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Prace rządu wnpółroczu br.
puekazaH informację o pracaela rą
:& niei, ie realizowany przez &aclę
llinisków plaa uwiera ocele.. 184 udania. Słanowill .ue . _ łYDuae;ę prac wynika~eyeh :& harmonolP'amu u łaleli IX ZjazPZPll, 1tChwał plenarnyell ItC PZP. oraz węzłowych kieI'lInkiw pracy n:lldu w bieil\c)'Dl rok •.

Biur. Prasewe

•• w D

półl'ecztI

Rządu

br. Wynika

.u

e

nor'

kietU/r>ców

Ponadto W" planie tylD ujęto
udania przyjęte przez rzóld w
wynikli uchwal partii i stronnictw politycznych oraz postulatów
ze ~potkań środow isko
wych. Przy tworzeniu planu
zostały
uwzględnione
wnioski
ministrów, kierowników urzę
dów centralnych, wojewodów i
prezydentów miast stopnia wojewódzkiego.
Prace rządu w drugim półro
czu
koncentrować
się
będą
głównie
na zapewnieniu równowagi rynkowej, rozwoju handlu zagranicznego i dyscy plinowaniu
procesów inwestycyjnych. Tworzone będą warunki
sprzyjające rozwojowi
DOstępU
technicznego, doskonaleniu systemu zatrudnienia i płac, a

G

Wczoraj l VIII. w 40 t'ocwwybuchu
powstania
tv
sLawsklego spolec~eństw o stolicy oddalo hold bojownikom.
prZf'd po,nnikicm
8ehateriw
War 1awy oraz w pow tańczyc"
kwateraeh Armii Knjowd, rmii Ludowej, w " kwatern
do we&,o WojSka Pols.ki~lto i na
,Itrobie &,en. ZYl'imunta Berlin,a
na cmentarzu Kemunaln " m na

cę

także
podejmowane działania
kontrolne w
odniesieniu d,o
przyjętych planów i zamierzeń.
Plan pracy Rady Ministrów
na li pÓłrocze określa termin,.
rozpatrzenia poszczególnych tematów, jak też przewiduje ~
kresowe dokonywanie kontroli
wykonania rządowych harmon~
gramów, wniosk6w NIK oraz
problemów zawartych w dziennikarskich publikacjach, listach
i skargach ludności.
Peln ~ tekst inlormae.u • pra«:ach rządu w n pólroen publikuje ezwartkowa "RuC'lll'"
spoma".
(PAP)

1.-

Pow lłzkacb

Kw iaty od m I zkańców Warsuwy pojawiły sie również
przed pomnikami
Polegli-Niepokonan i
Małego
Powstanca.
płytą b~tal i onu
im. J Kiliilsk iego oraz płytą sztabu AL.
Podczas
!:eneralnej

*

nawiązał do tO rounicy powwllrszaw'ikj~&,o. Oddał on
hołd wszy~tkim bohaterom powsłania pOległym i iyjąeym_

stania

Przed wielką wyprawą

Nr 152 (3563)

Kiełce,

czwartek, 2. VIłI.1984 r.

Rok XIV

Wszyscy czekamy na efekty

a

lówny Urząd Statystyczny
op racował

ludności

progno z ę

Polski

do

*

środowej
aud j~ ncji
pap iC"~ Jan Paweł U

stanu
31.12.

2000 r. Oto podstawowe ;e; dane oraz ogólne wnio ski, które
można wyc i ągnąć na podstawie
zestawień.

Trwa opcracja. " ektor". Od kwiclnia do końca czerwca br.
skontrolowano w kraju 19.362 zakłady go!>podarki nieu~polecz
nionej. W 5.295 twierdzono nieprawidlowości. Wymierz no kary pieniężne w wy~oko'ei 271 mln zł. Are~ztowano 161 o"ób•
Na poczet przy., zlych kar zabezpieczonł) mienie warlo:ci 567
mln zl, 2.:;72 o oby karano mandatami.

Polska ma liczyć 31 grudni a
br. 37,11 mln osób.
W roku
przys=lllm ludność zwiększy się
• ok. 330 tys., w 1990 r. będzie
liczyła ok. 38,79 mln. Ul 1995 T .
-39.9 mln. a w 2000 r. - 41,0
mln. Zatem Ul stosunku do br.
przubęd : ie WIS
ok. 3,89 mln
(10,4 proc.).
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I iIlterwenClJjn~

1<0'45898

loterwencje przyjmujemy
w godz. 9-1I

W basenie jachtowym w
Gdyni cumuje "Dar Przemyśla", na którym kapitan Henryk Jaskuła przygotowuje ię
do samotnego rejsu dookoła
~wia~a bez zawUanh do por'ów, tym razem ze wschodu
na zachód.
Na zdjęciu: przy montaiu
samo teru na " Darze Przemy -la" pracują Henryk Jas kula (z prawej) i Jerzy Kordecki.
CAF - J. Uklejewski -

. Chuligańskie wyczyny

Niepokój o Hollie

Tym razem to ADM Bod astan naj01lodszej pacjenLJci z
przeszczepem serca, HoUie Rolw Kielcach ma pretensje
fey niepokoi tekarzy, którzy czudo mieszkańców tego
osiedla.
wają nad jej zdrowiem.
RzeczNa ul Kocopn :ckiej w poblinik szpitala National Heart odżu bLoków 3 i 9 DOlamano trzy
mówił
podan,a bliższych szczesześciolet.n : e drzewIta. Nie zrogółów . Hollie liczyla zaledw :~ tt
biły tego z pewnośc ia dz:eci dni. gdy poddano ją operacJI.
informuje k ierownik
adm inistra~ii bowiem drzewka te
były wysok.:e (4 m z od!)Ow ie<!- ,
plotkują
DM grubym, pniami)
Podzielamv oburzen:e g06podarzy osiedia Bocianek Komu
tak bardzo za l ",żalo. aby paz!>awić m i eszkańc6w i tak <bpei
1ieleni?
Ił&

o

czym

Ha"g Vi nOWe) roli
Były

xand e r IIa ig

clę

U~A.
przybył w

Krc . ar:!
An~arv

Alcśr<l

w now I j roli
pr.zeds taw kiela
koncer :1u 101niezego . Boe ~ n ? " z z a m 'a r c m
przekonan ia turec ki ",ll rozm6 ' c&w do zakuni en:a od Amuy !;tanów samol~t6w P.:F~ż,.~.*:-il
sredniego za s ięgu.
It N!, rynku tureckim Am~r<' 
_le maA silną k9nkur~lld~
_ strony kcm on-jum z3cltod1li~llropejsltiege .. Airbusa".

-

do

w "Playboyu"

ChicagOWSkie studio ,.Playboya",
" Itt6~ zatDŻycieJ pisma, Hu!:b
~a.l'Z1rti,-<Iu,_biJ zabawiać się w Wpiękn,.eIl pań, orpDifrywolne i ekstraw~

azWk

(JP )

w

Rzymie?

Był

mi lionerem
tylko pół roku
M . Stuarl Kelly,
który 14
stYC'.lnia br. wygrał na loterii
13.9 mln dolarów,
zmarł
na
raka w wieku 57 lat. Tylko
przez sześć mie:;iO:CY był zca:ś
liwym milionerem.
Ustanowiony przez niego rekord pobity został w ostatnich
dniach. W ' tanach Zjednoczonych wygr ano kolejno 15.6 mln
dolarów i 20 mln dolar6 .

problematyka filmu., fiłozofkma

plzypc:l'lllfi<lstlto o ~oocu _ nasz~
świokJ" który sorm sob;e mozemy zgotować, nie !ofikJ oni ~o
serc, oni do umy$low łtakzykow,
któ.-ych boniziej ni~ kryzys
niż

nowy
Urząd
Spraw
Wewnę rzn .y eb.
Oprócz ope r a <:' ji .. Sektor", w
c Iym kraju prz prowad?: na zoslała
równje~
ak("ja .. Rynek-_

Ocel jun ckich
hufców r ey
Na weaorajszyna posiedseoiw
W.,iewMzki
K.mi&d
Obr_,.
w Kieleaelt dok.nał HeDy łbia
ł lności

SZyK Y doslconale .iedzą.
co
reprezentują
sl>bą
slowny Federico Felli", i
WIt; órnia
szalowych i drogich
win "Compari". Film, Fellin:ego oglądaliśmy nieraz no naszych elcranach, każd, z nos
moi e też być potencjalnym nabywcą
campori" w najbliższym
pewek;fe". No dobrze, powie~i e ole co mo .spólnego Fellini ' z Comparim"~ Otóż wiele.
Zoc;~lo się od tego, że n.a.j~vw.y film Felliniego .. A stotek ply~"
pon iósł f i oons~e
fiaslco. Srlochetoo w zomysle

łnfloąja

akademii

Ponad dW l. s t .Jtysięczny Radom ma tylko jeden botel m iejski ,,Europa". który - szczególn ie tv sezonie letnim pęka
w szwach. O pot.rzebie rozbudowy bazy noclegowej w L}'tll
m;eście mówiono od lat. I olo
wszystko WSkazuje na to, ie
skończyły s ię dyskusje przyszedł czas na dzialanie. Władze
wojewódzk ie pod j ęly bowiem
decyzję o budowie nowegQ ho\.elu. który usytuowany będzie
w pobliiu dworca PKP. Wykonawcą tego duiego
nowocze.!lnego ob iektu będz ie prawd~
dobn :e Radomskie PnedsiębiortiVO Budowlane. a roboty ma
się rozpocząć jesienią tego roku

Fellini
:firJna CaIIlpari"
"
I
I
I

,,Firm.a"

•
1

Nowy hotel dla Radomia

woj . kieleckim skonlrolowano 1272 zaklady. l" i ,prawidłowości i
przestppstwa ujawniono w 61. A r 'ztowano 26 os6b. Wymierzono
kary na kwotę 8.5 mln zł . a 27
właścic ielom
cofni ęto
zezwolenia na dalszą działalność. Oto
niektóre tylko przyk!ad.., wv k"ytych
ostatnio
naduży ć
w
województwie.
Inspektorzy Pa ń stwowej Inspekcji Handlowej w Kielcach
oh'zymali wiadomość, że pro. wadzący sklep zoologiczny w
KolIskich wykupuje sprzęt wedkarski ze Sklepu WPIIW i sprzedaje go po wyższych ('enach.
Zarzuty te potwierdziła przep rowadzona w
klepie kontrola. Postępowanie przygotowawcze prowadzi miejscowy Rejo-

opoItoliptyc:z:l'la
I

http://sbc.wbp.kielce.pl

~h.otnieayeb

blłłców

praey i oddziałów .bron)' oywilnej.
Na
terenie
województwa
funkcjonuje
6 hufców
lacp.
namych i 4 dochodzące. UCZT
ię w nich i pracuje 465 junaków . Ponadla Komenda Wojewódzka OIlP prowadzi 3 04dzialy obrony cywilnej. Jun ...
CJ" z tych oddzialów pracują w
F '. "Pol mo- HL" i Zakladach
Budownictwa Kolejowego. <>OC
przvgolowu ją ponadto junak6w
do 7. ad a ń rat'l wnic l:y c h w przypadku wys tąpi e nia kl c~k 1Y iGłowych .
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w

loterii

"Błękitnej"

Domek do wygrania
Taki wł.lśllit dom!''', ciepł,.,
wYI:odny. nowocze ny. które,.
montai trwa zaledwie 22 dai,
moie b) ć: twoj" w'3snościlł, jeili zeaę'liwie zagrasz w Mię
dzynarodowej Lotcrii Ibiennikarzy "Błękiln .. r' Domek jest
produkowany w
miej.wowoicl
Nove Straeeci, niedalek. Pngi, w Czeebo łowaeji.
W loterii jest do wy,rarua
takie wiele innych atrakcyjnych towarów, m.m.: samochody osobowe produkcji ZSRR.
NRD. CSRS, traktory, m~
leo motorowery, pralki, z.amraża.rlci.. telewizory itp. Cen
t.su - 3G złotych. Można je ku,.
powae w urzędach pocztowydll
i

~ęez.yeiełi.

~I
=~t!~u:-P!!T! ~Q-

.ct:tie

wie

ulegnie

zmianie.
ZMieŃ sił 7łCtomiasł stos."ek
łikzbtl Mieszuńc:'w ...iast tło
_ieukQAcw wsi. Do
~ II,.. tir trliMtech będzie
".!'lwazlciwołe 22,21 mI" osób
. . jlWtIC.). tir 1990 T. 23,_
1IJ.7 ",.w.J. - 2000 T. - 26,39
Młtł fl4,3 prw.}. NoleźJl dodał.
je trie I>łdzie U WJI'Iikał (w,·
.ztti~ 2 pToces6w ... igTeCl/j"lida • Telot;i wieś - trliesto,
Me:z
gł6umie z "'rzYtnl/wonie
sit .tosunkowo Wl/sokiego JlTZI/-

.z"-

mst" _ttlTol"ego ludności te
MiostocJ.. Z ptUlkt. widzenia

gospodoTczego weźfte są flTOgtIOZ It słTtlkt"Ty ludności 1041dł"lI

kOftiec bT. l"dności
wieku prz edprod"kcl/;nllm
(tlo 18 lat) me bl/ć ok. 10.111
mIn. (29,3 pTOC.) . Ił popTodukeuj"YM (kobietu 60 lat
i
więcej, meŻCZII Ż71i 65 lot i
wiecej) 6.111 mI". tj . 16,6
proc .• tli 1990 1'. w wieku przedJ)f'odukcu;nvm
11 ,49 mI"
(29,5 PTOC.), p<>produkcyjnllm 6.49 mł.
(17.8 proc.). a
10
2000 T. odpowiednio - 11 .11
m ln
(2~ p TOC.) oraz
7.5 mln
(18 .2 proc.).
Tym samy m
po
1990 T. "legnie zmiani e strukttlTli demograJicz1łG _sz~g() spel41czeństUlO ., Jl:ieT""ku ttmiaTkowanego WZTostu hułnośri tI7
",iek. 1"odu1tcy;nl/m OTaz tD1ITaźneg() WZTostu ud.:::ioZ" ludnoki w wiek" peprodukclI;nl/m.
Jedlulcz~
".,zewid",e się
.,xadek łiczbtl " .,.od:<:eft - 2 M.
680 tys. _ kOttiee bT. (U) U . P.
701 'I/s .}. de ok . 6Of-6OS tllS.
1'oc211ie Ul lotach 19~95 i pewieta W Z,.flrt do 2000 T. dl'
.k. 642 tlls.
P_iewoż tollliC2eftiCI
JWogrn>. . opeT'e lICI ,".m. ""' obectlie
..."jejęcłlck
'endencjack.
.,
jlWztlpedku ich zmian. u ec21/wiate Ulwlkoki k~~tBłtotl1a~ się
będą iltacz41j. 01l61nie też prz)/i . ."je się dlo tepo tllPu d/1nlll'h
toleTancj( U1 granicacJł flo 1f)
J)f'H.
wieku. No
tO

lołnierz WOP urałował

marynarza

tonącego

"niEft pwnorskiej brygady
WOP P.wd lIIODd.
peł ni,! C
lIłuibę .. .aezecii'lskim
porcIe
~ ło~ącegcl marynarza
- ~doDka załogi połStkó~il sta tn _. "GUeniów". Nat:rcblDieBt pc.!ipieS7..ył mu :l pom.ocą
- wyciącnęł '-onąeet(o aa bn.eg.
Wnien
zoriał
wyróżni.ony
-..-

3WJOdl

proEełoWnycll.

Czekam3! na wyn-ki
kontroli "Sektora"
f
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za

1400
f WtioDowala
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__trolowali
))łKÓwki handłw det alielmego i
b_ł_eco. sLKj;e bftnylWwe.
bazar}' j larCOW idla• jednostki
hallłlR a~~jnec- i ~atIle..... U .......iDeo \łk~e ł0-

.-,..

-J

warów W'a~i ponad

--

n

.yeh
_
Ba pwad 230 mln H. W
prawie 4. puypadkach 4Iolyayt. to _
rynkowych arly-

...łów

mln zł .

tysiąc
postępowań
przygotowawezyeh,
skierowano
800
wniosków do kolegiów. Prawie
3 tys. kOlltrołi przeprowadziła
Państwowa
mspekcja Handlowa
ujawniając towary przeznaczone do sprzedaży protekcyjłJej 'wartości 21 mln zl Nadużycia i nieprawidłowości dotyczyły
66 proc. skontrolowanych placówek.
Ponadto w 320 różnych jednostkach
gospodarczych Państwowa In spekc ja Cen zakwes-

Potwierdzają się więE )lCldjęłe
działania. mające .. pl"1)'S2lO1ici
zapobiegać podobn)'Dł prz.ypadkom. Nasuwają się jednak wąt
pliwości.
czy
ObecDY system
funkcjonowania rzemiosła. pry-

watnego bandlu. spórek polonijnych gwarantuje icb ~rawi
dlową działalność . mogącą zaspokoić potrzeby społeczne.
Działani a

też

Sądem Wojewódid:ifll \IW
;rokońc.zył
s4ę
proces

I.oIejnej

grupy osób zo mies-zo·
ol co: ni e Iegoll}(!g<l dru~ ; obrotu doIoromi.

lIISdI

\IW

"~jmy. że w

..

1980 ro2.Ołr 00 niow zokłodz i e pol i9rof~
w lubl~ni e, wzys.tojQC z

dwóch

-,dl

rot.

drukarzy

Ogromne

zainteresowanie
Trójmiasta i licznej
nes%J lurystilw wzbOOz.ił "Jarmarii:. DomiDikań6ki". W cią
gu \nrdl pierw6Z~ doni trwama im"prezy " jarmark" odw'ledzik> przes7lo pół miliona
osób. W slr3€&naoo i w wytypowanych
sldepaeh SJl'C'Zedano lIoowaory wa.r1tości 40 mln
z'-otycłł .

mielSZ'kańców

te«or~go

"jannari<u" są przyprawIająCe
e :!.awrot głowy ceny książek.
oferowanych aa pel'6lUm iarll'U prHolL Cl60by pt0yw atne. Np.
".Poezje" Juliusaa 8aowaClk'iego
11'1 oferowane :ul J tys.
~.
..SII.lIuka aoebania"
Mk-baJiny
Wi6łoc~iej U'az .. Sek.s paTtnerS!ki"
LwIO starowic7.a po 2.,5

_in.

_)taeli.
ad aabyć młynllli d. ".wY.
e f _ w _ po 2Ii 'ya. si _ _
.... _an.we wyr.Jty li Jliini
w _ _ eol 41 . . .
.. .t.
St.iake .Jarosla.w. Pr.Lejll.e •
Pr_
Gdańskiec.
erer.je
ły

tJ. _..akeyj-

ienie

~

tyc.zll)'Ch

na

pods~
k~lko

wrorow

łołsaywych

oute-ntysięcy

ookoriOO}'ICh. wśród kłórych było
reqd'YwiMów.
s.kozonycll
l<l6tokl na kory od 1.5 roku cIoo
3 lot pozbawienie wolności
i
grzywny od 10 00 80 tys. zł.

o nomincNe 100 oolarów USA. B yły
one n<IIMępniE s.prze<Xw.one jo110 ~iwe w ooIym iIro"ju, c
bonI!notów

"że lO grooicQ.

Iłra.niey

Tym razem przed sądem sto12 orob. GłówrllY 05iI!0I"IŻ0ny Zbigniew J.. któremu ud0wodniono. ie sprzedał l'O 1.8
mln zł 90 folsyfil!otów banknotów OoIorOW'f'Ch - 5łlQlony 10-.
sto/ no 7 lot pozb<MoiEnioo wolności i !500 tys.:d
grzywny.
lech N., który IIOilprowoOzo/
OOnł&noty
_ód .. dełołic.mycłt
""c.Kny", omymoł korę 6 lot
~i enio woWto5ci. i 300 tys.
nęło

JtotydI !lrzywny.

Pozostałym
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z Kampuczy
Ogłosrz.ono.

Prawa. Porzą dku Publiczn~o i
Dyscypliny Społecznej wyciąg
nie wnioski ze wszystkich 0peracji kontrolnych i zaproponuje takie
rozwiązania. które
w maksymalnym stopniu zapobiegać będą oszuslwom i nadużyciom .
Tego. oprÓC2 aktualnych l 'lformacji () wynikach
przeprowadzonych kontroli, eczekuje społeczeństwo.
(daw)

Pozytywna
DOKOŃCZENIE ZE S'l'B.

l

Junacy z OHP pracują łącz
nie na 31 obiektach budowlanych. kształcąc się jednocześ
nie w deficytowych zawodach.
Jest to szczególnie ważne w
sytuacji niedoborll pracowników
w
województwie
kieleckim.
Tymczasem wiele zakładów nie
tylko że nie chce uczestniczyć
w organizacji nowych hufców
pracy. ale dąży jeszcze do likwidacji
już funkcjonujących
twierdząc.
że ich
utrzymanie
jest nieopłacalne. Jak wykazaJł
uczestniczący
w obradach
przedstawiciele
FSS "Polmo-8HL" i Zakładów Budownictwa
Kolejowego nie jest to zgodne
% prawdą . Wina leży nierzadko
po stronie zakładów. które nie
potrafią
przygotować
miejsc
pracy dla junaków.
Peleeaiote ....Is.e ....k.ua1euie
mdM. pr.ey OHP W.jewe.bki

Polacy odbudowują
zabytki w Wietnamie
P rzez cztery lata ]Xli6cy speejaliilei kieri)W.ali odbud_ą zabytkowego ebiekt~ w dolinie
My Son polooionej oktłło 60 km
na południ owy zaebód od Da1l8llg w w ietnamskiej prowincji Quang Nam. Obiekt ten to
zespół wież sakralnych. poświę
conych bogu Sziwie. w zniesiony na tym m iejscu w okresie
od VI di)
XlI wieku przez
CzaffiÓw - l udność . k tóra wówczas zamieszkiwała te tereny.
.Jak inf.rmuje widnamska al(enC),ja VNA - 20 wiei Czamów aosłał. odrestaur.wanycb.
prsy esym zaehowan. wszy5tkie ieh zabytkowe wal.ry arehilektoniezne i plastyesne. Po
aak.ńeaeni. niezbednyeb jes",c:ae
prH. d.lina My Sen stanie sit:
jednym • najeiekaws:ayeh w
Wietnamie .biektów turyst eznych.

od.

rów .. prftDi ł. sp.ry _licea :aalor:i k ieleellier:o .,Elekb.monłaiu ". Wiele wyrobów
..' .... uk • ..,anyda prRZ k prsed~Jti.rst_. II łwonyw ahlaDych ma eebr.nę ...łent.wlł
Jub iwiadeełwo wur. ..yt-

lI.well •.
• Pr7..e6zło fi t)"li. ni)wych
abonentów z woj. kie1eck1egi)
(w tym prawie ł tys. w Kielcach) otrzymało w br. telefony. Uruchomione z(l6talo ]»o
łączenie automatyczne z Koii5kimi, a do końea roku ma
być talia
łltcZDG6ć
(w obie
strooy) :I Gdańoskiem i SzoeciIlem.
• X. sir.mieni. • aa.wie
llasJralis, k_y w)la" ••
JfWy i .... ""ae" . . .pab.je

w

w~

. .wy

ryłla.dlie

w

W.jay. . . .• •ie
.1tiern1k
w .....y. W. Ililka •• y.. .....
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ie na

za~1eDie

PRL wysl.o6owane pr~
premiera gen. arm1i W.jcieeha .Jarvaelskieco w
pierwszyC'h dniaC'h sierpnia bor .. w
ramam
podróiy 00 eu~j
skicll krajów socjalistycz.nyełl.
prz:ybęd2ie do POOWti z efkjalną
wizytą
przyjażni
cUonek
Biura Politycznego Komitetll
CentraJnego
Luoow_Rewo]ucy jnej Pa:..rotii Kam"puczy. przewooni'Cząey
Rady
Ministrów
Kampuczań-skiej Re.publiki Ludowej, Cltan Si.
rządu

i._

"la

• ZW .,społEm" w Kiekaeh
przekroczyły li.peowy plan prockJkcji • 26 mln :al. lbH,:ILi.
nemu rynek otrz.ymal dedatlIow-o . . im. 38 *- mak.H4lIIoU.
51 ł_ majooe2IU i mu.ntanły
wu »*- arl:J!lwH>w ehemie20aydL

pa"-_~j

S:areniey.
turyst.m
juj w siupnia Jtr. Rat.wniey
a krakonoskiej KT."y GOPR
dokonują
prz"r:~..
sUaIIa.
s .. r.wdza"
. ._k..... ie
wsaystkie
su:aer:ily
~ee
:&naezenie dla
bnpiHzeDstwa
mU__•• ó"" wycl.eesek Ilerskieh_

dwócłl oskorio-

• Ouiym _ilłr:nięeiem ZWC
" MarywU" w
S_Jtedniewie
~ł uruehomienie eltsport.wej
produ"eji eeramiHsyeh waleew reaei'lr:aĄeyeh. &t_...ayeh w f.bl"ykaeh włiłlietJ
ntuHDyeh .r•• pred."eji wypelłłiaeay
eeramieuyda
prseaysł. eHDlieanec••

•

granIcę

prseł~e:ay 011 raj
••
udostępn i eny 10słaDie

nych
posłępowo.nie
umononoo
no mocy om ne-słQ.
~ok n-ie jest prowomocny.

skrócie
z regionu

wędrówki

DzięJU aawartym .stałni. porMumieoiem międ:ay P.lsklł a
C:aHbesł.w8eilł • newyeh :aasa.ałlh wymiany ł.rystye7Jłej w
Karkn_eh.
ro:apeesęły
się
pr:ayr:etewania d. etwareia ..d .....
r:i prayjaini". Ten a.jkatowy
nl.k '.rystyeany• • i .... lłey .erski ..i asezytami. po qU stre-

ki-lku

w

Można

wrażenie.

przez

unqdzeil

sokmowiqcyc.h W')IPOSO·
Itn iwe-rsyteck iej drukorni,

odnieść

Górskie

Dy tbw_ek . . "'wi --CJt4!Y
wYr:rywae I pepulU"Dyeb _ Wii, mJm. pol__ Or;iiiskMece i łanc. lIIiM.rJc,a. Ceoa7.1.. zł.

W stO&linlc-u doo

działalności.

że to
tylko milicji zależy na ujawnianiu
nieprawidłowości.
zaś
społeczeństw o czeka na to. co %
nich wyniknie. A przecież ukrywanie towarów czy zawyżanie
cen to działanie przeciwko nam
wszystkim. Potrzebne są także
inne formy kar. Nierzadko po
ujawnieniu
ni eprawidłowości
czy nawet przestępstwa właści
ciel 7...akładu. sklepll. płaci karę
pieniężn'ł,
zaś wład:!.e adminislracyjne nie cofają zezwoleni.
na prowadzenie działalności. 0debranie ..O byłoby aarą dotltliwą. mo,ąetl odstras:!.yć innycb.
C:l.y
»ie Daleiałoby od razu
cofnąć zezwolenia właśd ,: ielowi
sklepu
:wologic1Jlej1o w Koń
skich. czy też właścicielce cukierni w Jędrzejowie. która oprOez sprzedaży wyprodukowanych przez siebie lodów. handlowała alkoholem?
Niewątpliwie
Komiiet Rady
Ministrów
ds. Przestrzegania

Kary za handel
fałszywymi dolaranrl
Pm!d
llublinie

nakładania

przestępczej

Dominikańskiego"

. . perfłM.ytywaę.

slużb

kontrolnych.
kar. nie przynoszą oczekiwanycb rezultatów.
Swiadczy o tym choćby wzrost
mimo

Curiosa "Jarmarku

~."
P. ...leit*idt

PFzem:rsłowycb.

Pr1yllJady przestępczej
łlł1Boi;ei.
bogac_ia się jedD_tek k06ztem społ~eiłstwa W"Twołują
uzasadnione obunftUe.

W konsekwencji podjęto ponad

OI!Ioltl iiw~i4

k.a11lulHj cen.

zaleceń )IOkłairolobniiDDD w ciągu . . . . !IO'l

\łC~nXy

przyjaźni

Wizyta

•

2-lrini Tomasz G . poItOSpod . opieką .jca wy -egł
na drogę w Słl:o\nikaeh Dolnych (gm. Wislica) i został potrącony przez motocykl prowadzony przez Mir06ława B . Chło
piec przebywa w
szpitaliku
dzieci~ym w Kielcach.
• Henryk B. powO'.ill w Piń
czowie na ul. 3 Maja zaprzę
giem konnym będąc pod wpły
wem alkobolu. Furmanka najechała
na rowerzystę Adama
K. Oat 58}. atóry dermał zła
mania nogi Woźnica odjechał
z miejsca zdarzenia.
• ZbiCDiew J. (lat Z!) Die )tesiadai'te prawa jazdy. a lł.nad~
k
Itętł.~ . .d wpływem
.Ikebel., _i
llier.wlIHa mełeeykl. "WSI". S&raeiwBY pauewauje .ad . .j:udem sa ł.a
beci w Dlłbrowje-~kaełl {elll.
.llaałów). w yw. jcił ~ ..........

ocąna
Iomitei Obreny wysoko _nił
dotyebezaso""lII działalność Kemendy Wojewódzkiej ORF i kemend hufeów.
W
drugim
punkcie obrad
członkowie WKO wysłucbali informacji
z-cy szefa' WUSW.
płka
Z. Federa o aktualnym
stanie bezpieczeństwa i porząd
ku w województwie.
W posiedzeniu, kwre )lrOW'a-dz.ił wojewoda W.
Pas1unak,
uczestniezyli:
pr:zewodDic:ący
WRN. a. Zł>re~ i z~a komendanta GJównej Komendy OHP.
płk .. Iw ·all.
fftw)

Nowa choroba
weneryczna
Nowa eboroba weDft"yeaaa
przekazywana dr.c", .łeiewlł
klamidia IJlIeFZY się w
większym stopnill
liii J"Uż~czka i !Iłala
się
już
prawie epidemi~ OfieJalnie _atakowala już 3 mlD .sóh.
Według
studi....
ku..e
.publikował "New York Times", klamidia S1er:&y się w
niepokoj"cym tempie
dzięki
lekkim .b,iawom, ktire
w
więk<;zości

laj"

wypadków pozwaniezauwaie-

przej~e

jej

nie.

Nieżyjący mąż .

zostanie ojcem?
Po raz pierwszy na
WIecie
kobieta będ l.i e mogla wstać zaplodn iom!
nasieniem
swo jego
nJeż 'jącego
mę.i:a:
cbodzi
o
23- letnią
Francuzkę.
Corinoe
Parapalaix. która uzyskała zgodę po w iel omiesięcznycb
gania-eh w sądzie.
Trybunał w Creteil (przedmieście
Paryia) pr;<ychyJił się ostatecznie do pro<by Corinne
Parapalaix. aby zwrócono jej
zamrożoną spermę mę.i:a Alaina . który zmarł w
grudnill
1983r. n.a raka jąder.
Na
krótko przed
śmiercią
Alain
Parapalaix zdeponował
swoje nasienie w centrum badań
konserwacji spermy (CECOS).
po to. by móc ewentualnie z0stać oj cem.

tając
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DnIlał

.brażeń

Cłowy.

•
Bilea;,. w r;miBie lI.ra.. ja., 12-letaia Emilia P . jad~e
JIa re_erze. ....k inBej ~
ayUi, ....
DaCIe . . . wy."",... ~. ~ ,.Jtelen-".
Punła.ciła alea• •lfę . .iblYBłi
. . . . . . . el.ala..
tJ-}

.na
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Nie tylkO dzieciom łie:ane oq;anizacje społeczne stwa"",A szansę

zrekompensowania

tu Pilaostawania w

!I(Ibie

fak-

JDleście.

ebel

słońce znowu świed :& w mła.ę
ezysłer:fI nieba. Starsi mOA UOnyMat :a ofert PTTK, kł6re ......

poDoje albo wyciee:aki pi_o al-

ma_-

be kolarskie. 5 sierpnia
rojemy Da trasie
KUŹDiaIń
Ciosowa Mied:dana Gen łZt
km!). Spotk.nie
;z
pneweolniIdem Da tlwonv P1tS w Kielcadl • I(odz. '.11 (ołook iDfennaeji). edjaad a1ńHu8
tle
~
łor:&es%owa o I(odz. ,.21. Dla posladajlleyeb rowery
SwięłollD:J
!!ki Klub
T~styki
lloJarskiej
pny
OcltWaJe
S~~
P'rl'I w Kieleaeb proPoDuJe wY-

_olSie

się 5 sierpDla
~la)
na wydeeUę łraslł: Kielce, .....
owica, Bneziaj. aa.a.wift, aaę
Slewik, PesIowlee. DyaiD;,.
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Ilielce
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Inspektor NIK

Nie r-azi?

był

a
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"zawiedziony"
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R zadki to przypadek, aby protokół in pektora Najwyższej Izby
Kontroli po kilkudniowym pobycie .. jakimkolwiek zakładzie
czy przedsiębiorstwie Iły. aporalłhony w tonie po,&yLywnym, nie
w ytybł nieprawidłowŃei i niedocit\~nięć. A właśnie z takim dokumentem zapoznaj nu niedawno dyrektor kieleckiej dele~ahlry
NIK - ioi. Włady ław Purtak..
przełomie kwietnia i mabieżącego
roku
poddano
szczegółowej analizie realizację
programu oszczędnościowego 0-

Na

ja

pracowanego

na

lata

1983-35

Sędziszowskiej Fabryce Kotłów . Oczywiście skontrolowano
realizacje jego postanowień za
rok Ubiegły i pierwszy kwartał br. I była to jedna z tych

w

przystanek. Obecnie koszmarek, szpeący piękną
trasę Radom Kozienice. Dodajmy, że jest to tra
doŚĆ
ruchliwa i taki widok nie przynosi chluby naszym dro~ow
com, którzy do tej pory nie ujęli się k:deklł.
(wojwar)
To

był kiedyś

.... ot. W.

Krótsza droga

Warchoł

leJc(onu

00

r

numerow

dla radomskich abonentów
elefon - ten najpoputa rniejszy środek łączności
z otaczającym nas światem dla kilku tysięcy radomia n
jest nadal . trudno osiągalny.
W ostatnich jednak latach Radom nadrabia zaległości w dziedzinie telekomunikacji. W wieIu rejonaCh miasta
m.in. na
Glinicach i
Borkach, oddano
do użytku nowe centrale telefoniczne . W ten sposób Wojewódzkiemu Urzędowi
TelekoRuinikacyjnemu przybyła spora
Uczba abonentów, co wcale nie
oznacza, iż schUdły teczki podań o zainstalowanie telefonu.
Sytuacja zostanie jednak częś
eiowo rodadowana. bowiem '"
tych dniach w osiedlu Nad Potokiem urUChomiony zosŁał kolejny tego typu obiek t na 1000
numerów.

T

Centrala mieści się w adaptowanym do tego celu byłym
bUdynku Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej. Wraz z montażem centrali typu .. pentaconta" zbudowano. nową sieć magistralną i rozdzIelczą min. w osiedlu
Nad
Potokiem oraz w dzielnicy Golębw",.

. W Ubiegłym tygodniu zmieDlono już numery telefonów u
860 abonentów, którzy dotychczas lIyH pod!ączeni do centra-

li osiedla XV-lecia. W ygospodarowana rezerwa przeznaczona
zoslanie dla nowych abonentów
w dzielnicach Golębiów i Michałów.

W br. zamierza się oddać do
użytku
jeszcze jedną centralę
również na 1000 numerów
w
tym samym budynku co centrala "pentaconta". Pomyślność
tego przedsięwzięcia zależeć bę
dzie od realizacji zam.ówienia
WUT przez Zakłady Wylwórcze
Urządzeń
Teletechnicznych w Warszawie. Dostawa
niezbędnych
urządzeń
przez
warszawską

J prllC1l

Uż blisko 10
świadczeniach

lat obowiązuje ustawa Ił
z tytułu Wllpadku pTZ~
i chorób zaw.odowych. PrzewldUje on& odszkodowanie za stały lub długo
trwały wzczerbek na zdrowiu, a także wówczas IIdw tM następstwie wypa.4ku cz" chorobll .zawodowej nastąpi/a śmierć prGCewIIłQ.

W z.1iqz1ca z deulaluacjq pieniądza rozpo'
Radtl Ministrów z grudnia 1981 r .
pOdWoiłO kwoty tych odsz k odowań. Za I
proc. sta.lego lub długotrwałego uszczerbku
lla zdrowiu poszkodowany otrzymuje ter~z
1000 Złotych. Zarazem odpowiednio podwyzIZOno kwotowe odszkodowanie dla członków
rOdzin z tytułu śmierci pracownik a. W ten
~po~ ób stworzono iwoisty cennik odszkodo te!ln, którego nikt nie może prze kroczyć, ~o
tUlem zgodnie z ustawą świadc zen,a w n.lej
Ok- es/one stanowią
zaspo1-ojenie ws:elkl~h
Tj)<::rzffl Z tytułu
u szczerbku na =d-OTl'tU
~·I)o na wypadek śmierci.
rZądZenie

Wpratcdz'e za

nastąpi

prawdopodobnie jeszcze w tym
roku.
Po oddaniu do użyt ku tej
inwestycji zaspokojone zostaną
potrzeby mieszkańców
osiedla
Nad Potokiem. W poważnym
stopniu odciążona zostanie też
centrala śródmieścia .
Pod koniec września zainstalowane zostaną pierwsze telefony III blokad. na Gołębio
wie. otrzymają je w pierwszej kolejności osoby, którym
telefon niezbędny jest w wykonywaniu obowią zków slużbo
wych i zawodowych
Dalsze
potrzeby III tym za~resie zaspokajane będą stopntOWO ~o r0ku 1985.
(J. r !'b.)

życie

otrzymane
odszkocLou'anie
można kupić
utraconego w w1lpadku
P~lca, ani innej u:ażllej (w szak nieWaźny.cll
p ma) czę<ci cia!l1. a,p wllplacor>e p.elllq11. " majq gn'q obecno.Ścia Uf kil' :eni po'-' 0'l~.lC'łlnpao sprawić, by !±ej =niÓ l on d~'e'
'III'

fabrykę

kontroli,
podczas
której inspektor z Kielc nie bardzo mógł
się do czego .. przycze.... ić ...
Oszczędnościowy program ..Sefako" jest ambitny, ale zarazem tak pomyślany, aby można
go było z powodzeniem realizować.
Ogółem zatwierdzono 24
najważniejsze tematy dotYCZllce
między innymi działań dla poprawy gospodarki paliwami i
energią. obni żenia zużycia materiałów,
podjęcia
produkcji
antyimportowej, poprawy organizacji pracy ilp. Stopniowe
w drażanie tych tematów w ży
cie powinno przynosić III poszczególnych
latach konkretne
efekty
finansowe :
zakładowi
eknomiści wyliczyli. że III ubiegłym roku oszczędności powinny osiągnąć w artość 11.725
tys. zł, w roku bieżącym 15.798
tys. zł, w roku przyszłym 19.695 tys. zŁ.
W Sędziszowie nie poprzestano na opracowaniu ambitnego
programu, ale od pierw zego
dnia przystąpiono do jego realizacji.
Ze wspomnianych 24
tematów w ubiegłym roku zaczęto wprowadzać w życie 22.
Efekty nie dały na siebie dłu
go czekać. Ogółem uzyskano 0szczędności wartości 14.200 tys.
zł. przekraczając
o 21 procent
pierwotne zamierzenia. W jaki
sposób? Bardzo prosty. Na przykład eliminując do minimum jałową pracę transformatorów, ograniczając ogrzewanie zakładu
zimą w dni wolne od pracy 0raz eliminując puste przebiegi
zakładOWYCh środków transportu zaoszczędzono 270 MWh energii elektrycznej oraz kilkad ziesiat ton węgla, koksu i 03liw
płynnYCh .
Zaoszczęd zono
320 tr'l materiałów hutniczych
w ten sposób. że z wszelkich
odpadó", wyrzucanych dotąd za
bramę (blachy i rury) zaczeto
produkować ogrodzenia metalowe. które znalazły natychmiast
nab.,wców wśród mieszka'lców
okolicznych
miejscowości. Podobne przykłady nroste!!o a efektywnego
działania
można
mnożyć.

P ierws7.Y
kwartał bieżącego
roku
równie';' oka7.ał się [)Omyśln......
Konl .... nuujar ubiegło
roc'l!ne przed iew7.iecl , sprawd7.onE' iui w d';ało'liu 'v cia~u

pierwszych trzech miesi cy tego roku zaoszczędzono m .in.:
118 MWh energii elektrycznej,
ponad 23 tony paliw, tyleż samo wyrobów walcowanych, a
wydatki dewizowe w porównaniu do planowanych zmalały o
8,9 tys.
dolarów.
Wszystko
wskazuje na to, że planowane
oszczędności na ten rok w wysokości ponad 15 mln zł, podobnie jak w ubiegłym roku zos.taną przekroczne.

liS a 011
W
protokole pokontroln:vm.
czytam, że jedyną stwierdzoną formą zachęt materialnYCh
dla załogi, dopingującą do ozczędnego
gospodarowania na
każdym stanowisku pracy jest
regulamin nagród za oszczęd
ności materiałowe.
Polega na
tym, że każdy, kto będzie po
gospo ~~rsk u
traktował
pracę, otrzyma 5 proc.

kowego wynagrodzenia od
tości

przypadków

lQ5()wych.

Wyjeż

dżamy, zos Lawiamy miesz.kani.e
na łasce sąsiadów i... losu. A
w podróży też czyha ją na nas
rozmai~ n iebezpieczerustwa .

Mi.eszkani.e z reguły ubez,pie czarny wszyscy i to na dłuż
szy okres. Istnieją jedn k także ubel.pieczenia
króLkoŁermi
nowe. Ubez·p·eczyć moi:na bagaż
z,naj<lujący
się pod
nadzorem
(odz ież I zawartość $3kwojaży)
od kradzieży, ognia, uszkodzeti.
PZU ni.e bierze natomiast odpowiedzialności za wyroby
ze
złota i biżuterię. Ube7.pieczenia
bagażu mocina dokon ać na sumę od 10 do 100 tys. zł. Skł:rd
ka ubezpieczeniowa za dw tygodnie wynos i 6 proc. sumy
ubezpieczenia. Jes-Ł 000 wa żne
tyl ko na terenie pmsk i.
Istnieje też moż li wość krótkoterminowego ubezpiec~e-ni się

Grójeccy
eksporterzy
O~rodni~y II Gl'ójca
• wielat SIł powainymi dOliławca
mi owoców do róinyeh rejonów Pol Iti. ObłituAc, w Dowocowe l'ejon ten jest t.kie lie..ąeym si~ w kraja e .....
portel'em duodn ych jabłek..
W
tym l'oku Spóldzlelnia
O~rodnieza II Grójca
~awarła
już
.mowy
eksportowe
ze
Zwi zklem
R dzieeltim na ) I
(y. ton jabłek oru I Danią i
Finla ndią na lOG ton.
Spod:liewany w t,llI r k. arodzaj
.mO'i li wi
zwi~kszelłie
eUpol'tu. Ubiet;3h
i~
o io
:'3ndłow~y z Grójca.
(j. ryb.)
łu

'y

: 1 od.zkodowagliwości . ktÓre go dolknęł1l . 2eb1l jednak to obecnej cenie daje 50 tli'
zCldowolenie WIIWOWĆ, odszkodowame musi ",a. Nlbll dużo ale jak olę pó]d'::te do sklebyć odpoW iedn i o wl/iokie. w
tos.un ku do pu z telewi:oram to się oka:e. że wl/]d::,erodzaju dolegliuloki l do... sl/hw.Clt TlInko- mil $l4mtqd .:: pu~tllml rękamI.
wej.
Innu pr'::lIk1ad: utrata
malżow&nll ucha
R zecZl/wisto$t jesl jednak bardzo smutna. Ro::porzqd::enie ~Ia 15 pTOC. U$::c.::erbku
Ceny "urzędowe" urazów od 1975 roku w:ro- 114 zdrowiu J)r.::u jednej maizowinie. ale jeśli
sIl/ wprawdzie o ponad 100 prOC., ale za to ktoi utraci oble pT:epi
me przyznale
wSZl/ stk ie inne, bądź prawie wlzl/stkie. Cenll już lO proc .. lec:: tulko 2S proc CZllżby S
d6br, które określają standard tycia czło proc. odejmowano ::a a symetr;ę~ Z jednym
wieka wzrosłu
kilkakrotnie.
Wniosek uchem wlIolqda się go?:e] n iz bez uszu w
nasuwa się sam: człowiek w dob ie rejorml/ og6le.
zastal wllcenionll najniżej.
Nie wiem, CZII w innych krajach sprawa
takich od szk odo wań je.t uregulowana podobnie jBk ID Polsce. Jeśli jednak tak być
musi, to przllnajmniej dbajmy aby odszkodowanie ILw zgrędnia!o tak=e inflację nas:ej
złot6wki. ObecnIl stan śtviadc::lI, iż lud:;e ~ q
u NU mn ie; warci od wielu martwych
Swoiste studium anatomii stanowi rozpo- przedmiotów.
rządzenie ministra pracy, płac i spraw soDuskusllina
je~t takie,
mo im zdaniem.
cjalnych :: 1975 T., które określa zasady i kwetia m('Chanicznego tak. atywnego ustat rvlJ
or:f<r;ania o u szczerbk u na zdrowiu lania od.:kodou'ań. C:II me s?u 'zn!eJ bil oPodano Ul nim wielkość tego u~=czl?1'b'u W by . aby u:ysokośt ods:kodo"'''ń O' e:I'l! sad~
procentach. które na . eźy mnożyć p!'~ez 'U· Pr 'eele::
żllden cennik n ie
jp~ t \L' ~tlln' e
mę od ,=kodoU'an;a ":a 1 proc .• tj. pr:~z 1000 uwzględnić l/'s?lrtkich
o kolic:noścl
ktÓre
_I.
mogq mieć i.<totny U'p/lIW na u:lI<o"OŚć odWYP'óbujmy tę metodę. Uh'ota ję::yka
szk odotran'l1. Bo jak na pr::!lk~nd prO~l'nto·
50 p,"oc. Nie wiem CZ/J ;pt to du~o, c:1I u:o IL tIl'it o;ol,/.tq U'ra~li!l'ł)ść .. " f',p?pie'
mało. Dta adwokata e::lI polit1Jka na pew- ~ilJ fizyczne j mo-al np. CZ'I tp: t~u(fnośc;
no ::a mało. aZ e d/a n'emeoo? fo:e by star- do t(>'ot('on;o Sil? do 'lIcia po ' do-n-:"'jch 0).;(1c'ylo r/locia..: ; to u:ip. u:s=ak ję=lIk. .lu':1I lec_k'l\iach.
1'1'" tU!";) do 1tlllwiQ.i'l . Otce 50 proc pr :1I
T:'\DE'L'SZ U"lSC

Cena ucha

http://sbc.wbp.kielce.pl

zaoszczędzonego

WIl1'materiału.

~.

PARczft

Ze ludzie przywiązują do tyd
nagród wagę,
świadczy to, tt
w ub. roku wypłacono ogółem.
518 tys. zł, a w I kwartale k
- 39 tys. zł. Tak więc program
oszczęd nościowy opłaci się fabryce I załodze: oba. przJ'llOlli
namacalne korzyści.

Przed wyjazdem na urlop akacyjne wojaże zwięks:r.a
ją
prawdopodobieńs lw o
różnych
n ieprzyj~mnych

swoJą
dodał

wstąp

do PlO

od
nast~w
nieszczę§l.i·~
wypadków. Obejmuje ODA) WYpadki, które mogły wydarzył
się w cz.asi.e urlopu, .. W' ef~
cie powodowały ~wałe ka.Ledwo. Ubel.pieczenie można zawrzeć w inspektor~i.e PZU bądt
w domu wczasowym.

aon...

Można ta.kże ubezpieczyć

ki le~n ' kowe, altalLki W' 0gródkach dz.i.a Ikowych i mien.ie znał
dujące się w
niebo ~
i<nformacji o W'Szystki~h ~
jach ube~piecżeń lIdz.ij!ła.j, ....
renowe inspek rat,. PZu tv
K ielcac h przy ul. h~
skiega 21).

CI"

Zawody lotnicze
dla młodzieży
W ramach Nieobotl.oweJ

Ali-

cji Letniej mogielniai hoo.
ZHP zorganiwwal zawody k4nicze w Nowym M ieśoie.

czes !.nicy bcali

a.

udtiał W' , . . .

loboju sprawnościowym . .
newrów technic~}"C6.

biegach patrolowych, ~
niach z pilotami oraz tc-adp.
cyjnym ognisku.
Po

Ulciętych

waJkach

dur Wobyti na·reerze

~

Wa.o

J:

u.Q'Ił

:t.i.

"Ze zyty SlaraehowitD ,.

Wszystko o ZWM
ramach .tałej dz.ialaJ.noAl(
Towarzystwa P~
jaciół
StarachOW IC wydawaM
są
,,zeszyty
SlarachowiclUe".
nawiązujące do h~tocii l . . .
dycji robot niczego miasta..
W

~ylor$kiej

W rokJ bieiącym publikowany jest cykl nawią=jący do
wydarzeń
w okresie 4O-1ecia..
W lip~u ukazal się ~Zessył"
poświ~cony działalności Zwillaku Wałki Mlody~h w 1ata~h
1945-48. Aulor opracowania. Jerzy
Krukowski,
przedstawił
chro:1Olagię wSZYSlkich ważn iej
szych faktów z krótkiego. ale
b ardzo aktywnego akresu istnieni tej organizacji. relacje kilku i:y jących jeszcze działaczy
ZWM. wykaz pOległych w walce z b andami oraz wykaz człon 
ków or~an' 2cji z fe renu StJ.racho·.vic
,.Z~sz:;tv s· uachow!c1<ie'
są
wydaw'l :rt v rr:
bĘ'zplatnym.
pt"~e~n.l{,zo

": Hl

dl]

:ZłO:1kÓ.\

TP:- l kgo q',r:P3~\'~:jw 1\1 ..,,na · f o· r7.,"1" i . 'N ~;I ół?~b:t:. t()-.
J,..C''':, •.•.•• \''l

.•. m.

\Ą

l':·· . . -ł z . c
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WłaścIwie to . o inleJiu napisano lu! w naszej prasie

potem

m!~arnia

lona od zlewni o

- najlepszy na

często

•

odda-

kilkadziesią.t

niemal wszystko. Wiemy nie od dziś, że choć skupu- { kilometrów lIie sprzyja dobrej
jakości mleka. jego przetwórjemy go coraz więcej (w roku ubiegłym ponad 11 mld
stwu, ani też unowocześniawu
litrów) to wybór oferowanych w sklepach przetworów samej
hodowli krów.
mlecznych jest bardzo skromny. Nawet asortyment se- Nasze twar.iki homogenirów tzw. twardych nie przekracza kilkunastu, podczas z.wane nie nadają się dla niegdy są kraje, które mają ich kilkadziesiąt i więcej. mowląt!
- Mleko w proszku coraz
I można by się od biedy nawet z tym pogodzić, gdyCZę5CleJ jesł dyskwalifikowane
by rodzime wyroby mleczne i samo mleko były na- z uwagi na liczbę znajdujących
się wen drGbn.ustrGjów!
prawdę dobre. A z tym, niestety, jest gorzej niż źle.
- 04 kilkn miesięcy wstrzyubiegłego

roku
zuje nowa,
Od

obowią

zaostrzona norma
mleka przyjmowanego w liunktach skUllU. Jest
ona jednak nadal bardzo liberalna., bo dopuszcza zarówno
dużą jeszcze kwasowość, jak i
jakościowa

~
~
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~
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POZIOMO: l
_iBa margJa

wYl>alona mielub wa.piew z
glisą. p6łllrodukt w produkcji
eementu portlandzkiego, 5. daw. . broi! drzewcowa., rodzaj
krót1tiej . partyzany, • g.r ocie z
hak1lJlli .lub kolcami, I. sąs.iad
Szweda. lO. długa wypowiedź
utrzymana w podniosłym stylu,
n. skorupa sUuczonego naczyni.&,
111.
zbrojne wystąpienie
.szlachty przecj.w królowi; bunt,
14. gąszcz.
chaszcze. 15. kara
pieniężna. stanowiąca rodz,aj odszkodowania
za
wynądzoną
krzywdę moralną lub ból
fiz:yezay (anagram wyrazu WIĄ
ZANKA).

PIONOWO: 1. lokum d1.a nieboozczyków, 2.. sprowadza ło
wary z zag·ranicy, 3. mał.a siatka lla kiju do łowienill ryb
1Błt raków. 4. grecki Amor, '1.
kilkuletnie sadzonki dne'W (00
l do 2 m wysokości). 8. pasa_
jad~ ~ biletu, na gaJj~
t. potwór, straszydło, 13. katusza. cierpienie.
Ilozwi~ąnie krzyżówki przesyłae naldy pod adresem
redakcji ,,ED" wyłączni~ na karłach poczłeWYdl
w
terminie

siedmio dni CHJ daty niniejsze~e nu~er.. P.mlędzy prawidłowe od1J.wiedsi rozlosuje
llię
narrode iLsiaikowlł . Karty poosIowe bez kO'PODu będą wyłą
cz.ne z losowania.

I

.,.ECHO DNIA"
Kupon llr lSl

Iłozwiązanie

krsyiiwki nr 136

ok-

tan. Narie, klasa, alarm. ~kryl,

~wa:r, .k>tki. samar, OCrom. ...

kron.

lU ł!ka.

m

d robnousbrojów.
mleko zanim
dotrze od producenta do konsumenta przechodz.i tak długą
drogę
że bakterie mają znakomite warunki, aby mnożyć
się stokrotnie. I nawet pasteryzacja (często ki1kakrotna) nie
potrafii ich całkowicie zli.kwi--

Z danych Ministerstwa Zdrowia za rok ubiegły wynika, te
at 37 proc. badanych próbek
mleka nie odpowiadało normom
mikrobiologiC'ZDym, przy czym
większ.Ść s nieh zakaz.na byb nczerólnie grGźnym typem
bakterii eoli. Jako główną przyczynę takiego stanu rzeczy podaje się -dy stan sanitarny zarówno samego bydła I obór.
jaJt i brudy w za.kładach mleczarskich.
Ponad 60 proc. obór w PollICe nie odp.wiada minimalnym
nGrmom czystości. Podobn ie wygląda ocena
punktów
sku.pu.
zaś Biemal ee trzecia
(ponad
za pr4le.) przetwórnia mleka
wykasoje zły stan sanitarny.
JBIk wobec tego można mówić
o zdrowym mleku? Czy
nie
czas \ WTcszcie. aby wydać zdecydowaną walkę brudasom
i
nie kupować od nich?
Przedstawiciele spółdzielczoś
ci mleczarskiej narzekają, że
DasZ przemysł aie
jest nowoczesny, że brakuje wielu urzą
dzeń. że mamy za mało w pelBi
aut.oma.tycznych
z8lkładów
przetwórczych. Częstokrol: przetwory m~zne robi się ręcz
nie, stąd !dl wydłużona droga. Jest ki prawda. ale niepeł
na. Dawno )\lż bowiem stwierdzono, że JjOdstawową sprawą
w pOIZysklwa.niu dobrego mleka jest dbałość • Iuowę. My
tymczasem szozycimy się, że
mamy w luaJu ponad 1,s mm
dostawców Jlie dodając przy
tym. iż połowa z llicłl » dosta/wcy se7A)O()wi,
po6iadacze
jednej lu. ~ krów wypasanycll w pnydroinycb rowach.
esy tłesławca 5-10 liłrów mleka tłziennie lIę4zie sabiegał o
wydajność, o jakIIŚĆ? Czy
0płaci się
kapowanie chlotlsiarld luli meehanicznej tło
jarki' 0IIl doi wprost do konwi, którą potem stawia - przy

m.

drodze.

•

Archai.ezny S)'6tem:
woz* - zlewnia, a

a port.
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bańka

dopiero

Naftow· miliarderzy
Od ,

lał

największym

Dworek w Strykowicach Górnych

imprezę

działacze

Duże

,.szklanki
szkolnych

a

Społecmego

się
rozwijać
ml~ka"
dla

akcję

dzieci
To oni wreszcie udowadniają,
że
bez wielkich
inwestycji i nakładów dewizowych można od zaraz uzyskać
znaczną
poprawę.
Trzeba tylko chcieć A mleczarze chyba
jednak me barozo chcą. skoro właśnie w Olsztynie okazało się, że mamy w kTaju od
lat opracowaną technologię lirodukcji znakomitych serków dla
niemowląt Sprzedaliśmy ją nawet Czechom i oni takie serki
prodUkują.
A my nie
Mamy' też i to w dużych ilościach .
bardzo dobry środek
myjąClHiezynfekcyjny

d06tępny

złotówki. a słyszymy stale,
że brudne mleko to wyni.k braku takowych prepara.tów i dewiz na ich zakup za g·r a·nicą .
Mamy wreszde ogTomne iloś
Ci mleka przerabianego na kazeinę i inn e produkty chemiczne, a nie potrafimy przynajmniej w okresie lata zapewnić
d06tawy
~sokoprocentowej
śmietany.
Samodzielni
prezesi
sJj6łdzielni
mleczarskich
boją
się podjąć taką decyzję . Wszyscy czekaja na zarządzenia odgórne.
Olsztyńskie
targi sprowadziły się do targowania o jakość.
Było to targowanie
mało
efektywne.
bowiem
mlecza.rze
wyraźn i e zafascynowani są
Y.
1ością. Rosnący z roku na rok
skup mleka tak icb u.paja. że
praktycznie nie potrzebują się
martwić. Chociaż chyba coś się
zmie-nia. bow iem jeden z prezes6w
Centralnego
Zw iązku
Spółdzielczości Mleczarskiej powiedział podczas tego właśnie
spot'kania. 12: ,,04 r.k. skupiamy si~ na }.lkości I Jat mamy wyniki". Wypowiedź tę poz06tawlę bez komentarza.

za

EL2B1ETA

JĘDI1YCH

DWGrek mocrzewiowy w Strykowieach 6órn~ll Jesi
towym zabytkiem kultury materialnej nie ty1ke w rel:iooie
rad.mskim, ale i w kraju. Ostatnio olliekt ten z.stał przek..zany Urzędowi Miasta i Gminy w ZWGleniu, z przeznaezenlem
na cele kulturalne. D. dziś jednak nie nie zrobiono, a obIekt
znajduje się w .płakanym stanic.
(wlljwar)
Fot. W. Warchoł

BALTEXPO'84 - morską
informuje
jeden :r.
organizatorów
BALTEXPO 84, Przedsiębiors two , ~klamy I Wydawnictw Handlu
Zagranicznego
.. Ag pol" , w tej jedynej w krajach RWPG morskiej specjalistycznej wystawie gospodarczej weźmie udział ponad 300
wystawców z Belgii, BUłga.,ry,
ak

J

głównych

Ponad 3 tygódnie
pod prysznIcem
31-letni mieszkaniee Albuquerque w USA us&anowił świa
ł.wy rekord długości
przebywania pod prysznicem. lłiAe
łym samym p.przedni, nalezlłCY
do Australijezyka ł wynosZlł _!
336 rodzin nieprzerwanej kvieli. PCHJeza. Z3 clni - Jlrzerwy
w trzytygCHJniowych "wakaejach
lIa mokro" wynosiły 5 minut
po upływie kaidej kolejnej g..
dziny. Celem oryginalneeo rekorda Iłyło zebranie pieniędzy
niezbędnyell na ..reanlz.wanie
wyełeezki crupy Uieei d. Disneylandu.

"'e .. sprzedaży ropy. N&SCępny
mi aa lUcie .~: Irak - 11," pree.,
Libia - 1O,!ł proc., ZjedDoez4I_
Emiraty Arabskie '.%I proc..
lItu...ejt - ',%1 proc., Algieria I proe. lIt.lejne miejsca sajmu,M:
Katar, Oman, Nigeria, Bahrajn.
5)'1ia, Tunezja.

poszanowania ...
odbył
się
amrykańskich prostytutek, maJlłey aa flelu wypraeewanie ,.kodeksu postępowania",
stanowiąeego
sarazem ,,kartę

W San J'raneiBee

ajasd

praw" aajstarszeeo Ba iwieeie
sawodu. Wedlue prudstawieielek tej profesji, prostytutkI .....
winDy

pyskać

Ie~

pByeję

w ~leezeńsłwie s raeji ,,!wiatł
_ych "'1Ir". Zapewniły _
riwBlei .,.,e popareie cIla .,.,alesaala prostytaeji młCHJocianyeh,
)IOl'JłOCrafii _ _ "sprawia we-

..

UWeł..

zmienił

DaIDi, Finlandii,
landii, NorwegLi, Polski. RFN.
Szwecji,
Wielkiej
Brytuii,
Włoch i Związku Radziec~
Oprocz ZSRR i J3ułgarii, ldó~
uczestniczyły już w BALTEXPO
82, przewiduje się także obeenoić wystawców
z · Węgier l
IWmuni.i.. Najwięksa.yup 'łVJS
tawcami mają być kra~ sItandynawskie l Wielka Brytania.
Oferta techniemo-hand1owa e-

bejmować

będzie

następujące

grupy tematyczne: budownictwo

okrętowe, wyposażenie jednostek pływających, ochrona śro

oowiBka morskiego, transport
morski i wydawnictwa specjalistyczne.
Wi.z:Ftówka Polski morskief
zaprezentowana zostanie w zbiorowych pawilonach "CentrOIDOru" I "Navimoru", gdzie przedstawią swą ofertę m.m. st0cznie, porty, biura projektowe,
Zakłady
im. Cegielskiego w
Poznaniu, świętochlowicka .,zgoda",
.. Warma"
z
Grudzią
dza. ..Hydf1l6ter" z Gdaflska,
"Techmet" z Pruszcza l inne
zakłady kooperujące
z gospo- darką
morską.
II
Międzynarodowa
Wystawa
Morska
BALTEXPO M czynna będzie
w hali ..Olivia" w Gdańsku w
dniadl ł-T wrześni. br.
(as)

dz i ądzk im,

słupskim,

skim, kosza.Jińsklm
n'

Za im

wybiła

wrocław.

i wielu

m-

KAROL RZE_MIENIECKI

: h.

BtyciIleń 1953 r. BoI~ław Bjerut
pr~waików nauki.

Baranowski

uruchomienia i r
cia OŚWiatowego na powojennej Kielecczyźnie lDyą
niezmiernie trudne. Brakowało
pomieszczeń szkolnych. pomoc,.
naukowyeh i nauczycieli. Aiłe
już w roku
1945 otworzone
1321 szkół
podstawowych ..,
tym 472 z zaledwie jednym n&'\ł""
czycielem). do których ucz~
czal.o 24() tys. uczniów. W cztery lata p6źni.ej poW6Z1eChIlOŚci"
na uczanra objęt.o jui fi proe.
dzieci w wi.ein1 Stl!k.ollnym. hacowało wtedy 1550 szkół podstawowych. • w l'OIk-. 1!IIii jui
%18 spoi;ród JUclI ~ )ie
siedmiu i wi~J llauc:z"eiełi. W
samycb Klekacll rwpoczęło 04.
uruchomienia w r<Jiku 19ł6 jedeB86tu .sZkół podstawowych. w
tym jedne, prywatnej prowar
dIronej przez siostry zakonne, a
«ki naukI przystąpił~ około 4
tys dziecL W roku S7lkolnym
1~ było już 9791 uczniów,
w roku 1960 -- 13.920, a w
1974 - 17.670. Mimo powstania
nowych szkół. Występowało - i
nadal występuje duże
zagęsz.cze lll e uczniów
i
nauka
mU5iała odbywać się na trzy
zmiany. Ponad 80 proc. szkół
podstawi>wveh w mieście znajduje się w obiektach wybudowany ch w Pols{:e Ludowej.
Dużą wa~ę przykładano również 00 rozwoju liceów og61noksa.tałcącyrh.. które bezpośrednio
po wojnie stanowiły niemalże
formę

kształcenia

szkół

śred·nich

M

ogólnokształcą
uczyło
się
następnycb

cych, w których
16.210 uczniów. W

latach wiełe z tych sZlkół uleg,&o li·ltw idacji. W roku 1950
Kielecczyzna pooiadała 13 szkół
jedenasto1etllicll, a "\IV .sumie ~

4~

c'e

PoIs •

Ludowej
szkoły

locealne. do których . .
!A>Ilad 12 tys, mło
d-rioeiy. W Kie-lcaeh przed wojnil istniały cztery licea ogólnokształcące, które lH"uchomiono zaraz po wyzwoleni·u, PlO
roku 1950 przybyły jeszcze dwa
- LO nr 3 im. Cypriana Norwida i LO nI' 4 im. Hanki Sawic>kioej. Prawie do końca lat
czę.;zczalo

pięódziesiątych
tunkcjooowało
także liceum prowadzone przez

sj.06try zakonne.
Start szkolnictwa zawodowego po wyzwoleniu był szczególn}e trudny. Przede wszystkim
ze względu na brak. fachowych
kadT oraz konieczność dostoso...ania szkoły zawodowej de
nowych warunków
społeczno-

Mimo :ie me %4Btały llawiązaBe sloo64lnkl a:rplomatyane li ScrMietami, AK nie może pozobe&azynna w wypadlw ODtania się Niemrow. (...) AK m\llli stoczye G6tateczną walkę
z Niemcami, która mcn.e przyjąć formę "Burzy",
pC7WstaDia łu. obie fOl'1D'y, w wypadku gdyby
w katuie prowadzenia "Burzy" we w6Chodlliej części kraju nastąpił ro'l.l!dad sil lIiemiecJóch, wówczas .... powstałych częściach bykrby
pmeprewadz>one powstanie.
.
Myśl4 pT2E'Wod..nię aasuj 09ł.atecznej
wulti
Jrt.ać

W"

lIa r~budowie każdego budynku
oddzia1y, a nawet urzędy w ob% bunkrami i drutem kolezastym,
ma widoków powodzenia. Wobecadze ni e powstania, nawet
zasileniu w broń l współdziała
w~ spadoohron.awych, byłoby
atami.
obe.cne położenie polisię z mymi przewidynie wewnętrzne w Iuajtl

Ali! po<w!e5::i prezesa Sok'lor 'kicgo
niewiele m.,lly
w pólnego l Jc-go
młodzieńczym debiutem. W wie'{u
dojrzałym Sokors-ki pis a ł h is!on Jki
o zabarw ieniu poll'tycz.ny m. za lo z
ogromnym
ładunkiem
s ksu Te
ksią.iJG.
notorycznie wyśm ie\~ ane
przez recenzentów. o dz i\\o. z.aak ceptowalii czyteln.icy. DoszJo do te.
go, że sprzedawane były spod la dy, a wydawnictwa wid>ząc sukces,
decy<iowały si~ na dOOTlbki i kolej.
ne edycje.
-

oczątki

jedyną

Uwagę

CAF -

oz

szczeblu
średnHn.
Tworzono
więc gimnazja i
licea w zaniedbanycb gospodarczo i kulturalnie miasteczkach, osiedlach.
a nawet we wsiacb. W roku
szk.olnym 1945-46 istniało
w
województwie
k ieleckim
57

•

wim daieci podez s ch.inki dla

od te.

pozostojqproducenta.
że no 100 Htrów
się tu 350 -Fa'
chmielu I 20 kg
tok naprawdę
nie wiadomo:
wody I somo

roku?

• lat lDlJ& . . wybucha powstania warszaw.kieco 1M4 r. Heroism wa.l.ki iołnierzy p.dzielilia ałGliey i jej 1.11noic:i eywilDej w ~a
tamłyeh 63 cłDi krwi ł chwały nie jest w słanie
pnesłoaić odpow~dzialneśc:i w-:rstkieh, którsy
wysnaez;yli na dzien l sierpaia 1944 r. "GIHl'ZiDę
W" (,. Wyb.ch") Da 5 )lO P.hadllw. Pr."C:SYD1UeJn, weiąi corzllim tłla wiela • • _ _ łnikew
UD.aI:ań ze snieuawicłHnYDl aaJeiclźe4 _
Woli,
c.rni_ow~ Mokotowie, Llibon_ i w Ar....
IIliflŚci1l IIłolicy, mok Itye eytoWaDy pns
JIODiiej w obszerny.
frac-tach
.,Bapo"
IO'hiaeyjny Komendy
Głównej
AK" lbeu1.Qeco Wodu s dnia Y li)lea l'" r.-, a więe
propaoza krajoweco Ńr"ka dl zhrojnydl
pedlecłych '.,eaemema rącIowi emigraeyJn4':Dla
w ~d}'1lle .olUłraewaua aa pił aaledwie
lIlieaiJtca pned 1 aierpaia I aa Dieapelna tJwa
łnCHJDie pned OI'łoazenjem w Chełmie ł Lablinie lIIa.nifftła PKWN. A więe - w jakIeh oko1. Na podstawie dotychczL9OWego przebiegu
licrmoiciaeh I dlaezeco zdecydowa.n. wydać _
wn>a.dkbw stwierdzam, że Sowiety dążą tio
imieri IIt.t.icę Pelsld i ponad ZOO łys. jej mi_- wywołania powstania w Polsce przy pomocy
kańŃw! Prosimy esyłai.
PPR. Liezą oni, że społeczeństwo polskie zmę
czone oku!Paeją niemiecką i żądne odwetu da
.elduuek L U. 63t2144:
się porwać . , wałki.
Zarządzenia
sowieckie
L l. Letnia ofell6ywa sowiecka, skierowana przewidują wywołanie walki z chwilą przew pierwsz}'lD1 uderzeniu JI.a środkowy
front kroczenia przez ai.eh Bugu. W tym celu planiemiecki, osiągnęła niespodziewanie .szybkie nują zamlenie waBd przez oddziały spadocł!ro
ł wiebkie rezultaty. Obrona środkowego frontu DOWe ł wypasażeołe ludności w broń p!'2y pomemiecldego została )lnełamana i odwrót me- m.ot!J' zrzutów Iotniczyeb. Zrzuty kadry dowódmiedd Ba tym ocldlllk:ll robi Wl"8Żenie ocłwrotu czej i i:Dstru1rlorskiej .q jui od kil.lw tygodni
armI pobitej. straty Dlemiee1de muszą ltyć .... prowadzone.

D"

się

imprezą

mln Ii-

- nojwięk·
no świe-cie.
skiego .. pro150 mln litrów
I zdaniem dyr ~b~liwiek ';1
w C7.echo.
piwowCY.sdcie.
zrl.ol n.ości
w Pilznie.
700 lot, pilzneń

kq część czechosło1N'Ockiej produkcji piwa. Ogółem warzy się ...
CSRS ok. 2.3 młd litrów piwa
rocznie, tj. ponad 150 I w J)f2e •
Ikzeniu no 1 mieszkańca.
Oprócz piwa., sprzeda~ CSRS
za gronicę talcże kompletne browa.,.y. Dotychczas wyelcsportowo.
no kh grubo ponod 200 (m.m.
do PolsJa - browary w leżajsku
i w Poznaniu).. n.iezależfli.e od
pojedynczych
maszyn I 1Ir7q.
dzeń browornkzyeh, JrtÓfe np. w
Polsce pra<:ujq w browO"rcch gru.

brLymie, są.d~ jui tylko s ilości poległyeh
i wziętych . , lliewoli generałów. Wdarcie się
na zacb6d sił IIOwieekicb zagraża całemu wemiecklemu Ironwwi p6łn0cne-mu z możliwoiJcią
odcięcia Niemcom odwrotu na Prusy Wschodnie
i przy.pucia iclI do morza. Pr60z tego otwarta
zostala droga aa Warszawę. Jem możliwoici
sowieckie . . będą :r.ahalJKllWaDe tnJdDOŚciami
zaopahenia, to bez zorganizowanej przez Niemoow przeclwaltcji :r.a.azepnej jednostkami OOWOdowymi wydaje ~ R aiemożliwe będzie zatrrymaDie Sowiet6w (..,)

1944: dokumenty

potenta-

tem Danowym jesł Arabia Saudyjska, Na ten kraJ przypada n,5
prGc. cJobableJ aumy dochod6w,
jakie usyskuJ~ mocarstwa aan.-

ilości

m.i n. Sto-

Komitetu do Spraw
Rozwoju
P-rodulreji
i
JakQŚci
Mleka
,.pAX". To właśnie róŻini d.z:ir
łacze społeczni, Federacja Konsumentów walezą o jakość mleka. To oni od kilku już lat
starają

milionów litrów "prazdroju"
p iwo uwożo.jq ekswydonie pilzneń.. pra-zdroju" zo r:Jj.. bronży" no świe
edliwość koże dokra jowe tego
ni się niczym od
Zarówno w kra.rynku międ2'fno"Pilznera- sq konadążają za

mano prGdukcję mleka sk.ndensowanego, bo dGstarczany surGwiec nie odpowiada n~rmom!
Oto informacje jakie uzyskałam m.in. podczas imprezy nazwanej I TargaIDj Mlecznymi.
Odbywały się one w Olsztynie
w czerwcu br. Zorganizowali tę

(KA1t)

Domagają

POZIOMO: podnośnik, salaterka tarantela. kadr,
wata.
smolarnia. murarstwo, re!IlODtant.
PIONOWO: pasat, dolar

zawartość
A przecież

dować.

Na dObranoc

Krzyżówka

sporą

świecie

Zabytki ziemi radomskiej

jest:
o · l>r""""
- - "Iwl
. . ...
-,a) zadokumen t WaD1e
..,m naszeCO Dieugięłeeo s1enowiska wobee Niemców
i lIie:dom~j ....oli wdlti :r. DiJni,
~ w,..,..we ScJwieł.om złośliwego atutu do
za1iezania Bal w poczet eicbydh spr.zymi~'
c6w Niemc6w )ob n_et tylko neukalnyda w
stosunlro do Niemc6w,
eł wzięcie
pod .,.,e dow6dztw1J tej częid
spolecze6stwa, kt6I-a jest żądna odwet. na
Niemcach. a nie wchodzi w skład AK, eelem
skierowania jej Da drogę dążefI niepodległoi
ci owych i oderwania . . ezynnik.ów sowieckicb.
Bezezynnośt AK w Chwili
Wkraczania 50wietbw na JIoaISZe Z-iemie nie byłaby róWDOZUllczna s biern0ŚC'i4 kraju. Inicjatywę do waJ.ld
li Niemcami da w tym wypadku PPR l znaczrry odłam społeczeństwa może się przyłączyć do
łego ruehu. Wtedy 1ak:tyc~e kraj _posze~b~
:Da współpracę % Sowietami, przez nJkog.o JU&
nie hamowaną . ~ty me zastałyby JUI JIaszych ziemiach AK posłusznej rządowi l Naaz:clnemu Wodz.owi, lecz swych
zwolenników
witająeych ich chlebem i sobą_

http://sbc.wbp.kielce.pl

-goopodarczycb. W pi~r,:"sz!ch
latach powstało w ięc plę C gImnazjów t liceów o kierunku ekonomicznym, 9 sZkół średnich
tecłmicwych or&% 15 gimnazjów
:r.awodowych • różnych specjalDo8ciach. W okresie JJlanll 3letnie.łO pow iększon a baza materialna po<ZwoliJa
zwiększyć
liczbę uczniów o ł2 proc.
w
.st.a5un:ku do llocU>y 1IC7:Iliów z
rokll szkolnego 1938-39. W połowie lat Jńęódziesiątych
województwo kieledlrle pooiadało
as zasadnLcze 8Zkoły zawodowe
podległe
Dyrekcji Okr-!:.gowej
SZk~ Zawodowego, 18 zasadn)czych I12ikM zawodowycb I
23 techniika podległe
różnym
resortom oraz 10 S71kół znajdującym a.ię pod opieką
:ministeratw rolnictwa, zdrowia
oraz kultury i sztuki. Później
zaczęły powstawać szkOły techniczne o specjalnościach: geodezja, ekonomika
przemysłu .
administracja
terenowa
oraz
kształcące laborantów medycznych, chemiczn~b, a także faehowców dla przetwórstwa o·
wOCXlwo-warzywnego. Powołano
równiei branżowe szkołY przy·
za3tładowe bądź zakladowe oraz
lIZkoły przysposobienw. rolniczego. W roku 1968 na Kielecczyż
.~ pracowało ł szkół technieznych I e-konomicznych pomaturalnych., 48
technj.ków.
45
zasadniczych szkół zawodowych,
S4 szk~ przyzakładowe i 223
szkoły przysposobienia rolniczego. W sa mych Kielcach do tego rodzaju szkół uczęszczało w
roku 1965 aż 16.200 uczniów.
Dobrze rozwijało się też szkoln idwo artystycz.ne. W połowie
lat sześćdziesiąty~h
w
województw ie kielecJtim funkc jonowało siedem państwowych s:z.kół
actystycznych.,
m .i n,
Liceum
Sztuk Plastycznyoo w Kielcach.
pań..stwowe szkoły muzyczne w
Kielcach, Skarżysku. Starachowicacb i Radomiu. Od
roku
195e

zaczęło n.ę również

rozwr

ja~ szkolnic-two służby zdrowia.
O1warllo wtedy ... Kielcach dwuletnią Państwową Szkołę P ie1.ęgnlars4 Przez kilka lat istn iała też szkoła felczecska.
a
później
powstały w Kielcach
m.in. - Państwowa Szkoła Połozny ch, Państwowa Szkoła Laborantów Medycznych, Szkoła
Asystente'k Plelę~iarstwa Psychiez.nego W roIro 1961 utworzooo w K ielcach pięcioletnie
Liceum Medyczne.

Walczy Z rakiem,
lecz pali
Genenlay gubernator Ausłra
lii i sarazem prsewodnic1ltey
Nared.wego Komileto do Walki z Rakiem, sir N'mian SteplIea popreszoay HStał o rcsygaację s ł4':j funkcji l p.mówiony o "neczywisły narlatanizm".
Zdjęcia praSOWe lIkazuJlłce sir
8tephena z fajką i jeg. ZDana
namiętno8ć do palenia zakrawa,
Raniem lekar:r.y, na kpiny II
mablnOlici k.lIlitetu. Stan.wi
te raeze,j )Ił"4Ipacaadę na rzca
Jlll.knia.

mi, że w

Zarzucan"

powieściach

propaguję

swoich

pornografię,

było nieporcnumieniem.
Niepo_
rozumienie tG brało się stąd, że
nikt _ n.aa nie mał pojęcia .,prozy
el'Otyozner. Dopiero ja się odważy_
łem
pierwszy
pisać tak, jak już
lU'es:zt~
pisano w wieln krajaeh
świata. Dzisiaj, k.ledy pisarzowi takie w Polsce - wolno, w seosie
ebyezajowym,
pisM
dosłownie
wszystko (j skutkiem jest literat ara
niemal pornograficzna!), moje iw_
eZe3De powieści Bil aiegroźne, niczym
ez)'łanki dła dziecL.

co

Prezes COtr3a. daJej odchodził od
polityki. Otrzymał Order Bu do" .jc~ Polski Lu.~j,
ale ri)wno.
c7.eśnie nie w)'\9unięto }ego kandydatury w wyborach do Sep \. l
1976 roku, po raz pi-erws7.y ta kże
przestał peł.n.j~ funkcje w kie-rowni.
czyclI gremiach p artyjnych . Przypomniał o sobie, przemieniając sie
w Czołowego feli-eton.isu: •. Szchl-ek".
ue>7.Ul coraz gorszycll. J esu:-z.e póŹ
n iej, pod koniec lat ~iedemdz.ie6ią_
tych, Włodzim ierz. Sokorski nawi~
zal śCisłl\ współpracę z reżyserem
Bogdanem Porębą. kt6rą to współ
pracę dziś określa mianem niewybacz.al-nej pomyłki. Ale właśnie dlatego,
że pracował u Po ręb y jakc konsul.
tam »teTacki. przegra} wybory do
władz Zw iązk u LiteraJtilw i to właś
nie wtedy, w tym najw~żn.i-ejszym
momencie, kiedy Oł'ganl.z.acja
ta
stawał się tere-rM!lll
wałki
ideoło..
~j. Gdyby
go W'OOdy w ybrali
to mm.e_. maTzy !lObie prezes
SokorskL

Bo prezesem
końca.

Zresz.t.ą

już
'W

pozoslanie do
trudnym
roku

1981 %.goóz.ił się kandydowa~ na
stano;visko prezesa ZBoWiD. I 7.06t.ał wybrany! Ustąpił )liŻ DO znieSialhl stanu woj~ lI'7.nając . ~
syłu.acja na tyle się UBtahiliwwała .
iI! cm mo2e wr~ do łi1-eratury,
Wydal nową powieść, przygotowuje
~. O sobl-e mówi:

2yeioe miałem aie tylko eickaale i bujne. Kochałem wiele ' t Obid I koehalem politykę. W stosunkach JI kobidami nigdy nie bylem wierny, w poliłyce - zawsz.t".
Złośliwi mówill mi, że powinienem
p06łępowai akurat odwro'nie. Ale
nie mają rac li_
-

we..

(.Koni~

(4)

.

"

WartQ . ,';Viedzie~~-_"~,~obaczyć, posłuch.ć •

: ,'.
~:

' : -:.

~ ;'.~ .~

_ _

p

~~

• • __

.~ ~:-; :<t:"_~j. ~:_; "t~~ .~u..!:.:~ ~~
• __

Czwartek
2 sierpnia
1984 r.
Dziś

skladamJ i,czenla

GUSTAWOM
KARINOM
lllU.

AUGUSTYNOM
i LIDIOM
lł83
r. Na posiedzeniu
Bady
Bezpiecseństwa
ONZ
weto Stanów
Zjednoczonych
uniemoiliwiło
przYkcie rezolucji, potępiającej Izrael sa
lIZykanowanie ludności palestyńskiej
na sach~ brzeC" Jordanu.
1964 r. Prowokacja amerykaiiskiego niszczyciela ,.M.adIIox" w Zatoce
Tonkińskiej
.aIa się pretekstem do zmasowanych nalotów
bomboweów USA na terytorium Wietnamu
Północnego.
Trwały
ne " niewielkimi przerwami

do U73 r.
Ul45 r. -

W Poczdamie zakoóCllyla się dwutygodniowa
konferencja szefów rządów 3
mocar tw sojt1Szniczych w U
wojnie światowej: ZSRR, USA
i
W. Brytanii,
poświęcona
_egulowaniu problemów. ?Owojennych, w tym deouhlaryzacjl
Niemiec,
ukaraniu
zbrodniarzy wojennych. Ustalono granicę Polski na Odrze
I Nysie.
HU r. Swiatowej sławy
fizyk, Albert Einstein,. w llś
c:ie do prezydenta USA, Franklina D. Roosevelta
zwrócił
.wagę na konieczność ro...poezęcia przez USA ballań atomowych.
19" r. W wieku 8'l' lat
zmarł
Paul von Hindenburg,
pl'ezydent Republiki Nierniec::klej. Na czele paóstwa sian". Adolf Hitler.
ISD r. Z r.... zamachowca zero... król Francji, Henryk IJL

[.

Ki.lce
~INA

.-mantlca" - "SeksmlsJa~
paL kot. L l5, II- ił.li 1 l•.••
,.,vdecdr::a z Alcatraz" USA,
ial. L li, wraJ! " se:stawem krotkomevażówek g. a."
.,Moskwa" ,.Akademia pana
Kleksa" I I n CL g. 1.8.
"Miasto kobiet" - wL pan. kol.
1. II. g. 1• •
,,8ł1ldyJne'"
"Cztel'J' noce
I ~neń" k. paR.
S. 15.3t. IV,. I 11.3• •

kol.

L

Vi,

.,skaIka" ..Porwany pn:eo:
Indian" dub. NRD, bo"
g.
lA. ~prawa Kramef'6w" USA,
kOl. 1. 15, g. l' 1 Lt,
..,RoIto&n.Ik" -

a ~ie" -

Radom
)[1 N A

.. Bałtyk" - "Ucleczka z Alcatraz" - USA, kol. L 1~, wraz z
zestawem kr6 tkometrażówek, g.
"Ucieczka z Nowego .Jorku" - USA, pan. kol.
I. 18, g. 15.30, 17.30 1 19.311.
"Pokolenie" - "Powrót do d0mu" - USA, koL 1. 16, g. 111 1
15. 15. "Manhattan" USA, pan.
kol. I. 18. g. 17.. i lt.30.
"Odeon" ,.Dla jednej \rójki" - bulg. bo " g. 15.30... Smiere
na żywo" - tr. pan, kol. L 18
- g. 17 i 19.311.
APTEKI DYZURNE: nr
n-oiO
pl. Zwycięstwa 1, nr 61-015. pl,
Konstytucji 5.
INFORMACJA służby zdrowia
- czynna i-ZO, tel. Hl-U, InformacJa O usługach - 365-85.
TELEFONY: Strat Potarna tli,
PogotOwie Ratunkowe m, Pogotowie Energetyczne - Badom III,
Komenda 140 151-. PogotoWie
Milicyjne m, Pomoc Drogowa 161.
POSTO.JlI
TA.KSOWBlt:
wica
Grodzka 12$-5!, plae K:onstytuef!
128-51, DworzeC! PKP ....... Id1ce
Zwlrkł I Wigur:r Ul-II.

.. WoIJloW" - "Bobby Deerfi.el.d"
USA, pan. koJo L .., g. 1'1 I

,.Metalowiec>' nieczynne
APTEKA DYZUKNA: Dr It-N
Apteczna 7,
POSTO.JlI TAKSOWEK :
Dworzec! Główny PKP 705. osiedle
Milica - 12-44
ttł.

.. Imperium kootr-

Starachowice

11.

Galeria BWA .... I.nlce".
ul.
Lejna 1 Wystawa malarstwa
Krzysztofa BuckIego
(1113&-1983)
czynna W god"" 11-11, niedziela - 11-15.
Galeria Fotografild III. RewolucJI Październikowej
8aWystawa
fotografii
Andrzeja
KrYolckiego - czynna w godz.
11-1" niedziela - oleczynna.
MUZEA

Plac

Partyzant6w Wystawy
"Przyroda Kielecczyzny",
.. Br06 w zbiorach MUzeum Narodowego" Wy'ilaWY czaSOWe: .. Wzory SUuki ludowej", "Kultura społeczeńslw n eolitycznych w Sw l ę
tokrzyskle m". " Powrót Marysl eń
Id So bie~k;cj do Kielc", " M ilita:la ze lbinrów Muze um Mazostale~

\TI'tfck ,p-gll w Płock u"
ł(OOl. 10 -17 wtorek
rlled~Jał-l:
f środa -

w

.. IN A

Ostrowiec
"IN A
wButnik" .,Cz arodzie jski L olo" węg,
kol. d u b, bo., g.
15,30. "Przypływ
uczuć PK.,
fr. kol. l. 18. g, 17,30 I 19.30.
-

,.Tootste"

USA, pan, ko l. I. 15, g. 1'1 i 19.
,.zorza" - "Tajemnica golębi
pocztowych" CSRS. kol. bo .•
g. 16. ..Dolina Issy" - pol. kol.
L 18, g. 18.
APTEKA DYZURNA: nr 39-671,
ul. Starokun o ws ka In ,
POSTOJE TAliSOWEK: pl. Wolności
537-92
LL1.
Sienkiewicza
515-73.

_
cz-v n ne
l O-lO: po.

n ieczynr. e

17. 15
17.20
17.30
17.55
18.05

,. P ~az··
warnl'Y'~ 15.3~ . l'.U

-

KIN
.. K.,n- ando:ii z
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Prog r am dnia
DT - wiadomości
"Interstudio"
"Prosty rachunek"
"Patrol" .. Letnia przy-

prpg.anljp- Ido rer.akcja ru .e
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Pro,gram tinia
:1. angielski (i9)
:1. rosyjski (19)

SPóŁDZIELNIA

Pl'Ogl'alIl lokalll.Y
"Zwierzęta

"Pies na

wokół

wsi~

Przeboje ,,Dwójki" llll lato
Dziennik TV
"Ekllpress repoń1?rów·
Filharmonia ..Dwójki"koncert ork:o PRiTV .,
J!:rakowie
:M.ts OT - wyaarllellia, '-łeloa

,.Dwójki"
GoŚĆ

letniego
~
"Dwójki"
Kino Studyjne "Dwójkr;
"Wiele hałasu o IlLe" r&dz. ekranizacja komech"t
W. S_kBpira

rUle Telelerie T'DC - ..Na tra,.
llie" oraz film " W akacje
z duchami" - "Tajemnica
ez&rnego futerału"
19,30 Film dla II l'JrIliany - ,.Asfaltowa dżungla"

Uwall:a: Za lIIIlIaay w DI'OCI' ....
mie telewizji ;redał;cja ale odpowiada.

drobne

SPRZEDAM Pentacoo. !tix TL.
Kielce, te\. 546-36.
9659-C
SPRZEDAM stolik ehiński &
marmuru mielonego, rzeźbiony,
Kielece,
tel. 31-10-67, 31-14,6Z.
1699-g
UNIEW AZNIAM pieczątkę o
treści :
"Elżbieta
Chmielowiec
stomatolog specjalista protetyk.
Kielce, ul. Bohaterów Warszawy 13(75".
1698-g
WRZAł, KA
Ryszard
zgubił
prawo jazdy kat. AB, wydane
przez Wydz, Kom. w Kielcach
oraz legitymację służbową, wydaną
przez
Zarząd Krajowej
Komunikacji PKS w Kielcach.
1697-g
ZIACH Czesław zgubił prawo
jazdy, wydane
przez
W y !h.
Kom. Kielce.
1696-g
ZAGDAN
Bronisław
zgubił
bloczek
monterski rozliczeniowy, wydany przez R e jon Energetycznv Kielce.
1695-g
DOMA GAŁA
Zenon
zgu b ił
pra wo j azdy kat. B, w ydane
przez W yJ.z, K om . C hęcin y.
FERSZT
c i h-,nacj~

przez

zsn

Elżbieta zgubiła łeszkolną.
wydan:)
w l\1ałogOSZ(,~II.

lti:3!1-g

l\.1AR~1:AJ Adam 7.gu'.Jił przf>:Ju.;tkp,

Z~.1:

o-Kam.

•. Prl.do!n-l'"Ir.;.,k,"'
16'90-g
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[
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OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

r
l

H
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sprzedaż:

przyczepy marki ,;sanok D-50", 6 ton, nr podwozia 45459, nr rej. KIW 442 E, cena wywoławcza 46.000 zł;
przyczepy marki ..kożuchów 0-81", 10 ton, nr
podwozia 6526, nr rej. KIW OllN, cena wywoławcza 49.000 zł.
Przetarg odbędzie się 17.VIII.1984 r., o godz .
siedzibie Oddziału STW w Pińczowie przy ul.
mysłowej 11.
Przyczepy można oglądać na dwa dni przed przetargiem, w godz. 12-14, w siedzibie oddziału.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej, najpóźniej
na dzień przed przetargiem, w kasie oddziału.
Oddział nie odpowiada za ukryte wady i uszkodzenia przyczep.
Dyrekcja STW zastrzega sobie prawo
om przetargu bez podania przyczyn.

Komumkat
SPóŁDZIELCZE BIURO MIESZKANIOWE
WOJEWÓDZIUEGO ZWIĄZKU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU,

zawiadamia,

że

z dniem l sierpnia 1984 r . rozpoczyna
dokumentów zarejestrowanych
pełnoletnich kandydatów, którzy zgromadzili obowią
zujący wkład do 1918 r. włącznie, do spółdzielni inwestujących. to jest:
Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani", ul. Boh,
Stalingradu 15,
Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Kochanowskiego (południe), ul. Toruńska 12,
'
Spółdzielni Mieszkaniowej "Michałów", ul. Jagiellońska 2.
Wszyscy kandydaci spełniający powyższe warunki
winni sprawdzić, czy w złożonym "wniosku o przydział
mieszkania" zostały zawarte aktualne dane, tj. adres
"\mieszkania oraz czy zostali zgłoszeni wszyscy człon
kowie rodziny.
Sprawdzenia można dokonać za okazaniem książecz
ki mieszkaniowej w Spółdzielczym Biurze Mieszkaniowym W o~wódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych przy ul. Czachowskiego 3-1 (pokój 6, parter), w
poniedziałki w godz. 10--17, w środy i piątki w godz,
akcję

przeka~ywania

http://sbc.wbp.kielce.pl
Skarży"

r

TRANSPORTU WIEJSKIEGO

ODDZIAŁ W PIŃCZOWIE
28-400 PIŃczów

llas" -

19.20
19.30
ZO.OO
28.15

!l.e

E
E
E
L

wymagane wykształcenie: przetwórstwo owocowo-warzywne.
Zakład zapewnia dla mistrzów zatrudnionych
w Wydziale Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Radzicach, zakwaterowanie w pokoju służ
bowym, dla kierownika wraz z rodziną mieszkanie służbowe,
Warunki płacy do omówienia w dziale ds. pracowniczych w Makowie koło Radomia, tel. 500-01
wew. 52.
334-k

pROGJlAM D

X .30

[
[
[

ISIRlOW PRODUKCJI

owOcu

goda"

"llrc'zynn.c

Za eWl'ntualne zm ia.

lASI{PC{ KIEROWNIKA WYDZIAtU

wykształcenie kierunkowe wyższe albo średnie
i li lat praktyki
oraz w Wydziale Zamrażalni Owoców i Warzyw
w Makowie koło Radomia:

(

16Sł1-g

Na-

•

18,30 "Sonda": "Czynniki SI" (1)
19.00 Dobranoc .. Miś
Uszatek"
19. 10 "Syberia wC';ł()raj i dziś"nlm dok.
19.30 Dzienni'k TV
20.00 Pllbli<cystyka
20,15 Teatr Sensacji
Olive
Chase, stanIey Clayton
.. Śmierć po raz drugi"
21 .50 DT - komentarze
22.05 :2:niwa 84
22.20 "Świat z bliska"
23 ,00 DT - 24 g<ldziny

17.20
17.25
17.55
18.30
19,00

i

wymagane wykształcenie kierunkowe, tj. przetwórstwo owocowo-warzywne;

TELEWIZJA
PROGRAM

owOCU MISIRlOW PRODUKCJI

•

Koncert
muzyki
symfomcznej
(stereo) 18.25
Skrót
dziennika 1 ploaeuka na pożegnanie.
W programie IV oplnopo1sJrim:
te.OI ..Niepokoje eodzienności"
audycja M. BieleCkiej.

Ogłoszenia

,.Itobotuilr." - brak terminan:a
~tar'" brak terminarza
APTEKA DYZURNA: nr Z9-m
LL1. Staszlca 1.
POSTOJB TAKSOWEK: teleIony 53-10 I 53-SI,

~rzodOWDik"

NARODOWE ..PALAC" - plae
zamkowy - .. Wnętrza palacowe"
"Galeria malarstwa polskiego" czynne 9-16, ~rkl - nieczynne,

PROGRAM LOKALNY
17.05 Dziennik 1'1.15 Solo i W duecie (stereo) 11.30 "TWOrzyĆ dom"audYCja 11. Smożewskiej ,,--~, .•

Ihiś

I

w Wydziale Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
w Radzicach koło Drzewicy:

PBOGaAII (

1••

USA, pan. kol. L 1!.
M,fi 1 lT, ,'parszywa dwunastka" - USA, pan. kol. L l4, g.

GALERIE

RADIO

rżysko
~INA

-

PRZETWÓRSTWA SPOZYWCZEGO
MAKOWIE koło RADOMIA

ZATRUD

16,30 i 19.30.
,.Przy jam" -

Sk

W

-

Muzeum Lat Szkolnycb S, Zeromskiego - czynne codziennie
w godz, 9-15, środy lt-l&. poniedziałkI. wtorki nieczynne.
Oblęgorek:
Muzeum
Henryka
Sienkiewicza - nieczynne.
Muzeum Zabawki - ul. zamkowa Z "Zabawki
różnych
narodów" - czynne w godz. ~
15, poniedziałki l dni poświątecz
ne - nieczynne.
APTEKI DYZUBNE: nr
2'9-001
ul. Buczka :n/3i, nr 2ł-G08, Ul.
Sienkiewicza 15.
Poradnie dyżur~ dla dzieci
l
doroslycb ul. pocieszka 11
(Przychodnia Rejonowa) w godz.
11-21, w niedzielę ~1S. Stomatologiczna ul. Pocieszka 11 w
oledzlelę I święta w godz. 7-21.
TEL 100 N Y:
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie MO 991, Straż pożarna
998, pomoc Drogowa 981, Pogotowie Energetyczne Kielce - Wasto !l91, Kielce - Teren 1156, Pogotowie Wodociągowe tI94, Pogotowie Gazowe w dni powszednie 31-20-91,
91 niedziele
i
święta
31-20-20,
Pogotowie
wod,-kan. c,o. elektryczne &PGM,
czynne w godz. T-13, te\. Jl-I6-47.
pocztowa
Informacja o
Usłu
gach lIII, Informacja PKP HO,
Informacja
PKS
SIl2-711.
Hotel
"Centralny" 825-11. Ośrodek Informacji Usług WUSP 451-41.
POSTOJE TAKSOWEK:
Taks6wki bagażowe
ul. Armil
Czerwon ej 469-~ .

Ił-

"Letnie.. "Kochanica Fran,...a" ang. kot. L 15, g. M.

r

ZAKŁAD

10--14,

333-k
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WfGIEl CZE KA MA ClE BIE!

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO

i
[
[
[

E

w

Bytomiu, ulica Łużycka 7
PRZYJMIE

00 PRACY POO
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O D ZARAZ

KAlDĄ LlClB( PRACOWNIKOW (męzczyzn)
NI(WYKWA~lflKOWANYCH oraz PRACOWNIKOW O KWAlifiKACJACH:
MŁODSZY GORNIK., GORNIK. G (}RNIK KOMBAJNISTA. SLUSARZ
I ELEKTRYK
w wieku od 18 do 40 lat.
PRACOWNICY PODEJMUJĄCY PRACĘ W KO ALNI OTRZYMUJĄ:
O wynagrodzenie wg układu zbiorowego pracy dla przemysłu węglowego;
O specjalne wynagrodzenie 2. Karty Górnika;
r) dodatki do płac wynikające 2. przepisów branżowych;
() komplet odzieży roboczej i obuwie;
O dodatek stabilizacyjny w wysokości 1000 zł miesi~ZBie, pr:lle'Z
okres dwóch lat i 500 z.ł przel. dalsze 3 lata;
O deputat węglowy w wysokości 8 ton rocznie - pracownicy
żonaci i 2 tony - pozostali (nie dotyczy kawalerów zami~
kałych w hotelu pracowniczym);
O 13 i 14 pensję wg zakładowego regularoiou;
O po przepracowaniu 6 miesi~y dodatkową pPemię w wy_oWi
400 zł j 800 zł, po roku pracy.
PONADTO KOPALNIA ZAPEWNIA:
~ dla pracowników zamiejscowy~A akwaterewaftie w hotelu
pracowniczym;
~ dla pracowników w pierwszym miesiąc-. pracy (nowo przyjętych) wyżywienie kredytowe w stołówce zlokalizowanej na terenie hotelu pracowniczego;
~ pożyczkę bezzwrotną w wysokości 100.000 zł, jeżeli związek
małżeński zawarli po dniu l lutego 1982 r ., umarzaną po 5 latach nienagannej pr a cy pod ziemią;
możliwość uzyskania własnego mieszkania eraz dotację R8
mieszl~anie;
.
\ możliwość podniesienia kwalifikacji poprzez kontynuowanie
nauki w zakresie szkoły średniej danej specjalności;
\ wypoczynek we własnych o3rodkach wczasowych nad morzem
i w górach oraz korzystanie z ośrodków sanatoryjno-leczniczych
zagranicznych w Czechosłowacji i na Węgrzech;
t::,. uprawian ie sportu - działalność w tym zakresie oparta jest
o własne obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.
P rzy kopalni działa klub sportowy " Czarni" z kilkoma sekcjami sportowymi.
PRZY ZGŁASZANIU SIĘ DO PRACY NALEZY PRZEDWZYC:
1. dowód osobisty z pieczątką zwolnienia l. poprzedniego zakładu
pracy (nie dotyczy osób, które dotychczas nie pracowały);
~ książeczkę wojskową łub zagwiadczenie rejestracji;
książeczkę ubezpieczeniową z aktualną adnotacją odno ' nie
zwolnienia z pracy;
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
-l
zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach;
świadectwo pracy z ostatniego miejsca pracy;
zaświadczenie 2. poprzednich miejsc pracy;
3. zaświadczenie stwierdzające stan majątkowy (dotyczy osób
uprzednio zatrudnionych na roli).
UWAGA!!!
Kopalnia nie przyjmuje 9SÓb. z którymi w poprzednim mieJScu
pracy umowa e pracę zestała rozwiązana ~ wypowiedzenia z
winy pracGwuika.
Błiis2ych informacji udziela i dokonuje przyjęć dział zatl'U~
niema KGp . .,DymitrGw" - BytGm, . Luiycka 1 (telefon 81-14-51,

wew. 5 -5').
Dojazd od stacji kolejowej Bytom autobusami: 14, 29, 50 i 176
lub tramwajami 31 i 32...
33ł-k
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Kanoni erk i

()ISlrzela ły

środę
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i:z.rawiepa-

l'Zorem obóz uchodźców
lyiksk.iclJ Na'hl" al-Bah~ w
e:z.ęśa
Liba_
j ·J ~l-.. }.z. h. .. ~-:k lli.k FraD\'1Js- W cześniej ob6z był atalwwa~
k ich Linii Loin iC'zy :łi C>6W i ad- n y p rzez izrael6kie smigłow
czył w
C2.wartek we lII'n.,;- ('' e wo}~.ltowe .
nych gOOz..i na C'h ran n y"h, że
TEL AWIW . W "'Zwartell odporywar2e zezwolili w nocy być maję się lo. lejne rozmodalS3.ym 9 ~m Da epusz- wy bloku L~kud , dotYOOC1a8&czeme znajdUjącego si ę na- w~go premiera J<,chaka 5zadal Da Jotnit.iN w Teheranie mwa oraz Partii P racy. Saiamolotu " Air Fra nce" .
W mona Peresa
na
~mat Qia:oo.ę z~oJni~ ne 2Al6tały S kotworzenia
.. r~ąóu
je<lnośri
bIety
~
dz!~ke. Terroryści
narodowej". Szamir i Peres
domagają
SIę "zwolnienia 5 .&~łlk.aJi się w
środę po raz
osób więz:onyC'h we Francji". pIEr wszy na prośbę
Dł'.. zydenla Cbaima Herzoga, któLONDYN. Arg nlyńska ary ~kazał na poważną sygencja prasowa TELAM po- tu a'C }ę gOSpood 3TC"Zą kraju.
dała, że były wojskOWY prezydent Argen lyn
Jorge RaN0:-V.Y JORK. Po :zna 'znym
fael . Videla, który w 1976 r. wzroscle kunru dolara w śr o
ooallł
Ma.rię
Estelę
Peroo dę wiec.zorem
na
giełdzie
zootał w
5rooę ar sz wwany.
)]()wojorskiej n :w;tą.pił spadek
W cześniej VideJa s kł adał 2'Cnotowań
waluty a.mery.kań 
znania
prze.d
najwy-i:szym SIkiej.
Za
dolara
pła OJloO
trybunałem
wojskowym na 2,8960
marki.
za chodnioniegdy
_
temat
iorlu1'O'Wan ia i mor- mi kiej, podczas
Oowania w ięźnió w
polityt'Z- wtorek wartość dolara wynoDYch w c~asie jego rZ4dów siła 2,9185 marki.
w latach 1976-81DELHI. Napięta
8ytu31'ja
HAWANA. Z
an Salvadoo- panuje w st.olicy indY}9kieru donoozą. że bojownicy Sal- go "tanu Dżamm"\! i Ka~zmj r
w.adorskiego Frontu Wyzwole- - Srinl4:arlZe. Ul ice \.egc mi aDla Narodowego im. Fara- ~ , w k~y,~ obowiązuje gobundo
M ar~
:z.organilW- d~na polH'YJna palrolują 00wali w środę
zasa<l:akę
w dZJa ły paramilit.arne.
l
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2a oknem - e«fonem pojo<Nio.
jq się wciqż nowe krajobrazy.
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http://sbc.wbp.kielce.pl
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Dotkliwe bankructw
W
roku

Japonu

bankrutUje

~

ok. lO ty s. przed się
bior tw, a l ni dy ieszcze ...
padek którejś z firm nie . .
tknął tak wi lu Japonczyków ,
jak
niedawne
, bankructwo
wielkiej finny R lkar , produkującej ma zyny do szycia i
artykuły

ospodar~wa

domo-

wego.

Przecj.;i~i nłwo Rikar
&0owalo oryl'inalnlPt metodą doeeJowel'o esl:ez~'l.ania - wpła
ł'ając ~ roie i~c "< od 5 do Ił
tys. jenów. w e~u dwóehłrzech łał można
yło nabye
wyrobY firmy Rikar po atrakeyjnyeh, ełHUionyeb eenaeh.
Bankructwo
przedsi~bioTstwa dotknęlo więe ·nie tylko
jego pracowników i parlnerów, lecz także ok. 8 tys. 0sób .
które
deponowały
w
nim pieniądze , mając na widoku udane :zakupy.
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Mimo szumnI/ch zopo w iedzi i reklamy, Igrzl/ska
Olimpijskie w Los Angeles
n ie wywolaly tak iego zainteTe sowani a jak .ię spodzleWilli organizatorzl/.

związ

W

ku z tym przedstllwiciel stllcji te lewizyjnej ABC , kt6TII
za sumę 225 m ln dał. na by-

lIG prawlI transmisji olimp ijskich,
zlIpowiedzial,
1Z
opIlIta zostan ie zmniejs zona
• 30 mln dol. W bud żecie
Komitetu
Organizacyjnego
za trllnsmisję . tel~
stanowiły

wizyjnq

nię;s2q

na1waz-

po.:yc;ę·. Zmniejsz~

nie .ich może oznaczać, lot
organizotorom . będzie gro::il
deficyt. Planowany
dochod
przekrac:a bowiem 1Z mln
dol.
•

Oficjalny film

z igrzysk

Lo s Angeles miala rreah;:ować wytwórnia ,,20 CentU-

tury

Pox·'.

Właściciele

wy -

twórni u :nali to jednak za
przed sI ęwzięcie

zbyt 1'y::ywid:enia
i w
ostatnie j
dnvili wycofali
się. Przed
kilkoma dniami Komitetowi
Organizacyjnemu
udalo się
podpisać kontrakt
2
inną
ma lo znaną wytwórn ią . "Bu40 Green-Spana"
na Z-god zinny film. który ma być
gotow y w ~ tllC2niu 1985 r .
"Green-Spana " zamierzlI S4ma zająć się dystrybucją .
•
W centrum ;n'lIsowym
edbyla się konferencja zorI1l1nizowllnll ~rzez HiszpGń s k i
Komitet Olimpi;ski.
Przed.uwiona z o~tlllll kllndydatura Barcel ony do o1'gllni ~ac;i
letnich igrzysk Ul 1992 1'. W
ostatnich
l4tach
Barcelona
przeprowatfzilll
m ist TZostwCl
iwiot-ą
fAł
.5 dl/scyplinach
,portu i posiada ;.i wieI f!
urząd zeft i obiektów sportev·ych.

z punktu

kowne

nm
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Czerwiec 1945
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Bel~ia

Finlandia

wpływU

Kalendarium 40-Iecia

%

ł

finan~otvego

Wio'SIepSl
•
w plęCIO J
·aków
ChRL

.

ulotki autorstwo ukro-iósIt.ioh emiog rontów. W te«-

.05Z1Czerczej

~ nasyconym br"-ltolnym i ontyrGdzi-eckimi stwiercheni<lm i, powiDdomiojQ oni o swym zom io-

Z.Qfg<l.rli<zowonio w nojbliż
~ czosi e "konf~encj' proso-

śroo

wśród

Sztangiśti

$roda była piqtym dniem XXIII Igrzysk Olimpijskich rozgrywanych

w Los Angele5. Wczoraj rozdano , kompletów medali, ale rywalizacja toczyła się na kilkunastu obielrtaćh spOł1owych. W ,.5ports
Arena" trwajq walki bokserskie, które docieraj q do IaIJ tjl finału.
Odbyły się takie kolejne lIIecze w piłce nożnej. ",cmej i siot·
kówce_
.

Z pięcioboistów
najlepszy był Masala
Dwudzies todziewięcioletni rzymianin, Daniele IUasala, m istrz
ś,,?iala sprzed dwóc-\t lat, okazał się najlepszy ze slawki 52
pięcioboistów
i zdobył złoty
m€dal wyn ikiem 5459 pk t. Tylko o 13 pkt. ustąpił mu Szwed
Sva.nte Rasmusson, a brąz przypadl innemu
reprezentantowi
!lalii Carlo Masullo. Drużyn<r
wo tri'umfow ali Włosi z olbrzym i ą przewagą nad
ryw alami.
Wyprz€dzi1i o blisko 500 pkt.
Amf>rykanów i Francuzów_

J<,a.nin st even Fraser, s['ebrny
nie Matei (Rumunia), a brą z<r
wy fawo['yt numer jeden Frank
Andersson (SZWEcja).
Chińczycy

Wylon;()no pierwszych medalistów VI zapasach stylu
klasycznego. W kategorii 48 kg na
najwyższym podium stanął Vielenz. Maenn (Włochy). drugi
był Marku Seherer (RFN), a
trzeci nuz. Saił. (Japonia). W
wad7.e fi:! kg t-ri.umfował Kim:Weon-Kee z Korei Połudn iowej
przed Szwedem Kent.Ue J.banssooem i Szwajcarem Hu~.
Diełsehem. zaś VI kalegorii 90
kC złoty medał zdobył Amery-

Ongon-ilzoc ),ł"e go Igc.z.rs.k lAOOC
- I!o tylk<J jOOM z przy"ładów
prz.ytloczojącej atmosfery histerii ooł)orodz i eckiej. Inny przy4dod
kJ stoiS>ko ooocHowe z ko-

szulkomi z r..apisem .. Rosjanie _
zobierOtj~' e się stąd", ustowioIle puy głównej arenie igrzys.lc

- stoóiooie CoI iseum. joJc pi6ze
dzienn i:k "Newswee-k" - koszulte nie były nidgy tok modne
jak obecn ie "N9P isy uw/o<:zojQCe godności rodziedckh ludzi
umi-eszczo.ne sq t-c-kie no somochodach.
(PAP)

a

zrobili

postępy

Rozstrzygnięta została

rywalizacja s:r.langistów w
k()lejnej
kateg()rii - lekkiej (do 67,5
kg). Swoje pos tępy w tej dyscyplinie pot wierdzili ciężarow
cy ChRL, których ['eprezentant
Jin~yuan Yao
stanął na najwyżs zy m pod ium. Uzyskał
on
w dwuboju 320 kg i wyprzedził R umuna Andrei Socaci 312,5 kg ()raz Fidla Jouni Gronma na - także 312,5 kg.

Pierwsi medaliści
w zapasach

Antyradziecka psychoza
ima fli.e.ucze~niczenio w
;,g1Z)"Sk<J<jh w Los Angeles
SopOrtowców z krojów socjohs:tycznych, nie skJbnie ctz.i<lIoI/l1OŚĆ
ułtro.pr-owicowych ugru-powOO. Agencjo lASS pils.ze o
..-ijojQcej s i ę okl')'WWlOŚci tych
ugropowo-ń . które roz.polojQ on~dziedcQ
psychozę.
Przykloden! tej groźnej kompoonii S>to.. się pojowieoioe w glównym
Oenvum PI'a9OW}'m Olimpiooy

Pierwsze
powojenne
lato
• Do Zarządu OZPN
nie tylko .ue .skąpiło słońca, kooptowano 21 czerwca d
ale obfitowało w wiel e wy- ' szych d ziałaczy, Ił mianow'
darzeń
sportowych !Ul tere- c ie: mjr. Leopold.a Łepaaz nie całego województwa, a w ski e". i plut. ArtllCa Lesiee
nczególności w
dwóch
Raj- .co natomiast do WGiD 8
większych ośrodkach
w nislaw. LaqJparski~.. Leen
Kielcach i Radomiu.
Inten- Malino1lVski~. i
Anłeniec
sywnie pracowali działacze w Szczurowiu.. W skład
~wiązkach , klubach
i
sek- misji
Rewizyjnej
post
ejach. Po okupacyjnej w:zer- wiono zaprosić przedslawicie
wie
odradzały
się
kolejno trzech klubów: Lechii, S
wszystkie dyscyplinT sportu.
łem i TUR.
Zarząd
OZPN... Kielcach
W' Bad.mi. nie tylu
odbył w czerwcu
pięć
popilkL_
siedzeń . Obrady
tewaq po
kilka godzin.
Nie tylko piłka nożna jI&• Powolano do życia Podradomsokręg Starachowicki z siedzi- soI' b()wała Ciziałaczy
kic.h
w pierwszych miesiącac llt
bą w
Ostrowcu obejmujący
odbudowy
sportu.
Powołany
swoim zasięgiem tezy powiaty: iłżecki, o patowski i san- w Radorqiu- Pod okręg Gier
(szczypiprniak.
domierski. Władze 'tego pod- .portowych
i
koszykówka)
okręgu
wystąpiły do OZPN SIatkówka
o zmianę nazwy proponując przyjął pierwszych członków_
Były
to
trzy
klUby
z terenu
w miejsce słowa
"starach<r
i
KS
wicki"
,,świętokrzyski". Radomia: Bala, RKS
Akceptowano propozycję, ale Strazy Pożarnej. Za kilka dni
z~łosili
zalatwienie prośby o przyzna- akces. do ,związku
ktorzy
uruchomili
nie dotacji odłożono do cza- . CzarnI.
sekcję
gier
SpOl·towych
kobiet:
su ki€dy kasa okręgu będzie
Podok.ręg . miał SW()ją siedzibę
zasobniejsza.
w
fIrrrue
R. Laskowskie~o
• Odnowiono konlakty z przy ul. Zeromskiege 31.
sąsiadami . Na prawach wzajemności
postanowiono
wy• Z inicjatywy RKS Broń"
mieniać komunikaty
Kielec- 6 cz~r.wcą spotkali się przedstaWICIele
wszystkich klubów
kiego OZPN z okręgiem śląs
radomskich. Głównym celem
kim i krakowskim.
•
W związku ze zbliżają tej konferencji było ustalenie
cym się terminem zjazdu de- terminarza treningów na stajedynym VI
legatów istniejącycil -okręgów dionie Broni tym czasie boisku radomskim
piłkarskich zwalanym do Kranadającym
się
do
użytku.
kowa na 29 czerwca, opracopomoc
wano menlOriał z postulata- Cilodzilo również o
mi dotyczącymi dalszego roz- innych klubów w uŁi'zymaniu
woju spor~u piłkarskiego woj. o b iek t u.
kieleckiego.
Pod
adresem
•
W początkach czerwca
zjazdu, któreco cłównym ce- dzięki przychylnej aUl'Ze sekRadom
lem
było
reaktywowanie cja pływacka BI'oni
PZPN, skierowano
równiez zorganizowała "pierwszT krokw
szereg wniosków.
Wybrano dla miłośników tej dyscyplitrzyosobową delegację KOZPN ny. Program
zawodów
był
na krakowsk i lOejmik pilkar- skromny, .bowiem likladał . .
z trzech konkurencji męskie.
lIki .
dwu kobiecych. "Stume•
Go$podarx OZPN. Jeny i
Czech••ski rozpisał pnetarg trówkę" w stylu klasyCZD!'Dł
na wykonanie ławek wokół i dowo!nym. wygraj CII.mloboisk<!. przy dzisiejszej ulicy niok w czasie 1.40,0 i U lS••
Sciegiennego . Przedsiębiorstwo min, a sztafeta 3)(100 11l' sty.budowlane
Józefa
Dawea lem zmiennym pó'&ef i Z .....
Kulp...pn:edłozyło kosztorys _
kwo- niew Olszewsey i
tę Jj tys. zł, z tTm.
że ma· fl'&yk} osiągnęła rezultat 5.44.'
tedał dost81'cz'y zleceniodaw- min. Wśt'óil kobiet 100 m klaca. W sprawie desek i "okrą sycznym wygrała Nowak ....iglaków " zwrócono się do Dy- ezówna (2.10,8 min), a ze&p{)ł
startujący w sztafecie 3x50 ni
rekcji · Lasów w Radomiu.
uzyskał czas 3.08,5 min.
Za• Pąwięicszał się z dnia na w<>dy urozmaicone były podzień "majątek" OZPN. Go:;likDków do wodT z
podan dokonał nowych wpi- kazami
trampolini_
sow do księgi inwental'Zowej
przyjmując dwie »iatki teni• Na 11 czerwca działacze
sowe, J walizeczki, 1.11 ochra- sekcji kolar kiej Broni zaponiaczy, l nakolannik i 2 na- wiedzieli
otwarcie
sezonu.
kostniki. Gospodarza zobowią Przewidziany był wyścig szozano do wykonania liZeściu sowy na dystansie 30 km.
chorągiewek aut()wych. Drzew- Or ganjzatorem
wyścigu
był
ce Ch> churągiewek zobow ią kapilan sportowy sekcji kc>RKS B.·o,·, - Zy~·
zał się dos tal CZYC oezpla t nie larskiej
p['acownik ZW ,.l:ipołetn" Le- munt Wa,mert.
... J.\blino ws.li.L
za STRZĘR\LSKI

Z innych aren
N ie doszło tym razem do sensacji w rywalizacji g imnastyczek. W wi.eloboju drużynowym
kob iet triumfowaly
faworytki
- reprezentantki Rumunii. Następczynie Nadii Comaneci ćwi 
czyły najlepiej
i najefektow•

Dw6c1l

pracowRi kÓtO
zatrudnionych "" terenie wio.ki oliłnpij skiej zostało a1'esztowtJnych.
Jak
iRformu;e
ClgencjCl AFP, zostali Mil obwinieni
e p1'zechotvywanie
n4Tkotllkó",.
służot/

bezpieczeństw a

uzyskały 392,20 . p kl, wyprzedzaj ąc zes poły USA - 391 ,J5

niej,

pkt i ChRL - 388,60 pkt.
O medale rywaliZQwa li ['ówn ież zawodnicy w s t rzelani u z
kar abinka
małokalibrowego .
Mistrzem
zos t ał
Bryty jczvk
Malcom C_per 1173 pkt. i wyprzedził on Szwajcara
Uaniela
Nipkowa 1163 pkt. o r az swego
rodaka AlIana Alisłera 1162 okt
Zło ty medal w torowym w v'cigu indywid ualnym zdol)".'1 kol a rz am erykańs ki. Steve 1It'/:li; - 4.39.35. srebrny wywa!cZ'o'j Itolf
GoIz (RFN), a brazowv dntgi
za wodnik g"Jspodarz, n"rvev
Nih.
.
(Opr. ma~)

!We

W8J-. Poj<lwienie się tej

ulotki
pomieszczen ia
Ce ntIUftI Prosowe-g.o do którego w:;tęp
matjq tylko okredytoo.V<lrW d z< enm<lf'Ze i procO'Nnrcy
KO'll:·~~tu
~trz

EXPRESS LOTEK
17, 20, 25, 31, 3!
MAŁY

I -

n-

l.

LOTEK
T. 14. !O, 32

6, 11. 19. %5, 32

NUMER 152

STRONA 8

1

•

pio
lilie
wa

WS

lICI

wic

pot

Itai
dzi
lai
I

lU!

I

,,
fi

~ Piłkarze

RadomilOka w kolejnym meczu k(}nt~olnym ()(J konali w Gró jcu II-Ego 'ą Ja~aellt>Dię Białystok
3 :0
(l :1).
B ramki uzyskali J eromin, Sajewioz, BalnaólZek.
Nie próżnują t.c.kże pi<!l'wszoligowi rywaloe drużyny ra .;!t1 skiej. W Chorzowie ze3j"Ół Ru chu zwy cięży ł Hulnika
Kraków 3 :1 (2:1).
a
w
Zabrzu
miej9('()wy
Górnik
pokonał
Uranię R uda Sląska 4 :1 (2:1\.
Niespodz ianką
zakoń czył
się
mecz Wisły KrZlków z Gwar-

d~ Warsza wa. w którym
to
wy.grali drugoligowcy ze stolicy 2:1 (2 :1), natomias.t Pogoń
Szczecin uległa mistrzowi NRD
Dynamo Berlin 2:4 (0:3). W innyc'h pojedynkach rozegranych
na turnieju w Dreznie Sląrt
Wrocław zre<rnisował J: miejs-

CO\\ ym

Dynamem

1:1

(O Jl).

a

ta-/

Górnik Wałbrzyeh uzy·;'"ł
ki .'am \"yn'k 7e Sla h l,\ H;-",~.
To"" al'zyskie mecze rczcg,ra-

(LO), a w Warszawie grecki zespół

Elhnik.... Ateny pokonał
dru p(' lLe .... a Hole" n.a Polonio::
1:0 (1: v). W zeo>pole warszaw-

Piłkarskie
Gra)

R~d(}mi3k

i irgI}

Ii~wi

rywale
To~arz}'s~it' Ihecze urni)D przed IUrIliej
• hit'lefty ędziowie ywalczyli lIS
ły równiei ze;;.poły, .które wystąpią w nadchOO.zącą sc·bol.ę i
ni edzie·tę na turnieju w Skarż)'bku. Mis t rz Polski poznański

LoX"oh

wygrał

obecoośd

w

Gdańsku

.

,
WleSCI
•

w

18 tys. widzów z beniaminkiem I ~ L~ S:1
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http://sbc.wbp.kielce.pl

Piolra Na<Zimka i
M.insJaW&
Kubiszlala_ Piłka~ Le ci s amOd zicln'e
opuścili
mac;erzysl1
klub i rozpoc zęli treningi VI
G KS KalO'Nice. Po 3 tygodnia<b
powrócili do KraKowa i pO
pewnym czat:ie ~no\'.'lIie wyje-"haL
W

naddI(\dz::l "m sezo ni/
piłi<:arskim met'=e' -e-kslraklasl
prowadzić będzie również Ali'
dr,&j OrdysiJiski z Kielc, k \Ó'
ry pollO'Q:nie wywal czył awa ni
do grona
arbitrów
sędziują'
cy ch I Itgę.
Zadebiu tuje (la
spotkaniem GKS KaŁowiee Górn1l!: WalbrzyC'h, 19 sierpnia
Natomiast w gronie arbitró'l
drug()l{igowych znalazł się S''''
nisław N •• ak z Kielc, któr1
sezon rozpoaznie meczem start
Lódź Stal Stalowa Wala(
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