lila miecie,. pokolenia, ktore naroclailo się w • oln m jui
IIraju, rewolue;' ich oje4tw i Clę
bokie przeobrażenia we , ' s:oy tIIleh claiecl:łinaeh iyeia w kraja,
te )tO prost u lo,iuna konsekweneja w,liaru'" za~óUltk __
wanyeh na ,,'y\pie Wolno 'ei H
łi~a 1953 r.

l

~

~

~
~

~

::J

3

3::J

5
3
J
5
5
J

~

w

Na tej drodze, wyty czon j do1<0 aniami, których nie podwaLają nawet ni przychylni obserwatorzy kubails kiej rzeczywistości, poja w iają się oczy w iscie
rów .. i i. lrudnosci i potknięci a ;
luu;de wciąż jeszc:.:e od('zuwają
ok r owe niedo ta ki w zaopatrzeniu, w gospodarce obowią
zują
bowiem
oszczr,unosciowe
r g'Jry, wynikające m in. z kor i czno~ci obron rewo!u('yjn~'ch
zdobw'zy wo'>ec wciąz • rw ają -

,

3
J
3
J

JJ
J
J
J
J

5
5
:J

wew. 56-56).
.
.
.
'.
20 50 . 176
Dojazd od stacjI kolejowej Bytom autobusamI. 14,
,
l
[
l b t
. ' 31 . 32
54-k
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Pani
HALINIE
GRUDZI - SKlEJ
wyrazy głębokJŁgO
w spolczucia

z powodu zgonu

OJCA

cych
prowokacji
militarnyc h
. ·tanów Zjednoczony h w r(' jonie Karaibów . Sprawia to, że
o konieczności od \)ow iednio wywkich wydatków
na obroo(
mówi się
tu otwarc ie i . z"zerz .
Kuba n ie ustaj, w w. )ił ka h
r a rzecz pokojow"go rozw iąza
n ia proolemów Amenki '>roc!kowej i popiera w tym wZJ:lt:dzie
m.in
dzialalno". Gr upy
Contadora .. 'woją postawą Kuba
zadaje kłam o k a r;le niom adm ini tracji reaganow~kiej. która
,. skazuje na Ifawan( jako na
sprawcę
sy t uaCji w t)'m regionie, w rzecz w. i,to i w 'Woła iej
przez waru n ki
połecwe
i g06 pod a I c:te, jakie powstal . w
... niku
",iekowej
dominacji
USA w Ameryce Srodkow E'j,
ulr walanej przy \l~ 'ciu iły.
PrzynaJ"n ' c Ku .. y do wspólnoty _jali t)-unej i roła, .;..'1
odgrywa w rueb1l "ań tw nIe"aanlaiowanyeh, je j
tan.wMko naeHhowane
internaejona!izmem wyrażai:4e m ił; w , __
towoiei niesienia pom~y IIrajom
waJeL:+eym e
nif'podlel:'loee j
wyswolenie poleesne - te e:łyn
niki ollrrilajltee jej międzyna
rodowy autorytet.
św. it;ta
n&rodowego
przesyłam y
kuba' ·kim
przyjat' iołom gorą e
po..drowienia - młou ·111, z ającym
10<5 swego kraju już tylko %
przłC'k a zów i ty In, k'órych nazy-

dniu

wano szalt'lcami lub rnan.ycie1ami, a którzy byli bohaarami
i współtwórcami w~ln j socjalistycz ej Ku l v.
MALGORZATA WASILEW KA
(Interpre>ll»

Z ekaLJi 'wi!;ta 2b I,pca 31 roczDlcy atilk u na k sLary
Mon ca da I
sekretarz
KC
PZPR, prE'z.eE R ad y M ilJlibtrów,
Wojrieeb JaruLf'hki i przewodniczący Rady Pa!l twa. Hf'nryk
Jabłoński, w:"slOl<owali
depl'S7.ę
gratulacyjną
do I sekre arza
KC Ko muni tYClnłC'j Partii Kuby. przewodnicząclego Radv Pań
s wa i Rady M inistrów Rppubliki Kuby, Fidela Castro Ilus.

skła da ją

dyrekcja i zaloJl:a KPKS
Oddział Kielce.
XN -k

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Na lotnisku

Miesięcznik

Marek Foty!:a, lUariusz Puchala, Andrzej Siwka, Andrzej
Palen.ik i Edward Wejks'Ulia
wśród seniorów, Krystyna Lukasik wśród kobiet oraz Adam
Cbortorowski i briusz Rybacki wśród juniorów to liderzy
druciej konkurencji spadochronowycb mistrzostw Polski skok6w ' !fa celność lądowania;
odbywalllcycb się na lotnisku
Aeroklubu Kleleekiegp, Wspomniani seniorzy oraz juniorzy
wszystkie trzy skoki oddali w
eentro, natomiast Krystyna Lukaslle ma P8 • skokarh wynłll

" BOKS" klasyfikuje

~

•

Piełrzykowski I

ero.

Kalendarium 40-1ecia

Wizyto piłkarzy Kielc
w Starachowicach
CZE RWI EC

rogosz

1945

t aracho w>ccy dz i a Łacze zap rosili pi ł karską reprezentację
Kielc na mecz do S t a r acho wic w dg iu 17 czer wca- 1945 TO<u. By! to pierwszy kon t akt piłkarzy stolicy województwa
z najlepszą drużyną Kielecczyzny ok resu przedwojennego. Pił
ka rzy i d ziałaczy k ieleckich witano w 'tarachowieach bardzo
serdccznie. k~Nifłta~i i nrzemówien ia nl:.

S

acz epi śc-arskich iaz 40- ec-a
--.....;;;...~

ubilelL'>z Polski Ludowej jest oka z ją do przeprowadzania
plebi~e ~ tów i klasyf.ikacji, obr~zując~C.h spor.to~y dorobek
w mIDIonym 4'-leclu. PO'lnaliśmy JUZ wymkJ plebiscytu
na najlepszego sportowca i trenera, . a tytuły te przyznano Irenie Szewi ńs kiej i Feliksowi Stammowi. Ogłoszono równiez pił
karskll . ..jedenastkę" ezterdzieslolecia, w której znaleźli się
m.in. Kazi mierz Deyna, Zbigniew Boniek, Włodzimierz Lubań
s ki, Grz egorz ~ato i Gerard Cieślik. Ostatnio, w lipeowym numerze miesi~cz nika .. Boks", fachowcy tej bardzo popularnej
dyscyp lin y podali klas y fikację najlepszyc h poL<;kich pięściarzy
w 40-leciu PRL. Z pewnością zainteresuje ona naszych czytelników , bowiem na t .. j honorowf'j liście nie .abrakło również
kielezan i rado~ia"ir ..

zajmuje ponadto drugie miejsce
w wadze lekkopolśredniej, 'ia
dwukrotnym mis trzem olimpijskim, JerzYQl Kulejem (Tokio i
Meksyk).

J

kla..ylikacji
wzi ęli
naszych czouzyskane na
igrzybkach' olimp;j.,kich, mistrzostwach świata i Europy 0raz mistczvstwach Polski. przyznając za zdobyte na tych imprezach
medale
odpow i ednią
liczbę punktów. Punkty przyznawane były także za zwycięskie i remisowe pojedynki w
ofkjalayclj 1llE'"zach międzypań
etwo wych.
A o"to jai< wy·gląda czołowa
~iesiątka suoergwiazd polskiego boksu, bf'z podziału na kategorie \'\o·a~nwe·
pkt .
L Zbigniew Pietrzyk.~wski 168
Z. L esuk DROGOS7.
116
l. T adeusz Walasek
11.
ł. Jerzy Ku lej
107
5 . .Józef Grudtieó .
84
A utorzy

pod u wagę wyniki
łowy ch ooksel·ów

6.
1.
8.
9.

ł1enryk Kukier
Janu.~z Gortat
Wiesław lllldkowaki
Paweł Skrzen

12
75
69
118
58

10. lIeuryk Sreclnieki

Intel·e.sując a jest również klasyfikacja najlepszych
POłskich
pięściarzy w pos:wzególnych wagach. Na honorowej liście bokserów <iO- Iecia znajduje się bowiem czterech kielczan l jeden
rado mianin.
Klasyfikację ez .. mpion';w "a.gi
półśredniej otwiera
trz ) krotny
m ist rz Europy, kielC'7.anin Leszek OllOGOSZ, b y ły zawodnik
i trener Błękitnych. ..Czarodziej
rillgu" wyprzed za Da tej liście
złotych medalistów olimpijskich
- Zygmwlta Chychłę (Helsin ki
1952 r.) i Ma riana Kas prz yka
(Tokio 1964 r.). Leszek Drogosz

Dwie bramki I-ligowców w Kielcach
ro-~{·g'·a. ł) hl
\\ C.loraj
Kiel~ach towarz""kim

w
meI)iłkar~kim ' be niaminek ek trak Iasy, zespół R ,\DOMłAKA ,
pok or ał
miejscow ych
BŁĘKITNYCH 2:11 1l:0). Uramki
dla gości zdob y li: R yba k strzałem głową w 31 min . oraz Sajewiclt w 78 mln . Sędziował i\..
OrdY~i ils"i
%
Kielc. Widzów
1508:
Spotkanie miało wybitnie tren ingowy cha'·akter. a trE'nerzy
ClU

obu zespołów sprawdzili po kilkunastu piłkarzy. W Rad()ffi iaku zadebiutował na pozycji stopera Zenon Zawada z Błękit
nych, który był współautorem
drugiej
bramki. Natomiast w
drużynie
gosoodarzy wystaoili
po przerwie Marek Ogo.rzałek
i Mirosław Grz y b z Radomiaka,
Czy jednak zawodnicy ci zmienia wkrótce barwy klubowe jeszcze nie wiadomo .
(naw)

Zwycięstwa

•

Wtelegraficznym I
skrócie

wrócił

na

"komfort H jtt 7 ..l

".

w

reprezentacji K ielc przeciwko Sla~achowicom wys tąpIło
zawodników wo jskowego Szturmowca - Cbabnyk, Janicki, Edward Laskowski, Rajski i Ulicki, trzech ze Sooł em Boł es ław Janowski, Antoni Majchrzyk i Stanisław Za.gór.. ki.
trzech z Partyzanta - Henryk Gawroński, Zbigniew Musz y ń
ski i Czes ław Naporowski o raz Stefan !\laj z Syreny.
pięciu

piłkarzy

we Francji •

bieżnię .

•

An-

Marian

Kielecki trójskoczek wy-

skok w dal • Trzecia lokata

młodych

szosowców

w Zawodach Przyjaźni na Węgrzech .

też gości we Franwygrał z trzecioligową drutyną TiUonYille
5:1. Niestety ,
agencje nie DOdałv
strzelców

który

bramek dla naszych zesoołów
• Kola rski II loisll"7em Pols ki
w w y.icigu gó:skim. rozegranym
aa HO-kilometrowej trasie z
Jeleniej GÓI·Y do Karpacza . zo.ta ł Andru j Sf'rediuk, w yprzedzając na mecie o 14 s'ekund
Leeha Piasedtit'~o. Broniącv t y -
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Woronin

Taki,n . wenikule,o wyj ,:w.l.a1d e· ipa zaw"d n ików i dLialaK ielec kiego OZPN na mecz do Stara chowic 17 czerw ca
Samochód ciężarowy nr rej . C-20033 nie był przystosow an y do
przewozu osób. Wobec tego. że bu:ty ciężarówk i były zbyt niskie i groziło wypadkiem, w osta tniej chwili "zorganizowano"
deski i wykonano o parcie, które g'.varant:>walo wicksze bezoieczeilstwo podróży. Pasażer.;wie t e~o pojazdu siedzieli na órowizorycznych ławkach. wvkfln~,.,yc'" z deo;e'<:. Taki byl wówc7as
Cly

( paw)

drzej Serediuk górskim mistrzem Polski
grał

•
Przebywająca w e ł'rancji
piłka rska
rE'prezentacja Polski
pokon ała
w ~rodę
wiec,wrem
*ugoligowy zespół francuski
Lepu,. 4:1, natomiast łó dzk i Wi-

"ew
,
eji ,

polskich

W wadze średniej znów k i elczanin na eksponowanej pozy cji. J est nim Witold STACHUllSKI, wy-chowan e k Leszk.a Dcogooza, srebrny i brązowy med alista
mistrzostw
Europy ,
czterokrotny mistrz Po.Iski, 0becn ie dr u g i trener
bokserów
Błęk i.tnyc-b.
Stachurski zajmuje wśród najle,pszych .. średnia
ków" dr u gą l ok atę. w~pólnie
ze Zb.l&niewem Piórkowskim i
Lucjanem Słowakiewiczem, ustępując
jedynie Tadeuszowi
Wałaskowi,
wicemisLrzow; olimp~jsk.iemu z Rzymu (1960J .).
Na dru.g im m iej scu .,.. ,\ adze
lekkiej, za Józefem Grudniem,
sklasylik owany zos-tał równ ie ż
rad om ianin Kaz.imierz
PAŹDZIOR,
wychowanek
Broni,
mistrz o.limpijski z R zymu
mistrz Europy.
Ponadto C2.ll!1"okJ"o Lny mislrz
Polski, Sławomir ZAPART
z
Błękitnych zajmuje w
wadze
koguciej ó:; me m iejsce, w ~pól 
nie z Januszem Kasperezakiem,
pierwszym
naszym
POwojenr.yrn mistrzem
Eu.ropy
(Oslo
1949 r.). a jego ko lega klubowy. Stanisław LAKOMIEC rostał .klasyfikowany
na dziewiąteJ pozycji w wadze sred niej, wraz z Jerzym Rybick im,
Henrykiem Janowskim i \V iesławem
N iemkie wiczem.
Lokaty
kielczan i radomianina na bonorowej łiście pięś
ciarzy <lO-lecia n ajłe piej świad
czą o bogatym dorobku i pięk
nycb tradycjacb tej dyscypliny
sportu w na~zym regionie
Na zakończenie podajemy n'lil"po;zych zawodników
łO-IE'c:a
w poszczegÓlnych ka teg()riach,
w kolejności wag od papierowej do ci.ężki.ej: Henryk Pielesiak, Henry k Kukier, Brunon
Bendig, Jerzy .-\danlski, Józel
Grud zi eń , .le rzy Kulej, Leszek
Drogos:z, W i eslaw
Rudkowski,
Tadeusz
Walasf'k,
Zbigniew
P i-etrzykows ki
Władysław lę
drZf'jew ki.

8

lułu Andnej KieudewHi
d,tiesiąty ze stratą oonad 5

nut do

był

mi-

zwycięzcy.

• Podczas mityngu lekkoa tletycznego na stadionie warszawskiej luy bieg na 100 m przez
płotk i wygrała Luy na
Kałek
w czasie 12,65 sek.. Jolanta
Kom.sa skoczyła wzwyż 193 cm,
Helmut Krieger
pchnął
kulą
20.:!4 m, a w skoku o tyczce
Zd~jsj aw Panasiuk DOkonał wvsokość 5.55 m. W zawodach tych
startował również 00 dłużSzej
p.-zerwie spowodowanej kontuzją Marian Woronin. Pobiegł on
w sztafecie sprinterów 4 razy
100 m, która uzyskała wynik
39,44 sek.
•

VI

mityngu na Skrze \~
takie czołóow ka pol-

czesiOlczyła

skkh juniorów prZYj(<JL.>wująca
się do startu w Zawodach Przyjażn i w Plowd iw. Konkurs
KOku w dal w tej grupie wieku
wyg ra! sreorny medalista X l
OSM w
trójskoku, Wojciech
Bielewies z Budowlanych K ielce rezulta1.em 7,01, wyprzedzając o jeden
centymetr Piołra
Waremezuka.
• W yścigiem drużyllQwylo na
dystansie 70 km rozpoczęły SIę
w Pescu na Węgrzech kolarskie
Zawody
Przyjaźni
juniorów.
Konkurencję tę wygrali młodzi
szosowcy ZSllR, przed zespoła
mi NRD, Polski, CSRS, Buł~arii
i Kub y. W polskiej drużyn ie.
która straciła do zwycięzców 2
minuty i 39 sekund. jechał Adam Wolański z kieleckiej K0rony. W wyśc igu startowało •
zespołów.
opr. (ap'

Drużyna

:, . aro' C:l",. ii:. :'~o·ą od le ....·ej: Wacław Krycic!. HftlWoiniak, .. Walerek~ Ziętek, By lIard Kosmala , TadełID
Z411islaw Brzo:lowski; klęczą: Henryk Slodulski, Zy~mv.nt
Dudck i Marian WY!łOCki; lei: Kaaimicrz Wieeurkiewies i
Jeny M:lj.
MCC2 Kielce laraebowiee zakoóczył ię wynikiem remi!\Owym 3:3. Bramki zoobyli: Gawroński 2 i Musllyński dla reprezentac ji K ie>lc o raz Wysoeki 2 i loduIski dla Staraehowic.
Wprawdzie kielczanie strzelili w 85 m inucie czwarte~o gola ,
a le sędzia, Marian Wójcik, po rek:amacjach miejscowych zawodników , decyzję o jego uznaniu c~fn11.
Drużynę Starachowic zaproszono do K ielc r a spotkanie rewa o.Ww e.
za STRZĘBALSJU
ryk

Soktłł,

http://sbc.wbp.kielce.pl

