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płycie Grobu Nieznanego Zolnie-

prl,Yb ył
do Pol ki z
ofjc jalną wizytą mi-

w zagranicznych Nle-

rza.

Republiki DemokraOskar Fischer. Na
lotnisku Okęcie.
. ,' m flagami obu kra-

Tego dnia ' ministra spraw zagranicznych NRD pnyjął w
Bel wed erze przewodniczący Rady Państwa łlenryk Jabloń~ki.
W trtlkcie spotkania omawiano
sprawy związane z dalszym rozwojem stosunków i w s półpracy
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W poni e dzia'łck odbyło się
spotkanie J. Czyrka i O. Fisch~
ra, po którym - pod przewodnictwem obu ministrów - odbyły się rozmowy delegacji Polski i NRD. Mówiono o współ
pracy obu krajów w wielu dzieDOKOŃCZENIE
NA STR. 1

PAP. W czazialkowego bdefingu
Departamencie
tonie rzecznik
'I ·W. Dyess podal,
PC zesz łe!,!o tygodnia
Z'; RR w WaszyngtoZ3 la poprzez
Depar,t1!la list Leonida Brf'zdo R~nalda R f'a~ana .
oświ ad c zył,
że
nie
ni onv do ujawnienia
~zcz egó łów
na temat
.I.n. Oświadczył jedynie.
L. Breżni ewa, pierwszy
I:eckiego przywódcy do
~g1
"rezvdenta
Stanów
IlCzonvch będzie przedmio!kl<hdn vch studiów admii te matem konsultacji
'oeu ropejskimi sojusz. T<; .\. Po przeprowadze'" ,tu d iów i konsultacji
· I

zł
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tarego sierooińca" dop l al inspektor pracy Zar-ządu Główne
Zwią~ku Nauczyoielstwa 1"01~kje~o i.nż. Waldemar
Jopkie_
WiM, wvdając w dniu 26 lutego
nakaz. w którym czytamy:
"Zarządza
ię: Wstrzymać natychmiast
pracę i działalno 'ć
Państw.,w~.
Domu
Ozieck
w .,biekeie pny ul. We6lOlej "
w Kielc ch Zi! wz,lędll na istniejąe.e z~J..roieni e dla zdrewia
i iycia ' osob ze strony niedosl teo7.nycb warnnków ken tru""yjno-budowlanycb (w okre9ie
od 1976 roku pogorszył 'c ,tp.n
echniczny stropów - nadmierne u g ięcie belek, 1.n1 zezeme
n awet do 00 proc .. p"ltn j ~:
tynków. wntąpiła koniec noić
og ra·n i<,z!"nia oix' iążeń 5tat'."C Znvch i d yn mi C'znych sŁronów,
b3rdzo zniszczona
stohrka 0kienna I drzwiowa) or Z:lf' trny nied. tat~zny(''' warunki,w
runkd&naJn;orcb i sanił cnych
(ohi....k nie ~ ieda teren" i pl.
DOKOXCZENlE NA TR. 2

zęby,

""ka

Ce najmniej <Me lat IiC>ly
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województwie kieleckim zpilala rejonowe I) w Koń kich
dobiega końe . Generalny wykonawca tej inwe lycji
Kombinat Budowlany w k:użysku wspulnie
11
podwykonawcami i pncd ~iębio r lwami
~pecjali lycLnymi
prowadzi już w p zcz g ' lnyeb obiektach i pawilonach szpitalnych roboty wykończeniowe.
II one na tyle zaawan owane, że z cał~ pewno ci moż
na wierzyć 11 pewnieniom wykonawców, ii do końca grudnia bi Żll e
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Towar znika z lady- .'
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Im -esl

reni,
po co jesl sklep?

8y~uacja rYllk~wa jest fataJna. Sua nabywcaa lud.n.ośc:i 7Aleeydowanie «.ruje nad prGduk~ Gob-r materialnyoo. A prawa rynku
są ~wqJędne. Jeśld )leGaż jeM D>j~a Gd pepyiu, w ha.n4l1u 410ehodzą cle gl(lsu prakt)'ki, lIWyc:tzaje i ebyesaje saalugują4le tyJko
na ",peł-.o~ d~o"atę, potępienie l aanuje ka.J"D6. W taaiej
lIytuacji jaklt mamy, w tlsClrej '(lrmie )lIr.ejawia mę 5jlO:"edaz )1"1'41łekeyj;na , handel pe_ Jadą
epową, uk.rywanle
tGwaru pr!I<ed
klientom .••
Prrzy ckaa.ji naru&ZOllo 1l1e tylZe :Ur()<l,u.rualycb wrz.gl~ów
ko usta)Vę alltyaltkQbolową, ale
,;u>rzOOa wcy powilll'lli roie(: ła
t.a.kże P.Ollełndeno
wykroczenie
~i jszy doot P OiO wielu deokq:ei;laoJle terIJllinem ,,&pII'11..6Iiaż
li4:yl.owy ch i poozulkiwanych WpI'Oteok
cyljon
a".
wail'Ów . I mają. 15Lnieóe i2,w.
To('€c samego dII1.i.a w .. delikalIyl\.tem &.'\rn.oza pa1.rz6liia, któtesacb" przy uJ. 02arnowskiej
ry »Cll &la na tym, że pracowillJb.pektor,zy PlH ujawni~i u1Ijj\(
sklepu może w sw()im
kryte na zapleczu takie WyTOmi.e)scu pracy nabyć dobra,
py )ak C.2.ed!:o-lada, P~w.o, ma:r1lt6rymi ta placówka handluje.
I(ary.na e łąC'2.1lej warlo6ci poJool ws-za.kże obycUlj, że takie
nad 20 tyt;o :d . W "d likate6acb"
zak.upy rejet,lIruje się w oo.poprzy ul. Zagórsk~ej na Ulple"\'I' iwni h 7Jt'1&Zyrtach. J alk się 0()2,U
:zn al ea.i.oIle 2JJl a CtlJł e il<li;cj
~azuje ta d~odna forma zaokawy i galanterii cukie<Mliczej.
pahzmia pracoWW1ików skJ p6w
Tyob towarów nie było w skle)est kl,kże obe<.'9lle naruszana.
pie, te WwaTY l6l.ały na zaple:UU.
W67.ys.tH'i e te uwagi lJ(l4rwietI'W
,,deJikatesach" przy pl.
o2ają
fakty z ostalnJch dmj .
PM'tyz.allltów ilIl p :kUJny P1H
P<4l:aimy tylko 1aMy ni~tóre.
urn i.ei;c iI i w swoicb pI'Otokółacb
01.0 sklep WSS nil" 203 PNY ul.
duży wy6I:az towaró.Y/ i WyTOPakOtiz .• ma<rca z PTHW przyMw ukrytych na zaplec?u. I
jeżO:i.a samochód i przywQZ.i 360
ta k na z.aplecw stoi§!ka cukierbut.e-led!: wód1k. "ma.wwiecki ej".
njcze€o
natll"aflUlo m .m. na 344
Je t g'lldzjna 8 z min.UJtami.
paCtllku berbatlllj,ków ,,}ulianJd",
Dwaj
konwojooci oojEoŻdżają
<'iaSllika "d e.l·ic j e", 500 paozeok
sprzed sklepu zabIerając z.e soherbaty ,,madras", 8 bu~eletk
bą 40 bl>tc-Iek spi.ryiU8U, 12 buspiłrytoou, 1 bute-lek wódki itp.
~ wódki "mazowieckiej"
i
Na zaplec= stois.ka J'J)()J10p0J01 buwll'lk. wód'ki "ży1lniej". Pła
w l"gC dol i ZOIl()o Soi ę 45 bu t.el~
eą aa iM towar prawie 14
tys.
spi.ry<Ł'Il&l1 OO-porOCE'llotowego i 282
;ałotych.
~ycbło
pl'ozyjeżoża
z
but leok wódki.
PTIlW samocbód ,,.star",, 8 paNa zapleczu daiam m.i«:'9flel\.arerOlWie te€C- pojazdu wyjeż
JWędlliIliaTSkiego była kie.łbasa,
dżają z ulky· PaJultiz z 30 bupolędwica, 108 pll9Ze'k paszte-W,
tt\llkami ,,ma.wwiecki j" i 15
25 kg smal()ll, 116 lronserw gubutelk ami pirytusu. Na zad!.up
la~ , 17 ko.Thserw mi~yM, 5
wydali jJOllad 8 tys. zło-tych.
kilogramów sz.yflikJ. Na zapleczu
Do gOOz.Hny 11 skle.p nje powistoiska
()w()C()wo-wa;rzywnego
llit!'Jl , zgoonie z OOOWią2UjąCym>i
nie był.o wprawdzie o-woców i
J»'zepisarm pI'Owadzjć sprzf'dawarzyw, ale było 59 butelek
i,y alko-b lu . Tym.czasem na
w<>d i .• maz,owiedciej" i 2 buP.a1l:4)6ZIU dc goozi'lly 9 spl"Zedatle 4 maffa alkohol o łąC:lIIlej
k\lk8 spiryt.u u i roll tam je6Zwarl4>td pra,w ie 37 tyt;o :zł.

Te jet;.roZe n~ WS2YStkO. W
iDOlyOO pomieSlZC2eniach typu
magaaynowEi:c a ta.kże w ko-tłoWWli d~Jjc:z.ono się 504 puszek
sok.u ,,doo()lli", 3ł\ll piernikÓw,
100 pacz.ek herbaty ,,Jnadrall",
45 butelek wód;kj "krakJUs", 30
bu teI ed!: "!łódki "żytDia-eX łra",
15 bute-lek wód1k4 "baliik", 7
buotele-k spitytusu !l5-pr()Cft)WwEgc, 2 b'llt.elkoi szampana oraz
kiJ,k'll bUJte.Jek "blFandy", ..fundator" oraz inmych piryruaHów.
Kto chce ni.eoch liczy Ile w
sumie towaru i na jaką pie-1J~~żną w-axt06ć Maleli).i pnz,edstawicieLe PIH t:ylkc w jednym
sklepie "deLi.katesach" przy
placu Party~ntów. Ta~e fakty muszą niepokcić, bUlweu'SIOw-at i zatrwaiać opinię publiczną. W skomplikowanej 8ytuacji rYlllikowej trudn() wpora wazie () callrov,>licóe spokojną atm()f3.{erę i w pełni n·i.ooaganDą
postawę wSLystJlUcb
praoownikbw bandl'll, ale 110 wcale nie
zwalnia
od
.zdecydowa'llych
działań prewmcyjlnych
i proiólaktycznych. Kooi.eczllloOŚć n·akawje,
aby
kierownictwa
przedsi~biorstw hall'ldlowych w
lIrybi.e n a tyclJ m i a stow y-m podj~
ły Slkuiec1xne
środlk~
przeciwdrz.iałające ziawisk.om i praktykom godz<!<'ym w in·teref> kcnsumenta. Wszel.kie dotycbczasowe melody wallti muszą zyskać na
06tro6cl. Handel sam
mom poddać się właweoj, wnikliwe>:? kont.roli...
(8T)

PnypeJnnijmy więe, ie ~e
pnedlei&oe wład_m
wódwm wniosek o przekazanie na 1'2_ domu d:oiflC'Aa budynku Ośr6Clka Kszłałeenia Ideolłl«MYzne«e prsy ul. K śeiuszki.
Budynek ten - da'll1"Da tri~ziba
kuraiorium - aian4l'Wi wlaso '"
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eu rellrt'ollCyjone.ge przy budy;n.k-u
- ~y jt'6t rucbliwyD'li ułl4!ami j parki.ngami, zła fUJ)kcjo9oóllooti: i niedc..t<łł eO.lle wy)IO/J.ałi-~
umywaW craz Ilałr~ ,
~

llif'olJ()slateczn~ vdw~e
u 1>ne, ~7A)J).3 ~a

_ja t"lekk 'C'llJla, brak sz8'lJni,
kak 1ap]e:c- JoKalo eg
dola
"'~HtÓW peda.g.ogiczny;)} i
ebsłl.lfi ,

z)a

""moW'.

.u.nk<'jonalność

_wiały.

przYJ><>-

ze

kOOJEoCZlM>Śei Ul.peoW•• ta placów e właśdwy h wanollillbw
dzlałOO}ia
m.spt'kto.-

syg,n aliwwal ju.z w cz.erweu W16 roku Owcz ne z.aleeoo"HI nie zo-,taJy jedJla.k 7iE ali-

rOOa<k.cjG . JUl.Tator lead
propozycja ta byla
p4nytYW!/lie zilopi.niowa-na i przek _ a 00 NlQ.,J)at.ł' ZEIIlioa ~
nas:ze-j

WQje-wOO~.

W
zakcńcz~lj.u
eclytamy:
,,1

~tor

pra y wyraia po-

tlą.d. lIe pla ówka powirula bvć

Jlatycbmiaa
prz~ic;oo
do
....ulege obit'kt.ll odpowiooająct>go
wymaga.niom bhp na
ałe
Jub JW} CUlS
prz.eproWadZl"n~n
remontu ka.p~taln!'f() obecnego
budynKU (() i·le nack.ór budowl_y nie ll,zna
za Koniecz.Jle
je.gO wy\l<urZ('41~e}".

Proponujemy ...
Dem
ultury w Pińowwie
aapraa.a 12. marca br... gedz.17,
na pn!ltłl Ję pt. uc. mę kryje
sa ehlńskJm murł'fl)". kión wyłł~
~.
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rowi, to je6t koneckiemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej.
Ni.elk.'t&~ obie3dy wajd,ują się
już w tailcitm staalJe, że ~a

zaoma locb d<J za,goopodta.row ania
spodtzi_ać się

mOOna lada mie-Kierownik budowy - KazimieN :K~nepsJU z:ld)eWlJ)ia,
że . pod lrom-ec kwieołJnJoa przekaże l<lulC2e 00 budymku głów
nego, talU. łwkowego OO'a.z de
kuch1l'i i praJm~ . Wykonuje się
iu 06tallmie roboty. które mOO:na na,zwać k06lllet~:z.nym>i. BuoowJaIllym najeży też podrziękO
wać :ł>3 baa-dro
dobrą , praw,ie
dooko.nalą, ja.k()ŚĆ I'Obót wykoń
czemiowycb w budYIJlJu.l głów
nym. Jest to IlIie tyTho nasza
opitnia, ale rÓWUlW dr Marka
Werensa,
:ba&tępcy
dyrektora
k()llockiego ZOZ do spraw opieki. zd.rOWlDtne-j.
W na&tfWDych
m i~ąc:acb pr7.t"k8ll.Y'waJle będą
lrolejne -paw;]ODY i olŚłe.kty t&wany~e
i mi.ejmy n ad.zdeję,
ie »Cld W7.g1ęd-ern jadł.4J6ci będą
rÓWWlj,eż :uasł!u,giwały na podO>blj~ ua.na.nie .
W Koook1ch oo)"Wa problemów na.ttwy buoowla.nej (.choć
me 21oo~y to,
już tał<.~cb nie
ma), a na pIW! pierwsrl.Y WyfiUWlają
si4) spra.wy :uwiązane z
prq,ejmowalJli-ern i zagospod8lI'()"
w3IJ1.iem
pl)mietnCzeń
są>iial
nych, ;nsta~()wa.niem a.patratuTy
medycUlej,
kompletowa.niem
kadry lM M'skiej i pomocnkze-j.
p r zy,got()waniem mieSl7.kań dla
weroowame.g4> pt"toone-lu spocza
Końskicb a nawet w-ojewoodwa
kieleckieogo. I 4) tym T()tlJJIo3wiamy ty.m raae-ffi w mi.e}9ootwym
ZOZ.
- Na.jmon.i.ej klopotbw mamy
z apa.raoiurą medycz,ną i spru:tem, 00 wYiX> aże.nia pomies2czeń infeorrouje dyor . M. We- .
re.ns. - W ró:i.n~h m3&larzyllloOCb
i
pomi,eS'llC2<eJliach zgr()fJ)ad:lAlihny j~ ~ad '10 IX"oce.nt Iliezbędn yeh
uor<Ujdrl,eń. 00 Mile a

siąc.
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K&DuoJeny PIH na aatł1eezu
" ddikai_w" pny pl. Pa.rtyzanWw.
Fet. S. Barmyn

Skaryszewskie
targi
DOKOtltCZENlE ZE STR. 1
dlatf'r;G w 8karys:uwie - podradem kim mia tenka na trasie
wiedlteej tl4I Iłiy - w pierwszy
p oiedsiałek .,. Pepi leu r_p..
ezyna~ się tarlli końskie, ezyli
bw. w tępy, «rtlmadzą e rekreesnie JlftDyeh h owoow i
handl41woow nie tylke z nasHgo Jlraju.
W ubier;ły pOnMdziałd: na
lIkarY8Sf'wskim pJaeu targowym
sianęło d
przetargu kilk a t yllięey ~Jski b keni. by
'ltr;ać
eenę od
tysięey d. lOt tysię
ey ał4ltyeh (niekiedy nie o wię
eej) aa budowę, walfę. wdsięez
nlt sylwetkę. KiJkanaśUe naIIlI~b
«nia41yeb. IIrokany, łys
ków i inn eh maśei ""WOo1'&oo.. ' ... na yU kupey li Włoeb. którzy równiei tradyeyjnie przyjeidiaA do 8kary ewa.

KRAJOBRAZ PO ZIMIE
już marzec. Coraz cieple;, Dziś o g~n4e 6.30 termometr
wskaztłwał plu.s 6 stopni. Zupełni" atopnioł śnieg na ulicach.
I dopieTO tEraz widać jCllki roztacza się krajobraz »Cl zimi . UHte wwlądają jak rzeszoto. Co krok dZ4ura, Wllf"Wa, wl/bój. Aż
~Ię pla~ać chce widząc Ile zmaTncwano pieniędzy, m4teria!ów
I lUdzkie, practł. Co ry hle; na mi jskle 'TaJc.ty wlItść powinni ci, kt.ó rzy budowę I Temcnty dróg projektują , o ganłzują,

Te

kOfłtrolU'ą,

~lI.kollują i odbi rajq. Spal-ilibll

w~ydu. Własme teraz chodzqc i jeżdżqc po
pot~ofimll bezmy:lme 2maTnOWać wszyscke
8luZ1łĆ powinno ludziom i go podaTU.

.ię WSZll$ClI
ze
miE«c1e widat ;ak
co długo i dobrze

PRZEPROW ADZKA KROLIKOW

Nie ma. j"ż tMgOWI ka przy ul. Moniusz.ki. W mil )Ccu odzi
j zcz .me tak dawno pooglqdać było można Tóżne; mnici i Tasy króliki, gołębie i inną menażerię je-sl terwz ciche, 'Pusto i naw~ smutno. Przyzwyczailiśmy ~ę i do tli h lllmpatllcznl/ch
;n»le~zq.tt>k ~ !lawet lIandl4TZY. Od 1S g-rudnM królikami i gołę
błl~ml, ttuiZlf'Z karmą i paną handluje rię na ul. PI e-ko5Zowskle;. Na rozlf'głllm placu prz d pocztą bllło dziMj rano toWOTU pod dostlltkiem • kupców takż nie bTakowcło.

.

udowy

DOKOtltCZENIE ZE 8TR. 1

.laik pi.9ał w pll bJ.i;kOlW MI ym w
"lil!'hu"', 17 luteg>!>, liście do
Ke-ałowslli,

~())&wy ~ ot~kół
~~ ,

..-rW

Finoł

u
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DOkOfWZENJE ZE STa. 1

Za.k(lńCl1oODY ma być mOGwieiy wjertni~ej " Du2.ew(I-1" "biB", która zast"pi stare, ~ne w ~a8ie erupcji
r~py i «a.zu, u.rąd2.ellia wierł
n"*e. Wieża i to-wa.nYlllZlłee
jej &łIiekty pMwo-Ią na pooję
eie rek"'J181rukejj flIIęś«:i po4lałemnej s.zybu m.in. zam4l'Dł4l
wanłe D(lwyeh ru.r.

•

łai

.DORSZE SWIEŻE. DORSZE WĘDZONE

N, .prowlł nam 2bytniej saiysfokc,i ani me poprawił
tTOju. dll~t>Jc.tO'! "Cf'1ltTali Rybnej", Z non SZlImański informuj ąc, że
kleru,e ~IŚ do detalu 6 ton §wieżego dorszu, 4 tonll dO'l"sza tvę
~zonf'go I 2 tOfly hambuTgerów Tybnll II do sklep ' w bTa-nżowlIch
l zekłodótv ga tT01tomicznl/'Ch. To cały wybór i calI.
wielkośt
40 tGw. Nawet tłeMf' q t Taz towarem deficyt WlJm. Nawet
k01'l3erw rybnYCh dl/1'. SZlJmański nie ma w zapasie. Konserwy
podobno nad jdq w najbliź %1Jm cza.sie 2e Zwiq.zku Ra.dzieckif'go, • odłowy tlffl21 na ~oU1Jlku zeczną ię chyba dopie-ro, "od
kOfłU>c morea. Anc, mWlffiy poczelcGt na aU'vokclljni",jsze wiaAom"ci z ul. GÓIM1e-j.
(st )

4ełIr.)

http://sbc.wbp.kielce.pl

nowym 9"l.pJta ru
zat.ruOO.i ć 700
tym: 65 l€kaJTzy
cjalnoOOi, 300 OIiób lak
go średn.iE!€o peorso ne-lll
neg<J (pj,eol~nJaorki) ,
w~'h i pracown ikÓW
rualych Ol'a2 około 1:>.5
ni.ków ad.mimi6tracJi,
iów od ullrzym amia r
ser w a,t or ów
my,u do
dą wszyscy IX"
rElg() obiek.tu, ale zal'!"
tam j~ w sumae :wJ
my na przykład t ylko
ny, 12S pi elęg·n.i an-k.
wych. A więc OOŻO
wych pot.rrreb.
-

W

będ;zi.e

Op6źnienia

inwestycyjne

Czy budowlani z Kielc
muszą pracować w Miechowie?
Wiad
, ie ntk ubiecł, b,ł 8
d . . iawe bc"ja,.ch. N. w .,.Mkich pl

,iln7 dla __

iii

bud ' w

,. ' .
awlassoz. '" OIiIłal.oicla
iesi oaoh minioeece reku. OdezuA je bM'dzo rooono równie'i mieli kań ,. mi
i ,min" Miechów. Na.oneJ wygll\da s"tuacja w bud_ni~wie
mieazka.niowym.
roku
1980
Mi.echÓ'W ka(1Uowyan w~oo.e były w
zaled,wle 40 proc. Warlo l' wmiał otaymać 170 nontez, prloy okiaz.j, pl'loY'{)O'IllPw~h miOO7Jk.ań w bu.nieć, te w tym
m:ie5oi.e na
down.i.c'bwie
u.spole<:w()('lym
OO'we mies7Jkanie brzeb,a az,e..
1._ nie otrz.}'Imał ani jecbnegol
O tym, w jakim tempie pl' ka ć ponad os Lem lat.
piętn,.ł,. 9<ię

W

w

oowali budowtaru
ffile&oie m-oena Slę

tym

byŁo
pocr.ąbku

porz.ekonać już na
l:iBOOpada, k.~y to za,daoia rok.u
1980 w budo waictwJ.e mle9U-

ozek aJą

FO't. D • .J ało<wieoki.

do wi()SllY.

ODMÓWIł,A SPRZEDAZY

Zwracam się do red kcji z uprzejmą prOcŚbą o pomoc w nagtępującej spraWlie.
19 lu.tego

ladem krytyki
OOPOWIEDŹ

NA •• OOL"CZKI"

br. w artykule "Bo-

<!ca ńców

Skarżyska"

wiele

problemów
tego
tÓre z tych proble,nieszkańców

~ z.ęściowo rozwiąza..

Ildu kt

d la pieszych
asfa1!H'oblem zol<ta y. Odcinek ul.
00. ul. SoKolnej do
wysypano 06tatnio
co w dużym 'Stopniu po~Ią~ pieszy.
Na temat
, le na ul. ZecOłllSkieproblemów porUS2:Oku le - odpowiada
lasta - .Jan Król
naczelnik miasta.
wyżej odci.nek ul
1..QStanie oddany w
jezdnią
I
prac ma
w p.rzyszłym
~. '>"M wa żłob.k,a w Go5O-1('('la ma być za.koń
" .utym. PO'W9tałe r0Jne, zagospoda.roz równOC%esnym
i oddanie tego Gm-wIdziane jest 09ta10 <onea czerwca br.
cnoonika
łączącego
rtlten.ną z Zakładem
.. ~ed()([l-Mesko" .
II su: naceelni.k:, że
•pc I Wa ZM "Pre<1omJbe.: nie trwają
tu
Ille z budową ceno ""i>I<)\vnt i przewi<iztaO<J 1, Joga do wyw<YW. żu
t.J<·)ll<:zeniu tych robót
1, ,yo~ć ułmenia cbod'1owa ul. Ktliński.e
lilii
jest na lata
Miejski posiada
Ję na ge-nocalną
tej Ulicy. Na przejednak - tłuma
l'l k - def,icyt ~
'll1l1 "('lałów drogowych.
) 'i~Jezdny na ul.
" 'lyĆ wykonany w
"·'Ym. Rozbudowa i
, 11 Spó łdzie-l.ni ,.Kon~ 'Inle z usŁaleniarnł
., (')nrzona do 31 rmź..
!lIl r .
»
ul>ofiego asarty:n lY'Na wyjaśnia na. , 't.l Jan Król I ,produkcyjne
pie'i nołem" i rz:etnieśl
ZUpoka jają
za po1 nuesUta ńców
karyty

warstwą

zaufania
• ,1I!i.tycznej Mło
, l Towarzy two
y w K :elcach
'.\' . rodę 11 rnar I;odz.. 18 do 19.30
.lekfon za ufaT'd_ el ją porad
)1 g i P '·cho1og.

pISZą •••

Czytelnicy
ChcHlłe-m

żyska

nawet w podstawowym
aOOtl'tymencie pieczywa i zachodzi koniec7Jl'lość uzupełniama ru.&doborów z innych terenów (Bliżyna, Ost'rowca, Mlrca), ale tylko w podstawowym asortymencie. Problem ten wstanie rozwiązany dopiero po wybudowa"niu nowej pieka ...ni CI zdolności
produkcyjnej 18 ton na dobę,
która ma być oddana prawdGopodobnie dopiero w rOIku 1983.
W sprzedaży artykułów spotywczych w roku 1980 nastąpił
wzrost VI' losułlku do roku 1979
f: 36 na 59 znaczących gcup t0warowych, a miIIlG to zaopatrzenie odbiega od taktycznych
pobrzeb. Tłumaczy to się przyr()9tem dochodów mieszkańców
Skacżyska w ostatnich
miesią
cach u.biegłego rodeu o około 20
proc., jalk: rówollleIŻ masowytn.
nie-uzasadniooym wyku.pem towaców.
(he)
W SPRAWIE
PRZYSTANKU PKS

W pubhkacji pt. ..Przystanek
pod chmu.rką" zamieśCiliśmy uwagi czytelników - mieszkań
ców wsi Raszqwka, skierowane pod adresem PKS, w sprawie budowy zadaszonego przystanku
autobusowego w tej
mlejscowości. W związku z: tymi uw gami trzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Przedsięb ioc
stwa PKS w K ielcach. Wynika
w niej, że - zgodnie z decyzją
wojewody kieleckiego - kryte
przystanki autobusowe b u dują
u-rz.ę<ly gmin
W tym konkretnym przyp dku zainteresowanie
budową leży w gestii
Urzędu
Gminy w M niowie. Mi eszkańcy
Ramówk i powina.i więc skterować do naczełnil<: !l tej gminy
petycję w tej
pil'aw.ie.

kupić w skLepie H I
w KoI.orn.aru kostkę masła poza
ko!ejoo6CI8,. poniew'al: jestem inwalidą II grupy. K ieroW'll'icr.ka
glrlepu odmówiła rnł spr-zed loy
ma&ba., nie udootępoita mi r(:,wni.eż ksi.ątlJk4
życzeń i Za.l: len.

O

31 tycznia w Strzcszko "icach
(s:-mina Wodzi. law) spaliła się
stodoła ze z liorami oraz ma-

odopowie-

się podoba".

Rroag,nę nadmienić, że w kolejce 9tała równioet IlI()ja synowa. Poprooiłem więc ją. Jiby mi
ku.pil.a masło, a.te kierowniczka

rówonie<i; jej nie pczedu , mlmo że innym osobom sprlZed.aowata po Z---'l, a naIWet 4 k08t.ki
masła.

TackUl!ll Kwun.iew
Kolom li Si 26-851 Sa
nów
BRAK WODY
W ~iu w&zy tlach lokat.orow wiewwca pr-zy uł . Zagócsklej 64 zw.-3Caom S1ę do W'as:rej
l"!lda.kcji o poomoc w naM;ętpują
cej sopcaowie. Od dłu2:.9zego cza...
w. dołl<:l~wie odauwa.my niedobory wody w oaSlZych mieszkan.i.a.ch. Zd ar:r.a tę to naJczęściej
w godzi,n h od 10 do 1.5, rJWlaBrbcza w wot-ne 9000ty or-az nll~ępu ' ~ po nic h niedlZllele. Nie
ma wtedy co ma.rzyć o kąpłeu.
nie mo0na zaplanować pil' aia.
bo w k.ca.o~h wcoo Ta sytuacja jest ~ólnie dokucW w
dla rodun posiadających m te
dzieci, kt.OCym o-alezy cod2łen
nie zapewnIĆ odpowiednie WIllrun ki hligieny.
Admini9tracja o&ied:la. zo.rientowa4l1l

w

kłopotach,

na.gz ycl1 l.ok.ał.oc SIk.ic h
je6t bezora,d,n . Chcie-

wiedziilĆ,

liby ' my

co je.;.t p.l"ZycZYIl4 cz.ęst.e.go br k
wody w
naszym bloku i co 'ę robi. by
roblem ten rozwiązać. Może
zechcą ud:melić na.m w tej -pr wie odpowiedzl Kielecka
ół
tLz,ielnila Mieszka.oioowa i Pr7Ald9ięl>i()('"t,wo Wodooc'i.:\gów i Ka.naJ.iz.aoji. .
Sc(Ml.isI w

Kielce

(m)

d pierws'll)'ch dni tego
roku na terenie w jewóddw& kieleckieg utrzymuje
ię
ard'll
Diekonystna ytuacja poiarowa.
ciągu !
mie ięcy 'lla.notow no
104 pO'iary, a str,"y wyru ły
1,6 mln d. GI 'wne ich przycayny to lekkomyślność i nieostr źność osób dor słych l
dzieci, wady ura daeó gnewc'llych i elektryCznych.
56 pożar ' w pow słało n w i
w indywidualnych g podarłwach rolnych.
Straty wyDW, Iy około
mln zł. z.o.aczna ich część to spalona. żyw
ność, zboź
i inwentarz.
22
ycm
w miejsc w 'ci
Wojcicchowice (gmina Sędzi
szów) splonęlo 10.000 kurcząt,

d1aoz.ego,

Zalpyta;n.a

duata: . ,bo ta.k mi

ul. Zacó

es",64
Ił

zyny r lnicae. Stra.b około
25 tys. zŁ
W piomieniach giD\ czę to
ludzie. Z:r.no owan w ci~gu !

przebtegtały
inwest~je, na
kit.ól'e 7. n iecolerpl~woOOi OC"l\eIoo.ją mi.e Zlkań.cy Mi.ech.owla SZIP~tal reojooowy\ oclo}'ISlJCzal-

NieW!iele lepiej

tu taklie iJn.00e

ma

kJei<:ów. piekarnia G,
my wite KN -III. I pl'loy nICh
praoowaoo 7. nLe7Jwy<k!ą opiez.ałoooi~

wet

00

nie

7Jb1iżaj~

~ń ~nowych.

5 przy pad

Ioońlc-l.yro

na tym.. ż.e W'S'1.ysblme mteohowslcie lIllwegt~je mu i ły
prz.e~ ć ,.po6lioz.giem" na
1'Ok
bie:ią.cy

i

WOW'U

W'lJ

Giną

ludzie .-tarzy,

Uch

K

Clo()W~

przesunął

mi~a.

WO<WU

się

teM\ll1 oddania
7lpllt.aka rejooowego, Ole wyk()('\ano obiektÓW' \rubatu o-

w ~ h na bu.dowie OCl.yt!W:!TAlni. ścieków.

W

lej

~<:J

w-l.adue

miasta i ~o.y wió7..ą
ied}"Cle wyj90ie w utwo-

rv.eniu

W\ta.s~
sil.o.egoo
prz.eds~r
r~

--budow\.;l.n
ractJu.nolw.
Mo0oa się tAJ ()pr-z.eć na ilstlni.eją.cej ~ ha7Jie Re~ Pr7.edst bltol'-

w

Ó • ~p3 -

amotnl,
"('zn' a

Ił

k.007Jty. Wlada.e miasta i ~
ny próbowały ratow ć Un.weGt~yjn.e opói-n.ien.ia lo łnym
ionilcjatywg.mt.
Ml~)soowe
pl"7..edsię o
t1wa
pomagaly
buOOWlooym w OOwoUe ma.tel'i.atów nie ~ wI/.a!lego tlra.n..9pO'r-tu, o.rganW"o.w !lt() O'l.y uy &PO tecz.ne, pr Le-jmoW!a(lo() pr c.e l'JW'iązane z u:zbrojen.iem teceoów na rz.eO'l. i.nnych wy(ron.aM:(:,w Ut). R.emuJ.taty tyctl r.a.biegÓW' były jednał!: miJ7Je.me. J f!:SI.I:7,e n ~y w
d7..iejacłl MleoOOw
opófnien.ia i,n,we t~yjn.e nie byty bak
w1.elk.i.e, j.a.k w roku ubiegłym.
to
za,w ' lot!
Pnede
WI$l.)"SUIciro geoe~ ltny yk.ona wca
mi.echo
. h
Lnwe.'Jtyoji lo.ełedti
K()Il\binat
BuOOW'latly,
krtórego
kierowo.iollwo ź\e looor<l~
wato pl'<We n prowadronych
Otbielot.ad\, nie pruejmoowlało
ust.a.len · mi. rad budowy,
za.n.ted,bywaLo wł.a.ŚtCilw orgaruza.cję r obót. Z
Wl&'\y
t ego
przeds1ębiorst>wa m .an. w Mi chowie nie wpl'o<wad:l.il 'ę do

lenia, b ż z C'Zadzenia (tyle co \V cal) m 1980 r.).
pozban icni opi ek i. 22

na-

się

poi ró
micqięcy aż

ię

pebrLego wyk.ooania
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Komu

II

II

b

OstAtni mi~i~e przy ni" Iy do.;ć zll.'>adni~ :r.miany w slo.sununku nasz) r.h władz do problemów {)oŚ 'ialy i !Ol>kolnictwa. Pruz
w'l'le lal ta dzied02.ina i cia spychana b la na dalszy plan, traktowana jako "ni rprodukcyjna", a więc mnid ważna od innych. Od
wielkiej kampanii illwl'stycyjnej "Tysiąc zkol na 1000-lecie" minęlo już d"adzieścia lat. W (}m Na ie Z'I>CZ~" "prow.lduć W
życie chybiony, "ielokrotnie kq·lyk.wany nie tylko pM.ez nauoxYc;ieJi, modelI-letniej ~.vkoly pod lawowej. Ja.k wiadomo,
skonczylo się to chaosem w naszym systemie oświatowym i likwidaoją wielu mJtól wiejskich. Dlatego rod.ztice, dzieci i nauczyCliele p.r02.yjęli s ulg~ "·'adornośó o odsląpieniu resortu od pr~ra
mu wdraiania J)owszedmej SGlkoly 10-letn.iej. Pomijając wn tkie Inne wqJędy, po prolii'll nie slae nas .. b~enie na ta.1t dr"K"ą
reformę IWIwia'y.

7

e
Na dobranoc

Dnokrzyżówka

nr 48

tJWAGA! do ka.żde-j kolulTlIny
pJOOIl()W j należy
wpilSać
dwa
wyma;y, przy C7.ym naleiy pa~tać, że 06Ł.aLnJa litera wy~a
J!IIl pi.en\'&bego ja. t pi«w6lU\ li~ wyraUl drugó€go. Liczba li~ J)«z,c2€1:ólnych wyra<Z.Ów 00
4Jdgadnięcia . .
~IOMO: 1. Jl(l6eol.s-tv."O. doeW€.a.cja, 6. :znak piea,rki, 7. o~, CJiu)lnilk papie6k1 do biIl~W, 8. a~·iacjtl baw.t>ie-j Jl()...
~~nie-.

PIONOWO:

ie znaNy bo jednak, i.e
automatycznie
. ustąpiły
wszystlkie wuooości zwiąll.allle z
roz"WojlN'Jl
polskiego
&kolniclM:a. Ob erwujemy
je
nadal takie w wojeWÓdztwie
kieleckim. W dalszym ciągu
j€fllt wiele do zrobie<nia, by popraw'ć waruJllti materialne
i
kadrowe placówek oświawwych,
Ó06kOO1alić i h sieć i fUlnk cjonowa~ie, prawidłowo. zgodnie
z
potrzebami województwa kierować naborem 00 StLkół pon~dpodsta~owych.
Szko.!y
ogo1nOoksztaJcące muszą dosto,sow:rwać się do zm\€<ńjanych' ż~
lozeń reformy . OSwlaty (mają
być
wprowad.zone egzaminy
wstępne Do liceów ogólnoksz tał
cąCYCh).
Nadal aktualny jest
kierunek na wzmocnieJlie zbiorczych szkół gmiamycb
i usprawJlienie dowożenóa dzieci do
tych placówl'k. Ale jednocześ
n·i e zamierza się
przywrócić
dZlialalność szkół w:ejskich tam
gdzie jest to kOlllieczne. W tym
celu wo.jewód:z.ki resort Ofiwiaty Z<l6t.ał zobowiączany do
0pracowania kQI1cepcji
nowe-j
sieci szkolnej, d08l.o6ową.nej do
irukbury osadniczej województwa i otmi lel.niego cyklu nau('zania obowią:z.kowego (a nie
dz i esiędol liJJ i ego).
Ta nowa

N

1. oWobna prze-

~ n.n głowę, n-o.s:wna ponad
t'lllOłem
na0Wa pierw·ia t.ków

+

C\h«niomyrn lub ich stopów 00dobrym prt.EWoónil."łlwftn cie-pJa i ele-ktryczJlo()i;-e,},
2. w plemiefinych pań
flItwadJ georrnańskich, jeodinosLka
~11JlIu terytorialnego z
grxrdffii (amlg~m: GAPUS) + loikdW~-t.a wJ'I!1i(),;!)()Ść
górsJia, 3.
'lllti.rnilk ma 2yny eleoktrycznej
4'0I1.pka 101nierska kiroju tran.<Uflk~~o. 4. nakrycie. przystrojeni.e- głowy noozone przez kobie1,)' + N.'€Z18 poz.osta 1a po odt('i ~f n«lrz,e luib ręce, 5. z.alą=;k.
p..'l.a malż{;ń~ka.
Rozwiązanie
duoknty:i.ó"ki
J)r_yl4W nAl4"L.y pOO adrl'6em
ftdallC\ji "ED" wylą.Nnie na.
.aria4:h pOC'ztowych w ł«ml
_
sH-dmłlJ dni 00 da.ty n;nie-jfWl6fI'O IItIJmenl.
Pomiędzy pra.Mlłowe
rO'Zw;qza.niCl rozlosuje
~ dwie
nagrody
ksi żkowe.
Kady p.-iowe be<z kuponu bę
iIłI ~I.ąorone z losowania.
2JIk'l.Nbaj/tCych się

+

*"

"ECHO DNIA"
Kupon n;r ' 48
r ~--------------------------~
R~Wi~ie knyiówki Dl" 33
. POZIOMO : De6>jlE'f'aot, pr7t'Nlda,
efnl..w..a,
rwanie,
lozprawa,

--

l!Oł..-mgret ,

PIONOW O: ef()r, PT'Z€>j~w , ramadan , t)/lraliof'i'a. pr€-!oe-rans , frylIIUI'a , ~f'Z~ , wole.

"Dacia" dzi' i jutro
.,D~

1300" ma Da s
'm
koneie sporo suk('~ów, którymi
chwałl! s:i-: jej producenci, m.in.
l-kro ie w swojej kla~, inCly)Vidua.lnie i zespołowo wyITala samochodowy Rajd EUf"opy (w 1978, 79 i 80 r.) Ma i iulIItl W swojej 12-letnie,i
hi iorii
- iyle \a.t 'iczy bo",;em (abry1!&- P~Uwwo montowano w
mej sa_hody na liCoe>l1cji "renaaU 19", a później prz.ystąpio
no do seryjnej produkcji na licencji "rena.uU 12". Prooukcja
tych sa.mochódÓw osiągnęla w
ub. r. 80 łys. Iiztuk, z których
1/3 sprzedana wsiała na zagranimuych ryn'k.a.ch. W br. w ColiIbasi wyprodukuje S>i-: 90 tys.
pojazdów, w tym - sporą część
"dacii 1310", w wersjach "berliJla" i ,.break".
Doi.yohczas fabrykę 'IV Cołiba
Id opuszerzały jedynie mode-l e
J300 oraz wyposaźone w silniki

•

ni~o większej

En

mooy

(ale o

NUMER 48

STRONA 4-5

grota
lal
Cr.lonko"ie Związku Speleologów " Curnogóry w pObliżu miasteczka Brodare o na Il'ł bokośd
50 m :maleill grolę z dWIema pod.iemnymi saJami j jeziorem.
Speleolodzy pn.ystąpili do poszukiwati na pod,tawie łl'gend o
i tnil'niu taki j groty. Udalo sit:
im znaleu "eJ ' ie de I:rot , które pn.~ pomin ał o ludnię.
Speleolodzy ustałiIi , że grota posiada poDad •
m dłul!:Ości, a
IIdz.ąc po wil'lko ' ci
talakt 'tów I
stalagmitów, ma ona okolo 3 mln
lat. O,obłiwo';cil\ Odkrytej groty
j e t tkwiąca w stalaktycie c:tasz- ka kosia I!:órskil'go. który w pradawnycb C18 acb wpadł do r::roty.
k'-j samej pojemnośei) i z wyż
'3lYm komfortem wyposaienia
- 1301. "Dlu-ie 1310" - bo poja.zdy
oktls7JOne
Pr7Je'l:
rumuńskich
kOD"inJktIK'Ów. pJ"'U'de wszystkim poo wz,gl-:dem ~mnie-j5'Uł)j&
zmyeia be<nzyny. Oba mod~e ,,6et"1I"''' i ,.bre6k" - wypo aWIII('
ą w s,jlniłli o pojftllltości 1298
om 2.eŚc.; o mocy 56 Ironi, polJ~jąee _
maksymałne J"O(Z""njęcie
z.ybko ci
do
140
km 'godz. Minimalnie róźni" się
zuZyciem b~nzyny.
... Berlina" zuzywa 5,3 1/100 km
prz,y r-ybkotiei 60 km/g()(}z, 6,3
I - przy szybkości 80 Iun/godz.
(maksymalna, dozwolona w RumunU), a w mi 'me
- 8,7 L
.,Dacii 1310" nie będziemY jaJ[ na FWl!ie - spro_dZl&~, 00~m cz-:ściowo wyposaWna je6t
w uNlIdzenia (przyrZĄdy pomiaro~e, de5ka rcndmloza)
je!szme rHi! prooukew.ane w RumuoD, & sprowadZJa.De za dewiz)'.
Przyszle' ~ rumuńskiego prz.em.y6łu sanwchodowego - to kierunek zgodny z łenden,cja.mi
światowymi: zmni>e-j zen.ia zuży
cia paliw. Po!>z,ukiwania idll w
kUku ki Mln~~h. Pierwszy to
udo kooa.la.nie siinikA 1300, f)()
wlaśn~ ma. miejsce 'IV "dacii
1310". Drugi to mi<eSZ&Dki paliw i n.a.pęd ełekiryCZlQ'. Po
pierwszym okresie entuzjazmu
okamalo si4:, że probkm jest bardziej skompłiko",Q.I'lY I wymaga
dalszych prac oraz badań.
Z tym większą D'ieci~rpliwo
śc.ią OC'zekuje się
ezwart<t"go
k.t'runku - samiXlhoou małoli
.raiowe~o.

koocepC'ja nie powinna roolZić
się loby t d~ugo, bo mamy przec·ież spore zaległości w stTukturze sieci ośw ia towej.
W b i eżącym roku liczba uczniów w szko.!ach podstawowych Kielecczyzny wzrOfinie o
1,2 proc. w stosunku do roku
poprzedniego, głównie w mias!.ach.
Na wydatki
rzeczowe
szkół podstawowych (łącznie z
dowozem dzieci do szkół zbiorczych)
władze
wojewódzkie
przemaczają w tym roku prawie 110 mln d, a wi ęc o 12,5
proc. więcej niż w roku ubiegłym. To óuio. Trze.ba jednak
pamiętać, że już za kilka miesięcy w sZ1kołach ~stawOowycb
województwa kieleckiego przystąpi do naukd prawie 130
tys.
dzieci, co. pogłębi zagęszczenie
w poonie&7.czend-ach leokcy}nych,
zwlas2Cza w
miastach. Stąd
szczególnego zmaczenia nabiera
prawidIowa i terminowa budowa nowych sZlkół osiedl owych,
jak również właściwie prowadzone remooty w obiektach już·
istniejących. W planie spółdziel
czości mieszkaniowej i rad narodowych znajdują się cztel"Y
szkoty podstawowe budowane
w nowych osiedlach - trzy w
Kielcach (Podkq.rczówka Swię
wkrz)'sk ie, UToczysko .:.. dwie
ostatmie mają mieć uUtończone
stany surowe jeszcze w tym roku) oraz jedi!la w Ostrowcu
SWiętokrzyskim (razem z przeds:zJ!:ole-m). Wiadomo też, że d
rOoku 1985 trzeba wybudować
13 s:z.kół osiedlowych.
oprawi się również sytuacja w szkołach wiejskich.
. Zdaniem resortu
oświaty
kon·,e-c:z.ne
jed
przywrócl'nie
dzialalności
w 15 zlikwidowanych pochopnie :.zJwłach filialnych. p()Jladto zakłada się, że
w o.k 010 18 szkQłacb wiejskich
podniet;iOOlY w.stanie icb stopień ()rganizacyjny (do ośmiu
klas), by ściślej związać je Zi!
środowisk i em i zUkwidować uciążliwe
dojazdy dzieci. Kontymuowane będą b udowy nowych zbiorczych szkół gminny('h (wraz z budynkami mi es:z.kaln 'mi dla nauczycieli) w
k lbmierzu i PieJwszowie.
Natomiast w bieżą<:ym roku
nie przewiduje się ilościowego
rozwoju sLkolnictwa ponadpodstawowego. Warw za2llaczyć, że
ed pię iu lat w województwie
k il'l eckim
każdy
absolwent
szkoły
pods! wowej ma zap€'Wnioną możliwość nauki
w
szkole średi!liej. Wybór jest tu
zre.sztą barów szeroki, dysponUJemy sZeTokim wachlarzem
kierunków kształcenia. Zaspokajane są więc n·ie tylko. pobrzl'by uczniów Klelecczyzny,
ale także ościennych
województw. W roku bieżącym, ze
względu na malejącą liczbę obolwent.ów zkół podstawowych
nabór do klas pierwszych szkół

P

Neandertalska
J skrobaczka
z zęba mamuta
Ar~hl'Olod"y austriaccy natrafili
w jednej " jaskiń·w Górnej Austrii na ilady pobytu czlowieka
neandertaJ kiego. Znaleziono tam
5-centymetrową skrobac~kę wykonaną prawdopodobnie " zęba mamuta. Jej wiek os~acowano na
70-1I9 tysięcy lat. Slulyła ona do
oskrob) wania .. mięsa kości dzikich zwierzlIt. W Jaskini natrafiono takie na cz~ścl szkieletu
nied.ź~i edzi~, w tym cała czaszkę.
IstnieJe WIęC przypuszczenie. te
Deandertalc:lYcy umieli polować
Da niedźwiedzie. Skrobaczk~ neanderlal<ką uwała się ZI> naj"iek~ze

znalezisko z epoki kamiennej

Da terytorium Austrii.

średnich

pozQ&tanie na niezmien10nym poziomie.
Natomiaśt
!>referowane będrzie k ztałce-nie
młodzieży dla potrzeb
gospodarki żywnościowej
i działal
no.śd usług()wej.
Z inwestycji
kOO1tynuowana będzie
jedynie
budQwa
warsztatów
Liceum
Zawodowego w Busku.
a finad1sowanie bieżących
zadań szkolnictwa ogólnokszta łcącego i wy~hQwania
wład.ze wojewódzkie
przeznaczają w tym roku 1.478.790 tys.
złotych, a więc o ponad 20 proc.
więcej niż w budżecie na
rok
1980. WZTastają rówlI1ież stawki
stypendiów całjJwwitych dla uc:z.niów
SLkół
ogóinokształcą
cych z 690 zł do 750 zł, a kredyty na pomoc dzieciom w rodzi'ilach zastępczych i własnych
wzrosną do 13.603 tys. zł, a zatem o ponad 30 proc. w stosunku do roku minionego. Na utrzymanie placówek szkolnictwa
zawodowego przeznacza się w
tym rOoku 484.755 tys. zł ()
pooad 16 proc. więcej aniżeli
przewidywano w ustawie budżetowej na rok ubiegly. Tuta j
również stypendia
pełne podn08zą się
d(,l 750 zł, a ogólna
kwota na ten cel wzrasta o 2631)
tys. :z.ł.

N

J

11Ż

tylko

te

Wieża

Eiffla:

przyklady

ś-wiadczą,
że na
rozwoju
c6w iaŁy przestanie się wres;z,rie 06Zczędzać. Wprawdzi e na
rarzie są to tylko zam ierzenia,
projekty i planYJ ale jeśli wła
dze woje-wód:z.kie będa konsekwl'nlnie prze6trzegać ich reali_
zadi,
możemy się spodz.iewać TZe>Cz)'w;stego postępu
w

w

szkoln<i ciwie Kieolecczyoz.ny.
TADEUSZ Wlr\CEK

t -zał
Allen Landry. łl-letJlol mie"'zkaniec Bayview w stanie ldaho.
wniósł skargę do sądu pn.eciwko
mie ",kance tego mla ta Edn!e
Wln.n (lat 47) za próbę dokonan ia
zamachu... na jego płeć. Krewka
m ieszkaJlka ucywilizowane-go jut
zacho.du USA oddała do niego. 3
strzały z rewolweru z blitej nie
znanych powodów. Jedna z kul
trafiła w suwak jego spodni. ale
dziwnym trafe.m nie raniła go,
wylatując
poprzeoz kIeszeń. Jest
jedyny corpus delicti próby
"zamachu" , sąd ma więc trudności w ustaleniu winy OISkartenej. W toku dochodzenia ;twierdzono ponadto., że w czasie rzekomego ,,strzelania" w domu poszkodowanego były jeszcze d je
osoby. l to wszystko. Trwa badan ie dalszych okolicznoóici bezkrwawego m.:ydentu.

to

Dzieła . sztuki

N

u

a początku st~znj.a p ra a
poinformowała, że Muzeum

.
NarOOQwe sukce ywnie odbl ra, wypożyczone niegdyś ze
ma~azynów i wystaw,
sztuki. Drog en"ne obra~
zy, za ta wy, porc€'lana i meble
znajdowały ię w tym zasowym
posiadaniu in tytucji ;. O'iÓb prywatnych. Pra a podaja miej'>Ca
i liczby dzieł sztuki wyprowa_
dzonych z muzeum.
Pojawiły
H~ także nazwis.ka: Gierek Jar~zewi~z, Lorentz. Nie ws~yd
k.le te gazetowe informacje był! zg?dne z prawdą.
Posypały
Się WIęc wyjaśnienia i osice dement.i.
PrzecoiętIly obywatel traktuje
te wypożyczenia jakO próbę zawla,ZC'zenia
ogólnonarodowego
s~ych
dZieła

majątku.

Jak było w rzeczywistości?
Pracownicy Muzeum Narodowego stanowczo protestuj" przeciwko takim pomówieniom. Okazuje
się, że jedynl\
osobą
prywatną
która na ścianie swojeK"o miesz~
kania miała cenne obrazy byl
prof. StaniSław Lorentz, dyretttor
M,;,zeum Narodowego od lat czterd~lestu trzech. Człowiek, którego
nIe sposób pode j rzewać o sklonność dó gromadzenia . prywatnej

http://sbc.wbp.kielce.pl

kOlekcji " .musUIDj~:.tl
Ją;o zaslugl dla pO
"" bowiem ... pro,' D·
Jednakie na fali
coraz bard&iej ni b'
tek, dyrektor
C zdjął ze cian)

Polska premien

•

le
Kaźdy gdzieii Gtarł się o nazwiskG Staoni ława Br~Ulw 'ki'-1;<I
aut.ora "L~gendy Młodej P«>łski" i "PłGmieni", teoretyka kultury
tWGrcę. " flł~zG!ii praey", namiętnegG polemisty z (wórczoś ią H enryka SlenklewlCza. P_tać wielka i t.ragiczna: gruźlik llalająr 51
w pracy, zma.rły we Florencji w 33 roku iycia; Uumaez i ją_
ey wraa z rod~inl\ w nieustannej w ...lee e eodltienny chleb atakG~any .z furią prz~ WS'l.ystkie pOO~iem ne partie ~Iityczne;' wreol't(lIe ?flara sądu mlęd!zyp aortyjnqG i oby_telsk iego, oskarżony e
"'li'''Połpra(lę ~ ca-rsą oohra.ną lt druJ.o8u słynnqo prowokal<>ra.

i

Ale

ersje

osoby
Lennona
"nia w kana bożeń
uczczeIdlJ,ordowanego

<lo!1ka

sł)rn 

.8 0 tle-ów "

JGh. 1I"\"" olal • falę
miejscowych
rn eścija'll
i
d!1 glikaiJskied.~ ez~
na
! ,'otfstami, kt6oo·o·ooza. iż styl
dzJ Lennon, a

w swoim
" BeatlePopularni nlz
.a ją .. do uw na jego
sympatycy
~o~ a
06wiadh· h protest6w
'. ~~ bm. nabo~" I. f j należy of: . tfdrv w Li" "Z F 2 tys. osób.
.f. że

praktyko<l-., a. ale in_
.. m: i n s t y
: to zresztą,
~dzd€go mu[)z:~ la szt.uki
t
~~2.yna---b
i
r. ~erw()-w ane
n '1. Inych fun\Lf

j

"'»li q

działała

biogralia
n.akh n.ion.ego
myślićiela jest ty\lko
pu.n.ktem
odniesienia w nowym polskim
filmie "W biały d:z.ień" Włady
sława
Terleokiego i Edwarda
Żebrowskiego - dla in.nej kagedii. Jej bohaterem jest mło
dy bojowec PPS - Frakcja Rewolucyjna, a więc pa·r ui, która
pod kierownictwem Jćyze!a Pił
sudskiego w)'lizieliła się :l ruchu socja·l!ist~z.nego. Naezależ
nie od sądJu nad Br2O<l.Owskim toczące-go się
w
1909 roku w
Krakowie. se-nsacji ta.m~ych lat
nie rozwiokłańej po d-z;ień dzisiejszy i do dziś obr astającej w literaturę, za.pad.a na pisa<rz.a wy_
rok. Młody bojowiec ma go
wykonać. Swieżo po niebezpiecz
ny·m zamachnl na oficera ochrany, oddany bez rC6z,ty sprawie,
teraz dopiero zaczy·na j,n.te-r~
wać się, k!m jest jego kolejJJa
ofiara. • Skomplikowaną tajna
gra, którą obse-rw'llje, nieoczekiw-a·nie stawia przed "Białym"
pytalllie: czy tecn, na którym ma
wykonać w)"I'Ok. je6t winien?
Z se-nsacyjne-j naNac,id 1HlllIU,
gęstego w
atm06fe.rze i w spania'łego w oddaniu kolorytu czasu, przepięknie sfotografowanego przez młode-go operatora W~
tolda Stoka. reżyserowanego z
niezw)'kłą
inteligencją r mae:'"
strią, wy ł ania się wielki dramat moralny. Czy ręką, kł6-ra
przy łoży lufę do !Pk·r oni, może
kierować własna głowa i serce? Czy do ustaleń podziemnego sądll.l i jednoznauz.nego rO'Lka'Lu w~anego dla dobra sprawy może kaTny, ideowy wyko.nawca włączyć wła ne S'Um5enie
i przek().nan~e?
Do roli "Białego" 'reżyser wybr ał nieznanego jes~e z ekranu młodego aktora z teatru Ateneum w Warszawie, Michała
Bajora, i kazał mu g«,a ć :re z.nakomitymi artystami: Krystyną
Jandą, Gu tawe'ffi
Holoubkiem,
Zbigniewem
Zapasiewiczem,
Krzysztofem Kolbe-rge.rem, Janem Nowickim. Jerzym Radziw i łow iczem ("Moca·r z"-BF7.0z,owski), Władysławem Kowalskim,
Jerzym Trelą, Teoresą Bu.dziszKrzyż an owską. LotlJlicja żebrow
ski ego oka-zała się bezbłędna.
Wielki team - we wspaniałym
filmie.
suoowi,! ym ru 'deocj ę Edwarda
Gierka
usły załem
edpowi di
t"'ierd~c,!. Calkiem odmieno był
jednak tryb pn:ekaunia muzealJJ)'eh zbiGr"w, oiż to su,eruj,! dGtychu.asowe publikacJe .,raSOwe.
Dom w Klarysewie staDowił prywato'!
rezydeneję )
sekrc'taru
parlii. w świetle Gbowi'!zuj'!CY,Cb
przepisuw traktowany byt mu lał
jako gmaCh publiuDY. Ni! jest
więc prawd,!, ie pani StanJslawa

Autc>rzy zastrze-gaj~ ię. że ni
odtwanają
postaci
historycznych, a interesuje ich wymyślony dram at w lnczególnych
okolicz,nościach
historyrznych.
Niech i tak bę<lzde. Tyle że
aramat je6t w tej samej mierze
historyczny, CO ludzki, a wię<:
kierujący
naszą
refleksją
ku
różnym "gordyjskim
węzłom"
życia.
RYSZARD KONICZ.EK

1Jwa.ga: film ~hod7Ii na ekHIBy kin w ..masŁach woj_óózlricn 10& marca br .

r·'1.Wą Państwo
i

Upiększała

'"'O . Je: Zam k
• • P IbJj zne. P~
,'.' tym Mu"a,ze zbiory
" dParta men_
. ' r. rezydencji,
' .• \'r, k ach pań
och wczasoz Q domu wy_
",dzienni karzy

"r
h

I.

~~s zawą.

I"t dZieła

"t

t

GierkGwa ubrała a IIlUUUJD to,
CG .ię Jej podobało, i Di .. Ks)'la
pGkwitGwa . Prawd,! je t. ie wystrój domu przy SłGnectmej dGkGnan v "G stał Gticjalnie, na sleceDie szefa
rzędu Rad y Ministró ..
.Janusza wiecwru, .,odDie • odpowiednim prGtokGłem i ... ob c"ości przed uwiciela
NaJw i:rej
.J:rby Kontroli. W tym sam m trybie nast'!pil &wrGt dzieł ."uki ...
zwi,!zku z ulralą przeli posiadło ' t
w Klary.ewie sutusu
ofi jalnej
rezydencji.

'"

sztuki
Klaryse-

ul. SłOneUDej,

Wyjaśnienie

to brami wiarY'zadowala re-

pełni

W IM!

r. w

Hitchcocka
..

japoń kiru
appGs 'l.cz~~oln" fe _
pG .. taruny Gdtąd

!iwa) 'niegG")'
CG rGku. JegG IIllównym akcentem
~ monumenlalne
budGwle. kGpie

litarycb

·wi:l\ tyń.

znanych

pomnikÓW I C&(8IG jui bajkowe
twory w zystko WYkonane 'Ze
śniegu w ImpGnuj" re b
rG~m j:l

racb, w parku w cenlrUJll miasta.

G1"wn mi twórcami śniego'''' cb
bndGv.Jj jest WGjsko i sluden~1
śnielll w polntebnej i1Gści dOWGi~
ftliej kie

Iużby.

Fe~Uwał

odb\ wa

si( co roku w luh·m. W ub. roku
w te liwalu u u 'slnicE) ly ł mln
'ury. l"w.
•

OpaSka Da glo," ie I kGI arki
p iór tukana owiad-

a ".rw.yCb

.... le Indiaoio peruwiań ki jelit

dobry...

łow~..

.,takó ....

n

OLGIERD LUKA ZEWICZ ~
rodIZJil się 7 li&topada 194.6 reku w Ch<lrz,owi.e. Zarnz po ma t'lJl"7;e
dostał się do krakow ki j Pań
stwowe<,i W)"ŻSzej Szkoly TeAtralne-j, którą ukończyl w rokJU 1968. Podczas tudiów wys~opi.l w epi0OClY<:qJJej roli w film:ie ,,Jowila".
Po u2)1Ska;ni'll
dyploom'll zaangażował się do
krakOWSkiego Teatru Rozmaitości, ale w dwa lata póinie-j wyjechał do Warszawy,
W roJtu
1970 poniósł porażkę w roli Waolia.wa w insre;ni!Z;lcji "Zemsty",
którą w Teatrze Dramatycznym
~ecował
Gu~Law Hol<l'Ubek
Znacznie lepiej wy-La~<towal w

15
- J 1.tfll
tut.Jj,
dw
Chodf, p<~~pie!n si~!
'tanf'la w dn .\,.. <·h J j us1la
rusz.;ll
si.ę i J hI1 z,astanQw~1
czy
idd<ll ją (ledy.kolwjek.
ją(·ą.
tnyl z wysilk;Jem w

no d.
-

JW; w roku 1969 objął głów
ną rolę w filmowym dramacie
współczesnym "Dancirlg w
~ Hitlera".
Jf!I'U!re w

tym samym roi<u
W)'btapi} w
tr2Iech filmach.
J~o
I'01e w
,.zoim.u olimpijskim" i "Ost.at-

nileh dniaeh" n1C2ym
różniaJy.

Natomia~

!ię ni
główna

wyr0-

la w .sły!nnym filmie o tematyce śląskiej - .. ó. r:it"fDi Ual'ne,i" - przyni06ła. mu '<ław . Za
tę wJaśnie rolę otrzymał w rollU
1970 nagrodę im. Zbymka CyNie rozwiewa
wszy&Lkich wątlJwO';..· •.
portł'ra.

jf'dn",k

N4e rozumiem miar.owiti , na
jakej pod taw,e willa b. I f kretarza
u zn ana
zOI'itala
za
gma.:h
publ1 czn.? N
mam
wątpliwoSci
CO' do
'ego. że
gma ham.i tak;mi «q B~l",(-dt'l'.
Zame-k
Królew ki,
W ilan6w.
Lańcut czy inna zabytkowa I>udowla, dOfJŻ nie " 'j{orzj'~t"wa 
na ala celów reprezf-ntacyjn ·('h.
Ale przecież dom w Klary
I
służył tylko i w \' l ;t('zni~ rodzlDie obywatela PRL Edwa'l'da
Gie>rka;' runk o ;ol': o"" ał on na
rałkiem prywat ne potrzeby. Nie
był rezyde-ncją
pl zybyły"h do
Pol ki osobictw i zagl 0.' zny(·h.
ni
był
mjej~cf'm
ori ;alnvch
konfer ncji. przy j!;l, rorzy~"toS_
ci protoko}arnyrh.
prawa jest po",,,Żnl(jscz.a niz
z porz.oru wy aj, ,tanowi
chyba dobry przy· zynt4c do ogólnonarodowej dy kus 'j na temat jawności ż,'cia pIhlicznego.
J leśmy
p ańshHm:
którego
konstytucja nie dDp l<:z('Za podziarn na równ",'h i ,.róv,rniejszych". l dlaiego wyprowadzki
muzealnyc h dzieł sztuki dO' pr 'watnvch mieszkań muszą być
się

~A

USZ ATLAS

Gd~ jel .,

Joh11?
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Z teki Alfreda

budsk.iego. a takż.e .. Zlote G roTI!O" Lubu..- kiego Lala Fi.1mowego
(~ plebi6cyt na najpopulal'ni j<,zeg ak a roku). W tym
samym rOIku stw~zył . 'e-t.ną
kreacj SLa.nikława w fjJmie Andrz.e.ja Wajdy ,.Druzina". (lJlaf'tym na opowiadaniu JarO"ława
lwzki€'Wl(;2.a.
R6wnież
kole-jnf' f il my - .. RGma.ntC7ni"
(na wjęc:u) i .. Pogoń ZAI Adamem" - pnyni ły mu
c "
W tym okrooe wY6peocjali2lO'lJ,'ał
ł>,~ w r()lacłi pi knvch mlor:)z,: E-ń
(ÓW. nIP('()
nosLalg;('Zl"IyC'h, <.a,ffi.(}tn)~·h.
n;.,.,uz li 'Ch. Takim był w fllmfe .. Wezv.a.ni " z
r 11 1971. w któ rm J!rał prz.ewraźli
Qn€1!Q.
utDlenlowa.n-::!o
chłop<
w.4'j kk"(!o. W kok-in. m
Illmi· Ka ziml('ł"Z3 Kutza .. P!1'la w "onm'"
11 972)
I
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cl.:'ajku w lat.:;l'h tnydz. tydl.
Pamipl.amv 1:0 z t..'lł!ich f Imó"".
j.:lk - .. Di'
ł'r('<I," (}971 f.lm
TV ). ,.W
.. 0973). . .. turona n "0973 - fiJm TV). .. 0r: I dn'e" (l 975) . "Du je p:r;u>chu" (1975), .. Zni l\d don I ~"
119751 .•. D~n" /197m, ..
l
d ór" «<'1'lal TV). "Zi~j
bielUla" (1976 i(>'f'lal TV) . .. Lalb" (1977 - ~13J TV)... ( l·lad
~Uftja" (197
aJ ' TV).
Q<.tatOlO'
wi.Ul.ie-h,o;my
go w
głównyclt rolach dwÓ<'h f Jm~w
- . . wizdrza.~ wiet.olu'Z kI" I
"Lekcja martw go j zyo". Wy'ląpiJ roW'l'lif'Ż w blm'
RD•.J~ Rał«eb. malan"
(1977).
Obeconi jest akto~e-m wał"'!ZaW
ski~o T<'GIru Powszechn~o.
SyJ~tkę tego aktora prz<'dLawiamy na zamówienie Agni~i WalCV\« z K i Je. Przypominamv. fu li.crty 00 na rej
rubryki n"}<,,iv na kOO('ł'('i~ opatrŻyć d~,k;"m " Na ż~
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Tłum.

J

N

OGAJ

OGtOSZENIA DROBNE
I garowyctt czynne w
łJ6-7i, Pogotowie
-wodoc.ągowe
MZBM

tel

Wtorek
10 marca
1981 r.
łblś

.kład.lII,.

i)'Cllenia
CYPRIANOM
l MAR(}ELIM

godz. 1-19,
elektrycznoczynne w

gadz 7-20, tel
481-80, Ośrodek
lnlormacjl
Usług
WUSP
te4..
457-41.
POSTOJE TAKS()WEK:
C7.Unów - ul. Piek06zowska - 515-11,
Dworzec PKP 444-33. ul. Stowaok,ego - 472-70, Szydlówek ul. Topocowsk,ego - ł37-11 . TakÓwkl bagatowe
ul. Armil
C"erwoneJ--- ..,..."
ul. Pie1<:()slP:&wska 516-11.

•

*

111.

CODZIENNY
HOROSKOP

~e tych - ó w . Mo.he..<.l
liolyć f)(J _Ś/IIOŚĆ w fK'OCY 1XJ~ {w
qcIu
(>IYINOMym.

Wok.c w I~ lOłIu r

TW'Ojq

1q.lO I 19.341.

"Pokolenie'" - "Lawrna" - USA.
kol. l. 15, g. 15 i 17 ... BL1a.ns lewartaLny" - polski, kol. lo 15. g. HI.
.. Odeon" - nleczynne.

"Hel" -

no;·
l>ie

TJi6

.10-

nieczynne.

APTEKA DY~URNA: nr 67-010,
pl ZwycIęstwa 7, ru' 67-0Hi. pl.
Konstytucj' 5.
INFORMACJA slużby
zdrowia
c'Ynn~
w godzmach 9-21, w
sobOlę 8-20. lei
261-27. InformacJe o usŁul'.ach 267-35.
TELEFONY: Slrat Pożarna 998,
PO ~OtOWIC
Ratull<k:owe
~. Pogotowlc
Gazowe !t94. Pogolowie
Energetyczne - Radom
901,
Komenda MO r.il- , Pogotow.e
Mlhcyjne 997, Pomoc
drogowa
981.
POSTOJE TAKS()WEK::
ulica
Grodzka 22!ł-5!, pLac Konstytucji
228-51, Dworzec PKP 268-88, ulica
Zw,rkl I Wlgury H8-10.

Skarżysko
... WolooWć·' -

"Cr..at~y

- wŁOSi" ,
.. OjC l(~ chrze lny II" - USA, kol.
l. ł, C 17.341. (potegnanie z fil-

mem) .

K I N A

b .o ., g.

lm, 8. ~ero.łłsk i.eCo "KopcM.OC.... - J . Glowae-ki~ g. Ul.
• ,ROmaotica" •• SUpet: potw6r"
jap. PK, kol. b.o., g . 13.31 1
15..30. "COfna" - USA, kol. l. III,
g. 17.341 • 11.45.
plen1ądze"

francusk., pan. Icol. l. 15, g.
13, ~ • 20. ..Kutg Kong"' - USA.
pan. kol. l. IS. g . 15.341.
"Study jne" - .. hcJ uc.eka po
raz oslatn," - f..-ancUSkI. 1<ol. 1li, ~ . 16, 1'1 1 Ul.
.,skałka" ..Slnak wody" poL.l(i, kol. l. n;. g . 15, 1'1 1 111.
.. Robotnik" - "K().('e.k: u włos
ki kol. l. l.8, g. lG.lO i 15.30.'
Galeria. DWA .. ,Piwnice" - ul.
Leśna T Wystawa .. P,·zedw.ośnie 6" czynna
w godz.
lJi.-17, niedziela U-Uj.
MUZEA
Kielce:
Muzeum Narodowe plac zamkowy - galena malarstwa 1 wnętrza zabytko Ile XVU
i XVIII w,eku - czynne w godz.
8-tj, soboota 10-111, niedz.ela 10-17.
Plac Partyzantów Wy.tawy
sLale: przyroctn.cza . Wystawa czasowa .. Lnslllracje
sztuką JaP()llol'
w
malarstw.e i gtaftce
polskich modernistów" - czynne
w godz. 10-16, wtorek lt'--:!O. niedZIela 1~17.
Muzeum Lat Szkolnych S. Zeromskiego - czynne w godz:. 816. środa ~18 .
Oblęgorek: Muzeum H. Sienl<iewicza - cLynne w godz. 10-16.
APTEKI DY~URNE: nr Z9- OGI,
ul. Buczka rTllO, nc Z9- 008. ul.
S,enk.ew.cUl 15.
POR DNIE DYZURNE: dla dZJ.eCi l doroslych , ul Poc,eszk
11,
(Przychodni" Rejonowa nr 2) w
godz. l8-22. w ntedzlelę - 8-12,
St.omatologlczna , ul Pocle.Uw 11,
w godl. 18-22, w soboty od
godz:. II do godz. 7 w po<"edZLa-

lek .

T E L E F O N Y:
Pog{)ł.owle
Ratunkowe 999, Pogotow,e M lhcyjne 997. Pogotow.e
WSW 416-25,
tra:!: Po:l... rn~ 998,
Pomoc drogowa
981. P o~otow,e
Energety~zne
Kielce-Miasto 991,
Klelce-Tere n 99%, PogotowIe wodnokanaltZ.Jcyjne
508-11 . Pocztowe iRi o usługach
91 1,
Hotel
"Centra-lny" 420-44, InformaCja kolejowa 9341, Pogotowie hydrauhczno-enecgelyczne
dźwigowe
KSM
osiedle XXV-lecia PRL tel 420-3~.
osiedle Sady - 499-59. osiedle Bocianek - 456-73. PogotowiA wod-kan, c.o., dLwigowe. elektryczne
SM "Armatuly" czynne w gOdz
8-21. sobola 8-19. tel. 518.33, Pogotowie galOwe czynne całą d'lbę
420.92, Pogolowie napraw urząd,c",

NUMER 4S

.. MeUlowiec" - "OjCiec ~w. Jan
w Polsce" - pol8td, leoI.

I'

PaweŁ I [

i 18.

,.ZwiĄzkowiec'·

•• Milcr:ący
kana4. PK, 1<01. 1.
-

wSI>ólmk" li. g 17.
APTEKA DY~VRNA: or __CHi,
ul. Apteczna 7.
POSTOJE TAKS()WEK::
Dworzec GłÓwny PKP - 7~, osiedle
Milica -

%2-".

Starachowice
K I N A
.,Robotnik·· - "Supeu:polw6l'"
Ja\>. Leol b.o., g. 16 ... Nic nie slo.l.
na przes.:kadz,e" pol8ki, kol.
l. 1%, g . 17 i 19.
"Star" .• Parszywa dwunastka" USA . kol. l. Ul, g . 17 1
11.45.

APTEKA DY~UaNA: ..... !9-07ł.
ul. Stasz Ica 1.
i"OSTOJK TAKS()WEK: telefon
53- lO, 53-80.

"Hutnik" - ,.Królewłcz .. gWiazda wieczorna" - CSRS. kol. b .o.,
g.
.30. ..MIstrz luerowRlCy ucieUS , Leol. 1. 15. g. 17 .30
i 19.30
,.Przodownik»
.. Parszywa
dwunastka" USA , kol. 1.
g. Iii i Ul.
"ZOrsa" - "Zły duch ;rambuja"
- Z RR, 1<01. l. 12. 1:. 16 , 18 .
PTEKI\. DY~URN : n.r ZO~L,
ul. St, 'oku nowska In.
O 'rOJE
T K OWEK:
teleton 17-~t
U W , G.:
Za
ewentu lue
zmiany w progr wie
10 redak-

k.... -

1'.

16 40

odpowied1:131no~ci.

PROGR M LOK LNY
M"~~,,yn
zWUIlkowy w
Cz . . USs3l.a 1700 W ladomo-

::'Cl 1705 .. Z ekta.nu i
W-..tdy"lton.c
rm. ywkowy (steo< ) 1'7 40

"L,czą

ud

:.tę

K

nie tylAto ;,,-odlu"
Dz.ekon. kiej.

-

Dziś
.. nOGRAM I
r.""ti1iarduw

14.30 TV w spraWIe
15.55 Ot 6(' k'y\~:

woj

Y.

"'r'"

ars,Z:lws!:::, c go

16 15 OziC'nT' i k

1XO/Ol". pubi.

""dE.

Dziennik

~ r.

%3. 11

15.45
1.6.15
1.6.45

17.:b5
11/.55
19.00

19.30
20.10

21.10
21.20
21.45

lkyCUłe",
,,Piosenka, I<tórej
nie motoa
przestat śp.ewać"
TV w spcawLe roil1lOCdów
PROGRAM"
Jęz . an&. kurs podst. l . %1
Jęz . niem. 1<urs -podst. 1. Zł
..Sekrety kin.l" - ltJ06liumy I
cha.rakteryzacja
w
t.llmie
.. Latający Holende,:"
.. SzkieUco • oko" - magaz.
Prog<f3ffi 1-okamy : Wiadomości kielecl<ie
DZleolUk TV
Wt.o.rek MeLotnana: M<y~a.rt I
Weber
pod batutą SkcOlWQcrewskiego
24 godziny
"Bez recept" - rQoZm. o wyc howa mu
Filmoleka n.al'Odowa filmy A. Wajdy: .. Kra jobraz po

bitWie"
23 .25

Jęz.

ang. dla zaaw. L

ił

tymację

studencką,

wydaną

pc:rez WSP w Kielcach. 95890-g
JACH Zdlli.sław ('lam. Prząs
ław) zgubił
uecenie nc 109/80
na 19252 kg węgla, wydane
przez K ieleckie Zakłady Drobiarskie w Kielcach.
95897..g
ŹELICHOWSKI Bogusław zgubił zezwolenie na wyrób i sprzedaż konfe.kcji. k.rawlieckiej damsko-męskiej.
95887..g

Jutro
PROGRAM I
G.OO TTR, RTSS
jęz . pols., ..
IV
6.30 TTR, RTSS - m.atema.t., ..
IV
9.:>5 H.storia, l<l. V:
W
kraju
Mieszll:a l Chrobceg,G
1.1.511' F.zyka . Id. Vlil: Co to jest
ek!ktronika
13.30 TTR RTSS - oItenV.a, .. li:

Po raz pierwszy szczególna szansa
dla miłośników ZAKŁADÓW

Z okazji 25-lecia
TOTALIZATORA SPORTOW
w dniach 17-19 marca 1981 roku

Azot~wce

14.00 TTR
RTSS li: Płazińce l

Ll.15
11.45
lUI5

bloJlogla,

..

obleńce

PROGRAM II
Dwójka dla dru!;ieJ ItIDlany
- Premiery dnia
Sprawy młodych : "Zamki na
lOO ....e.. - film obycz. NRD
Turystyka i wypoczynek
.. ,Doal 1 my" - poo:adnik
Senaa.cJe z przeszlośQi : Tajem.nłce
kca.kowsktego Bac-

JUBILEUSZOWE

bał<anu

ZAKŁADY PIŁKARSK

Telefon interwencyjny

Wśród

kuponów oplaco"
kwotą od 20 zl,
do rozlosowania:

DOKONCZENIE ZE STil. l

d()wej pękł kalocyfer. Mimo
kilkakrotnej i.ntecwencji w lldminist.racji RPGM przy ul. Źród
łowej 15, g.czejnik
nie z.oote.t
wymieniony. Mieszkańcy tego
bloku nacrekają również na sła
be ogrzewanie mieszkań.
Skontaktowaliśmy się z administraCją. Z relacji kierownika
- Józef. lkinl<.owskie,o wynika, że brak nowych gnejnikÓw .
CzynIone są sta-rania o ~kup.
Jeżeli nie uda się
w najbliż
szych dniach ich lIdobyć, ~o
dwoy zostanioe na.prawi()(lY.
Brak ciepła w mieszkaruacll
spowodowany był a wacią jednej z pomp. Zai.nstalowanie nowej pow.tnno poprawić ocieplenie pontieszczeń miesz.ka.lnyCh.

• 14 SAMOCHODÓW
• . WYSOKIE WYGRANE
Zakłady na normalnych kuponach
kolektury przyjmują w dniach od. 9 do 14
'1981 r., .. 13" ))6zostaje niewypełniooa.

yyyyyyy~",~yyy~ ~ ••••••••••• Y

K (N A

pl ~c

-

19.30 jh.eru:ti.k TV
2111.10 Twój
wap6łcze.<>ny :
,.Piąta
(>(M"a. r-oI<u" tUm
11..* FOI"um ełI:oonomistGw: RelMma g06pO(i.<K"cu ceot.nuR

Ciem, może być
downictwie, cena
terenie Końskich.
95881, BiuTO Ogłoszeń,

(Dap)

Ostrowiec

cJa. nie biene

"C.D.N."

lAI.OO

lCOI'sarz"
pan. kO'l l. 15, g. 15.31.

TEATR

uCt.tdze

USA.

K I N A

Kielce

.,Moskwa" -

,.0. Latnl raz" -

l. 16, g. LS.30. 17.30 i 18.30.

.. Walter" -

Ooobne "..,.s,peóotywy d/o ....,."ob......
110 rod~ zmiov" o/e mu Sil ... ę
.Ą'bJoo rJ.e,cydowoć, 0Ib)'Ś r>ie pa,,·
gapl/~,
moiJltltf'Oo.S,ci, 8oczn/,ie
pncypo/lrui .. " temu 00 .." d"e/e
wokó/ CJehi>e, bo konIc<Ne.nci 'ów'
"lei "'e l\p<q. I<<<>ś lnt<yguje _ _
""""'" Tobie, o/e nie Óien Z!byl

woięb'-Zq wodq - """"""'!I1oioiq,
/oupuj ....ecq~,
by
_ę/o...oć { kM fui: lIpOfVCh
poIÓW~I.

KINA
Baltyk" Superpotwó ....
ja'p. PK, kol. b'.O., g . 13.30 i 15.30.
"Glma, czy tajdak" - f .. ancuskl,
pan . kol lo J.8, g . 17.30 i 18.45.
.. Przyjaźó" - .. Siedem dni slycUl.la" - hISZp. LwI. l. 15. g. 15.341,

leol

-

lit .•

'l'EATR POWSZECHNY
im.
Jan
Kocbaoow kie!;o
"Ja4"'8 wdowa" - J. Tuwimd. g .

W IMI t. pOdnleslełlle
wsi
Proga k. Warsrowu do rangi rola ...
la.
W 1127 r. - lir. sł, Jóral BIIrlhkl, dro",ol~rll.
W 19/9 r. rmorl Jan Joqlehe" pl. Ja" TU5zka,
dzlałaCI:
IlolSkleoo I nlemleckleoo ruch II
robolnlcrego.
W 1924 r. - olworcle plerw""1
polsklel .. koly lolRlenl w Pornaft'u.

Młdych

18.05 TV

n.u ..Spotkania

LUDOSł..AWOM

, KONSTANTYM

sŁupa

UI.50 Dobranoc
L9.00
Zderza1ia"

1 iru:ti.

Radom

ill'~

16.30 .. TV KLub SenJ.ora"
16.55 Polsl<a Kroruka Filmowa
17.f15 .. Intecstud!o"
17.30 .. Struś Pędzlwl.a.tc przed9toaWIU" _
film an.un.
17.55 Lc.ka cz
ra.au: Bóle kr ęgo-

SPRZEDAM spodnie sLtruksowe - .. ra<n.gecsy", Kieloe, tel
487-69.
95892-g
SPRZEDAM kożuch dam ki,
dlu.g~ , nowy. KAelce. N a łkow s
kiej 8/15.
95898-g
- SPRZEDAM płaszcze skórzane
(46, 48), Kielce, tel, 405-53.
95893-g
. GOCEL Józef ('lam. Radom)
q:ubil
piecząbkE:
o treści:
.. PTHW Radom, konwojent 82".
wydaną przez PTHW
w Rad&miu.
85464-r
DUDEK Ma.rek 2'.gutH.ł legitymacje ~ VI LO, Kielce.
95885..g
WOŹNIAK Zbigniew (Ludwinów 40, poczta Kowala Stęp . )
zgubił pcawo jazdy, kateg<M"ii II
wydane (Xzez Wyd2liał Kornu.nikacj; Radom.
85462-("
SNOPEK Zofia 2'.gubiła legitymacjE: sz.kolną Liceum EkOoll&miCl.lłego nr 2, Kielce.
95895..g
SOWA Bernarda zgubiła legi-

KUPIĘ pokry wę

ka .. zastawy 1100".
Kielce, tel. 448-44, po 18.

!;

ol

~

".'.'"'.'n'...,..P'lI." ..."".'.',,,·y,,'f,,·

•• •

PRZ~DZALNIA CZESANKOWA

E .Im. A. KOWALCZYKA "INTERTEX"
•
w , Sósnowcu

ZYJ

E

KANDYDATÓW DO NAUKI
W ZA ODZIE WŁÓKIE
ICZYM
W Przyzakładowej Szkole Włókienniczej można zdobyć dobrze płatllY
:la wód.
Szkoła posiada doorze wyposażony internat.
Uczniowie otrzymują pomoc materialną, częściowe wyżywienie
zakres świadczeń socjalnych.
S 7 czegółowych informacji udziela dział o obowy i szkolenia zawodo\\ ~o
PTZędzalni Czesankowej im. A, Kowalczyka "Intertex" w Sosno\\ ,u:
kod 41-200, ul. Chemiczna 12. Dojazd do zakładu tr.1mwajami linii nr ~ ' "
1 21, sprzed dwor,ca głównego PKP w Sosnowcu.
.
10 1~

...

• ...&.&...06......

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wizvta ministra

S otkanie

ży

M. ako S -ego
z L. Walesą

Polsce

NRD

umacnianiu
wspólnoty
socjalistycz.nych.

państw

Wiele uwagi w czasie roz.mów
poi;więOOilO również
aJdual'll~j
sytuacji ·międzyna,rooowej .
Wi~zo.'em moin. J . Czy rek podejmował obiadem m.in, O . "Fischera. W czasie spotkania obaj
ministrowie wygłQ6iLi pr.zemówienia.

•

•
* w.idaia.no
wi-

pod])im;n,je planu reafuacji u.m&wy k.u;w.uN.ln~ i
naukowej
międ&y
Pelsklł
a
NRD. Po pełuc1niu min. Pischer
opuści W_aowę. OC'LM.uje się,
że d!l.iś 8«ł.8U~my ~an.ioe komunikat • przebioe,u l
wynika.eh Wlisy1y.

ukonczy olieja1wt
w
Pelsce minJster

~ag ranie<l-nyeh NRlJ
N'. Za JH)wied~iane są
u ezłon-ków kiepa,rtyjne,e i pań

nastLego kraju. P rzed
w gmat.il'll MSZ p rze_

wystąpienia
m.ioD.,

Ze

cjaaizmu w PoJ.sce, na podtwrażenie oojllBZJloiczych wtięz.i z Ki'Iajem Rad, :l. naszymi 9OOjaJ:i8t.yuz.nymi- są.siadaroi i ~yjaciółmli
Slkaeame aoą na me.powOOa.ooie.
Równ·i-eIŻ st<łllOW!CW !VJ)rZe<:,iwi'amy s1l: re<W.itz.jonit;ty~nyan prtz.eja.wom k!w-es1liooowaatia reaJliów,
uUs.)la.dów i poroo.umień s.taJlowiący(!h
o 1xwałości naszych
gra.nic i 1ntegr·aJnośd terytoriaJ,nej n~o państwa,

90J U 97JU. pra.yj.aż
sąsi edztwa między

je&t prnede W6ZY6t-

a idoołów i blis" łani e pr.~-od'flich

PZPR
fundamen<l.em

i

J odów

są

polityk:i

za ło<żenia

, nieroz.erwa lnie
z 7.a-sadaroa socjaJisJTJtN nacjona·J.i:zanu,
z
i br ałerską przy ja ź,ni ą
z umac nianielIl zwarwspólnoty socjaJisZf ,pra wą pokoju i po... 'w,t,d e. Ni epodw a żal
I~h
za6 ad potwi€-rd-z.ili
z (' ałą mocą 1'7 lutespoikania I sekrePZPR st. K,anioa i seffr' ('r a1n y KC NSPJ,
.

Mówca podIkll'ef;uł, że pTIlyjęte
z szerokim zai'JJ<te'l'€6OWa.m6ll'l na
a<renie Ini.ęd'Lyn a.rodow-ej, pokojowe proporLycje L . Bre:imi-ewa
z.gW6:rone na XXVI Zj.ewzae
KPZR w i&to1mej mtieree W12JOOga ajq
program
koniynui8cji
d-1al()ogu i odprll!ieni.a, ZWłilB'LCLa
w spr.awach ogll"aO'loi<lz.enia i reduok.c,ii 2Jbrojeń.
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ltiej konferencji ,
w półme z soju9Zlllika.m.i - czyn;jła w}'lf~. w tym
ki&ulllku .
(PAP)
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DOKOŃCZENIE ZE STR. l
MKZ Zi.emi ŁódzIIlJIel NSZZ
"Solidarność" podjął tę akcję
pr-olesliująoe p rz.eciW'kJO
2.woJ-

n iemu
z
pracy w szpitalu
MSW pięcoi'll cz.łonik.ów tego
2Jwiq ZIk'll , w
tym c2.ierech
dz.ia.łaoezy
Komit tu Zakl'Ży
cielsIciego. Ponieważ n.i~ udało się dotą.d z.ażegnać ko.n . f1i®tu dr< -~ ne-gocjai:ji, MKZ
Ziemi Łódzkiej z,apowied1Jiał
na wtorek 10 bm. goo'l.lmly
strajk ostr7.e4(awc·zy w oołym

" "",_c:Mi ..".

Opv~.a da:
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powsz.echn go w cadym regionie, Pr z.ewi<l u . sil; tak.że wyłą<C'~ n.i
prą<lu na cz.a s
mi-sji
głó\WI
") wydoan w rl21ien.ni ka
TV C'raz zaprz tanie druku
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Kurs amatorskiej
tresury p5ÓW

zwielok·rotnioną

mOnioS1tra w obecneoj z.aoOfrl,rzonej sytuacji mit:dz.ynarodowej spoobkoam.ie m.ad.ryclde
jeet ~ne do pogłębienia
wzajemnego zaufaJlja państw
uc~ników
konfe-rencji
00
wejścia n.a da'CJgę ogr&l1·ieze.nWi
kOl1fr0n4.ae}i m,tiota.rnej w w.arUoJlkacłJ JlO9'L8'nowen~a
i'flAN'esów bezpieezeń6liwa - y
pa:bEbN .

~ólnM

w poniechiałek

• Pn
50 M.r iów m rskieh sU z f~jnycłl JUi'N a takie ~tnicl.wo marynarki wojennej b i _ ucbiał w wi 1kich
man-ewraoh
JDi)rski<lh,
które rozpoozęły
ę w poJJie-

k-onf€l!'eonc<ja ta powoim-Tloa odbyć
s1l: w Wan;a,a~ e . Konferencja
ta dM.ałly narodom n.ada.ieję,

,,-OrLi mm. O . F'ioche'l'
4 w Gkre$ie ponad
d.rCJg~

r.e6ł'.lł pn.yjęty

na
!'J)Xl'tka-nia w

konferencji odiprll!ienia millitarnego i rO'Lbrojenia w Europi.e.
Pool&k.a, kltbra w imieniu państw
wSJ!Ómoty socjaJistycz.nej
wy-

PAP
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Pod ,.balonem"
.
;

Koniec
z ligomanią
Biorąc

sytU:lcję

Przy zielonych stolach

s rac

na sza sa ,··
IDllllnl'~
,'"
•
lIIl
Ul I '.,"I, I~.

8Zy"tk1> n .. to wska(buj~,..ifl
()d n.(tWflg9 sez<>nu tenlSl'iCI
Iit .. k>wi
BRONI
Radum
występow ć
będą
w II lidze.
R .. oomianie po 5Oootnio - nied'lll-elnyc:h por ikac:h we wlun j h ...h z
Górnikiem
<he~
w ... nk" (dwukrotni-e ulegli goSoiom 7:11), nie mają juź sU.ns
popr ...wiĆ sW9jej loka.ty w I-Ug •• wej
tabeli. Broń
zajmuje
~ktu lnie
siódme
mieJSCe i
wr...,. z z polem MCKS Czeladź
jMt ka.ndydatem du "padku.

W

w

czwartek

WaDe zebran·e

A MIA
d'HIl"ki Klu
Spoct wy
R OOMIAK z prasz w zy tkioh sympatyków na walne
zebranie
sprawozdawcz -wyoorozfl połączone li obeh d .. mi 70-leeia klub . Zebu(,ie odbęd7.ie się w czwartek, 12 bm., w lokalu wiany
(K'ZY
ul. Strug
63.
p
tek .. lI:od-7.inie 1&.
SądlJimy, ze wierni
kilMce k.(tI"'Iysta.ją al .,,,,p' z"'a

.

• RaG()l!l....cy metalQwcy mieii
je>.z.Cze nd<LziejE:, boWiem mówIło s,ię o powiększeniu l ligi tenisbtów sto-łowych do 10 zespołów (rywalizowaliby wówczas o
miejsce w ekstraklasie w lu.rnieju barażowym z mistrzami
trzech grup II ligi), ale ostatnie zalecenie Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu
w sprawie zmian ssytemu rozg"ywek centralnych (pi zemy o
tym na innym miejscu) je-st jednoznaczne. O powiE:kszeniu liczby drużyn w l lidze nie ma w
obecnej sytuacji mowy.
.
p,·zv ok azji informujemy, ze
w pOzostałych s.potkaniach · finału .. B" I ligi (dr uż)"n
walcząc)'ch o spadek ).. Z.a!:,łębie Lubin wygrało u Siebie z MCKS
Czle<lź 14:4 i 18:0.
TABELA FINAŁU "B"
5. Zall:łębie
16 19 161-121
6. Górnik
16 13 U4-I+l
7. BROŃ
16 . 5 ;1027-186
3. Czeladź
16.
7-ł---!U
Drużynę Broni czekają jeszcze
Wyjazdowe poJedY'n-k.iz z.:głę
bielU Lubin i lUCKS Czeladz.
(paw)

Porażki

Skalnika '

ju~l~

(ekr.)

Judocy walczyli
o puchar "STARTU"
W StcZflIl:0mi .. odbył 9ię gólno
ski turniej juniorów i juni r&\4'
zycla w judo o puch (' aady Gl8wne-j Zrzeszenia
Sl'octowell:
..START", w ktorym ryw' łi.:owali repre ..ent 0ci Lechii Kielce, Sb .. l.. R!łd m
i St ct.. Str~egoEB.
W tumi ju j!J.niorow młod
. zvc!1 radomianie ujE:1i cztery
I)iet'w~ze miejsca, a kielczani
t,,'w.mfo ali. trzy1<rot·nie. Najl~
i w
zcz gólnych wag ach 0kazali siE:: 53 kg - Robert Pawlik, 57 kg - Pi'~r M .. jchrzak Obaj ze Stadu Radom, 62 kgPawę-ł Okólski z Lechii. 68 kg . Piele Kwiatkowski . 75 kg
Aude_J Ousiński
obaj ze
~tartu Radom , 83 kg M .. ciej
Ful kiewicz, powyżej 83 kg lIubert Czecnichow ki - obaj z
LechiI. W punktacji klubowej
zwyciężył St CI Radum <12 pkt
pne. Lechil4 Kielce 39 pkt I
tartem h "&eKem II pkt.
W g.cupi
junIorów pierw ze
lokaty z naszych zawodnik w
wyw lcz.vlt:
Ireneus..
Kiejd:>
(r,!1 kg) i Andro:ej Wel'iki ([>ONVźej 95. kg) z kieleckiej L chii or n Knyszłof :Jelonek (6<; k~) i
Zenl>Jt K wal ki (78 kg)
nGm~k,e!!
, tartu P nadte> dr !gi,! micJ-;ra zaj li: P wet
i1 .. 1
(G'i kg). Jacek !':!tow r~ki (71 kg)
i GrZE'gQfZ akhwski (!I~ k~) z
L hii
r. l~
rad mhn,'1 Jac"k
WÓjcik
(O';
kg)
Dr1l7Vf'.O'H)

li"

=

Wś(l)d

junt rów zwv'c;n!yl i ~o
'r>~d In:>,. iudocv Startu
. In.. ·
~"m
kt n:.. rł' ..chh ~'j pltt
I St.ct m

R,d m :U

l< t.

('.\

m
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Nie podwiodło się tenisistom
st.ot.owym Skaln.ika Wiśniówka
w kolej'nych
spotkaniach o
mistrzostwo II ligi. Skalnik
przegrał
bowiem dwu,krotnie
w Nowym Targu z zagrożony
mi d egradacją G6rcami 7:11 i
:12. Punkty dla naszej druży
ny z.dobyl.i: Jerzy Janusz 3--1, .
Broni ł aw Kurzak 2-4, Roman
Motko 1-0 oraz debel J . J a nusz - R. MQćko l-l. Skalnik,
mimo poraże-k. nadal zajmuje
w t.ab~li osme m.jejsce .

w

II

pod

trudnlłl

po~ski~

go spo.rtu, a w szczegolnosol
klubów
sportowych,
GKKFiS polecił zwilt zkom
aportowym dokonanie analiz
i wprowadzenie niezbędnych
zmian,
zmierzających
do
oll:r:lniczenia wydatków ponoszonych przez kluby z tytulu udziału w systemach
hizgrywek
centralnych.
Zmiany te mają dotyczyć w
szcz~ólności:
•
' . ' iw :gr,ach zes,P0łQwyQb.
zmnie;iSżenia liczby
drużyn
lig ce-ntralnych oraz zmianę
systemu rozgrywek centralnych na terenowe w niż
szych klasach:

Z

e

l'czygetllwujący się do SC7.0nu pilk,irze ID-ligowej Korony
Kielce gościli w
Piotrkowie,
gd·z;ie w t-owarzyskim meczu pokonali II-ligową Concordię %:1
(1:1). Bramki d la kielczan zdobyli: Gruszewski w 45 min . i
Wolicki z rzutu karnego w 80
min. Zespół Korony zaprezenWwał siE: korzystnie, w ykazują c
dobre przygotowanie do sezonu, podobnie jak w poprzednio
rozegranych spotkaniach kontrolnych, w
których wygrał
. miE:dzy innymi z Polon ią Warszawa i R akowem CzęstochGwa.
Warto przypomnieć, że już

sobotę

cłziewC'Iląt

i

sportowych

.dbył

się w
turniej
w tez okazji

balonową·

Turniej
dz.iewcząt
wygrała
Waniek z Budowlanych Katowice zwyciężając w fiI).ałGwy~
pojedynk.u ZerdecJtą ze Stall
. -8ta.1owa Wot"a 6:2, 6':3. W sP.ot~
kan~ach pólfinał.owych Wamek
pokonała Drabczyńską z
KKS
Bielsko 6:0, 6:3, a Zerdecka odniosła zwydE:sbwo nad Gumułą
z Goplanli Inowrocław 6:1, 6:3.

Korona wygr
w p.e01l e

najbliższą

16

nisie, zorganizowany
oddania d~ uzytku w ośrodku
sportowym TęCZY hali do II:ry
w teDlisa pTzykrytej powłoką

Jednooześnie w związku •
rozszerzeniem się czasu wolnego i koniecznośoią zwięk
szenia docbodów własnych,
GKKFiS poleca organizowanie wszelkich zawodów z reguły w dniach wolnych od
pracy
oraz w lI:odzlnach
wieczornycb w dniach popr«-dzającyeb te dni.

w

udq,iałem

34 chłopców z 13 klubów

Kiełcach
oll:ólnopolski
młodziczek i młodzików

• w pozostałych dyscyplinach ograniczenia regulami nowej liozby uczestniczących
w imprezach zawodni1,ów do
niezbt:dnej z punktu widzenia szkoleniowego.

piłkarze.

Korony zainaugurują o god7.inie 12 na własnym boisku wioSfJ.Nlą rundę rozgrywek w lU
lidu .Bjf'dynkiem z aktualnym
liderem, BKS Biehk6.
(ap)

Przy szachownicy

W dodatkowym
pojedynku

lepsi . radomianie
Informowaliśmy
juz. że w
pierwszych spotkan!~c.h o wejście do n ligi szachiSCl Budowlanych Radom dwukrotnie zremisowali z 'drużyną Zakladowego Domu Kultury w Mielc',l' W
minioną sobotę doszle w ~llel~u
do .ttzeciege, decydującego pOJ~-.
dynku pomiędzy tymi ZeSl)oła
mi. Wygrali radomianie 6:4, awansując
do następnej rundy.
roz·grYwek. Zwycięstwa dla Budowlanych
odnieśli:
Andrzej
Koziarski i Rafal Modelski 0raz Janina Grajewska i Mariola Warchołówna. a Andrzej Li.pińskl,
Czeslaw
Czechowski,
Tomasz Maslowski i Marek Zych
zremlSowali swoje partie.
Do
końcowego sukcesu radomskiej
druży,ny przyczyniły się więc w
dużym st.opniu szachistki,
zdobywając komplet punktów.
Druga runda rozgrywek
o
wejście do II ligi rozegrana zostanie w dniach 21 I 22 marca.
Budowlani zmierzą się Vi Rą
domiu z . Sygnałem Lublin, a
szachiści
WOK Kielce 9(OCZą
wyjazdowe pojedynki Z AZS
OJs2\tyn. Jeżeli nasze zęspoły
zwycięsko przebrną te przeszkody, wówczas grać będą ze soba
w finale grupy, a stawką tych
spotkań bE:d'bie awalU do II ligi.
(ap)

Wś:ród chłopc6w
kazał SIę H-le-tn i

r1t'" z KS
syn
ski,

byłego

rep
ptotra Jamroza.
pa rbi i J amr t
Kornasa
z Pi asta Gl:
6:0. 6:1. Wpół finala
wygrał z Sido rem !.e
lowa Wola 6:0. 6:1. a
ZambGkiem z OUOOWI!,",
towic e 6:3. 6:1 .
łowej

W turnieju ue
nie-ż młodti

'gu kieleeklego 'rendarska i Tom~k
z kieleckiej T~z:1
gorz Tracz ze Sparty
rza Wielka; stawia;ącv
pierwsze kroki na kor'
Podczas otw arcca
Gkazji oddan ia do
li "pod balonem",
cy drziałacze WV róim;
odz.naką WKFiT UW
cach - "Za zasłu ~i w
Odznakę otrzymali:
kręgO'Wego

Zw iązku

gQ w Kie-lcach - inż
Doliński, pre.z.e5 Klubu
wego TE:cza - mgr
Deja ()raz kierownik
nisowej TE:czy
Grabulujern.y.

na

lidze koszykarek

e
TARtJ Stauchowice wyg-ryw jąa
niedzjelę VIt' Lod'"
z miejsc9wą Tęczą
~n ' c~nie zVlt'ięk~yly we SZ!łRSe n .. utnymll-

"S<Yk .. rki

K

uwagę

finansową

w

nie sit: w II lidze. Podopiec,"ne trenera Janu a
erk.. w najbliisą sobolę i niedziełę, w osblnich już pojedynkaoh e Iill:owe punkty, p6dejmowac będą w Starachowioach
druiynę
AZ
Kr .. kÓw i wystarczy, by odnio Iy jedno zwyoię _
tw .. nad kcakow kimi kademiozkami, a w n~
tępnYm sezonie nadal uczestniczyć bt;dą w drugolil:'owej rywalizacji.
Łódzka TE:cza zakończy rozgrywki wyjazdowymi spotkaniami z AZS w Lublinie i jeśli nawet
odn!e~ie dwa zwyciE:stwa, to przy jednej wygranej taru z AZ Kraków może jedynie zrównać
ię liczbą zoobytych pun tów ze lararh wiczank ,mi A w bezpośl'ednich meczach koszykarki
St ,u'u S'l minimalnIe lepsze od lodzi nek WprawdLie ilans pojedynków jest remi~wv (dwuk"otn'e w~:;:rał Star i dwukrotnie zwyeiQżvł T CZd ).
al n.ł.>Z ze :)ół w tyC'h czterech spotk3nich uz.'"~ 
k" 'o{'Jl·z.\'stnicjsza różnic~ k06Z\' (piu sześi·). Tak
wit'c bez prze ady można powiedzieć. że j('dnopunktowe zwycit'stwo starachnwil'kich k" 7.vk ,rek w LBd1:i by lo na wał:'~ dru<::oli=:owe~ .. bytu.
D d.ljmy. zwyci~stwo odni ... iooe w dr" nu&yc<n v('h okoliczności..Ich.
Zbl:7,j~c· ~iE: meC'ze
bru z ,'zs Kr .. k"w ni~
b'dl jednak dla staracho\\licz~n !< •.s acerk,em",
bow' em krakowianki sa również za~roż nI.' dgl'ld3ch N:ltomia t niC' jll' raczej nie ur tuj
od,pJdku druŻ\'nę AZS Wr cław. W r '\\Idzi
wrocbw ianki ostatnie [lolklO ia grać bE:d'l u sie-

z AZ
bic ze Stal\ Stalowa Wol .... ale prowadzący w tabeli zespól ze Stalowej Woli nie może sobie 'pozwolić nawet na jedną porażkę, gdyż koszlowa ć
go to może utratę szansy wywalczenia awansu do
ekstraklasy. Na potkniE:Cie siE: koszykarek SŁali
~ talowa Wola czeka bowiem druga
tal z
Brzegu, ustępująca liderkom w bezpośredn ic h
spotk niach różnicą tylko trzech małych punktów! Fini z rozgrywek zapowiada się wiE:C bar-

W klasie

dzo interesująro,
A oto k()ffiplet wyników z minionej, przedostatniej już kOlejki spotkań: TE:Cza Łódź tat'
stat'achowice 76:63 i 66 :67, AZS Kraków - AZS
Wrocław 74 :66 i 57:58, SŁal Stalow Wola - ROW
RybIlIk 61 :58 i 81 :53, SŁal B"zeg - K "ona Kraków 76 :62 i 7<1:70. AZS Rzeszów - AZS Lublin
77:75 i b'3 :86.
T

BEL

1. St"l
talowa Wola
t .. 1 nneg
3 . . \Z R'le z ' 'V
-I. no"," Rybnik
5 . .\ZS Lublin
6, Koron Krak.w
7, :\Z Kraków
8. T .\R
tar!łchowice
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