braDŻOlf

KitlC3Ch
A. Siwaka

6c

ierw~e
pcz.ewidywano.
że pierwsza tura I Krajo-

P

wego Zjazdu
Delegatów
NSZZ- .,8o!ida,r,(lość·· trwać bę
da:ie trzy dM. Obrady
jednak
przedłużają
Sli.ę i obecllie nie
m()żna jeszcze dotidadnle okreś
l.ić terminu
ich zakończenia .
Płyn;ny je t rówGleź
p()rzadek

Rok XI

Kielce , wtorek 8.1X.1981 r.

oor,jld ~ Nil - <łl'lt$ioa]
się

powełaiue

równ.ież

Gołąbki

Żiwkowa

Na półkach siklopów IIpożyw"zych łatwo dO<9tępua ~t jedynie 'herbata tureua. W tej sytuaoji liozą się więc wszystkie
przedsięwzi( ... zmie.rz:J.jąee do p()prawy zaopa.trzenia oa.łkowi
eiie ogoł()()Onego z towarów lIynku źywnGŚOio-wego.
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Trudna sytuacja g;ospodarcza
nie sprzyja specjalnym wojaEom. NieDlJ1iej znane miejscowości
turystyczne. takie jak
Malbork. zawsze ciesz" się pow_eniem.
'
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olone do' lał ' 18"·
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DOK ONCZl!l'IfIlI!: NA 8't'

f

Depesz kondolencyjna
do przywódców CSRS .
W z.wtą.r.ku z tcagi=ną katar
lOtrofą
gór iUczą
w Kopa.lo.i.
"Fluro" w póbnocnoczeskim zagłębi u w~la br11tll.atnego.. I &ekretara: KC PZPR StlMl1iSław
K ania. przewodntczący
Rady
Państwa Henryk
.Ja,błoński
i
prezes Rady Mi.nistrów W()jciech Jar u relskł
wy tosowali
depeszę kondolencyjną
do sekretarza gooeraJnego KC Komwnistycznej Parlii Czechosło
wacji. prezydenta Czechosłowac
kiej Republiki Socjali9tycznej
GlUttava Husaka i przewodnic.z.ą.ceg
r·zą,d.u CSR.<; Lub()mira
Sztro-ug<l>.la.
(PAP)

poniosło

tc'!;ec i zmarł

h '< pitala. Jest
'Ju wypadek
h

otwarto jut kilka ciekawych
wystaw. W Domu Kultury Budowla nych czynn
jest słynna

() koliczno~

"~Ow t~nym

w
dW'Je" cbłopców.
(PAP)

"Zachód-BI"
W
pomedziałek
radzieckie
wojs ka lądowe. maryna rka wC}jenna I sztaby wykony.wały w
zajmowanych rejonach przewidzi.a«e pla'laml przygotowanIa
do prowadzeni'! dZiałań bojowych w reJ()nte ćwiczeń ..Zachód-8l"
CWlczeuia obserwował m .in,
minister ()br()(ly narod()wej PRL,

gen.

rmli

W~jciecll

Jaruzelski.

ogórków i koncentratu nie. po-

<Xbpowiedz.i. na.. pytan.ie czego możemy oczekiwać od
Zakładów Przemysłu Owo
oowu-Warzywnego w
Pińczo
wie wył ania się ooralZ nast~pu
jący:
Zakład
pracouje
pełną
pacą too na tyle. ' Ila ile
pozwad. ją mu te.goC'OCZlle r.biQry.
ilość i jakość owoców i warzyw
były
w tym sezo.nie ra.czej
śJ;'edoni.e.
Ił - G klęsce
llrodtzaru.
k<tóc .. miala nadejść jlui _y<oey

Z

~Qieli :

Swiętokrzyskie

Pińcz

ur dzaj
nam nie grozi

~asługi PRL
nadała

z

KI~sk

Wstęga

PRL

od latują

się

.

. -

'.

w

tym '

r-o«.u:

wi'llIniśmy na.rzekać,

DOKO~ CZENIE

Zmiany

NA STR. 2

•

Pl"'LeZ cały I1lemal po.ruedzialek toczyła się Ila zjeździe d y skusja nad kierunkami zmian
w statucie z.wlązku .
Delegatom przedstawi()'ll.() listę pytań
zasadn iczy ch, któt-e
sfo rmuł()wała Komisja
ta tu towa na podsta wie ponad
300
propozycji zmia n
w statucie
nadesłanych przez
poszczególne r~iony i ~by indywidualne. Liczne, często sprzeczne
odpowiedzi na te pytania, jakie padły w toku dyskusji ,poniedziałkowej, posłużą komisji
jako wytycroe 00 dalszej poracy n a d statutem.
Na jw~ęcej
k.oo.trowersji wywołały
propo.zycje zmian w
strukwrze władz
krajowych
DOKONCZENIE NA STR. Z

dziedżińcu

dla ,Bolka 'i Lolka

"kho~

dziec:ł

l młodzid na kitrmasz

juź la·t k~gar
COC!l2 - u\)(},i;·~ w

C( OOr6&t,. i już do nich nie

zaprasza.

d wielu
me są

l)tera-lurę

dla dueci

i
mł()(hiety.
Sytuacja ta musi budz.ić . lOzczeg61ny nie• pokój. R09nie nam bowiem
pokolenie wychowywane bez
k iążek:, nie znające chOCby
podstawowego kanonu klasyki literatury dz. iecięcej i mło
dzie żowej.
Nasze dzieci nie
mogą p~znać
baśni Andersena, P erraulta, braci Grimm,
K<KlQpll icolaiej, wier·szy Tuwima, Brzechwy. Kraskkiego, La
Font [ne'a, nie wspomil{\ając
już o wsp kzesnej litera burze
dla d <.i e<: i i młodzieży, kSląż
kach Niziurskiego, Nienackiego, Zukrowskiego. Domagalika i wielu innych pis:J.rzy.
Od lat nie można dostać w
księgarnlach 1)owie ści Verne'a
Stevensona cz.y Maya,
Wi~ "';J LUO
jednak, że te
ksiąiJd z.najdują się w wielu
d omach. Często niepotrzebnie
za~egają one regały, bo dz;ie-

DOKONCZENIE NA STR. Z

Bioprognoza

wracają.

Zdarza

Sejsmolodzy
ja,~cy
o:d
w ielu tat przewidUją , ze .,naJgorsze doopie-t.'O. ~OoŻe . się ularzy ć" i że kraJ leszcze w ble2:ąeyffi
tu-~e<:iu przeiyje , t~ 
oon4cllllY kataklizm o natęzenlu
wsbrz;ą5Ów
dochoodzącyc h do 8
stopni w kali Richtera..
Obawy przed nOWą kaobastr fą
nasi liły 3.ię od pewnego cz.asu
DOKOŃCZENIE NA STR, 'l

się,

cen-

że

ne pozycje li~a~lI"y dl:iecu:młodz;ieźowej
trafi..t ją
składnic makulatury. podczas gdy tysiące roduców bez-

cej i

do

skutecznie

ich w

poszukuje

Ii:sięga.rniach.

D atege !łuza redakcja p . litanowiska zorganizować kieł" 
mUli używanych klił\źek dła
dzieci i mlodzieiy. Odbędzie
się on na dziedzmclI kieleekich redakcji pny pl. Obroń
ców Sblio.gradu !, w IliedzieDOKON CZENIE NA STR. S

Temat dnia
o rolli resort administracji.
że lly śmy
,li e
czekali 'TłCl
przystClnkacn corClZ dluźejt
Dyrekt01" Zbigniew MikulskE %

C

D epartamentu
Komunt kClCjł
Mie]skte; ! Dróg powiada : przygotowujemy właśnie projekt uchwaty Rady Mini strów , k tórCl
roz'vil1że te probletny . .
500 osób
zatrudnionych w
gmachu ministerstwa zajmuje
się obowiqzkami
norma.tywny-

mi z ogromnym

(żeby

wiedzieć

Uwaga kierowcy i przechodnie!
Warunki drogowe dobre, widzialno ść rano przeważnie ogra_
niczona.
Syt .. acja biometeorologiczna kony .. tna.

nie

po-

_m

- przesadnym) zapalem. Ustaw przybywa
duż@
i są to ustawy coraz lepsze. Tyle, że pożytek z nich ciągłe
skTomny, nie _ mi aTę społec%
nych oczekiwań.
Wcitłź
~f'o.k
w ieśet
c'zęści

ile

iwiękazlł

się

dostawy

zo.miennych. komJK~t"e"o

tab01"".

tSejsmiezny al~ł
. . -atdiq Japonii
ie&k ńą mek6iJ<Olii tDlujsk.ej
wzięh -w
tych
dniaca udział w ope<raeii
pozor~waneg() trzęsienia
ziemi
~rgant row anej od Z lat dla upamiętnienia rocz.nicy katastrofalnego
trzęsienia w
dniu 1
wrzp>śnla 1923 r . W samym tylko Tok.o zginęło wówcza ponad 100 tys. osób, zaś 300 tys.
domów uleg~ znis:zozeniu.

wstęp.u a

Nie~~~el~ z ·. ~.~~iępkq ·

w kierownictwie RTV!
7 bm. odbyłO się - z u<kiatern c złoUKa Biura Połt tyc z.n ego,
sekretarza KC PZPR Stefana
Olsz()w8kie~o
i
w.ceprerruera
Mi~zysbwa F. Ra.kow9kiego po...
siedzooie Pre'Lydoium Komitetu
ds. RadIa i Telewizji. Prezydium podziękowaŁo lJa pracę w
kOoOlitecie dotychczasowemu wiceprzewodniczące-m-u
komitetu
S t'aniliła w o-wi
Słefańskiemu w
l:woiąz.ku
z mianowaniem go
podsekretarzem stanu w Ministe<rstwie Kultury i Sztuki 0raz dotychcza sow e mu wiceprzewodni<"ZąCeffiu .Janowi Grze-

teitł a

programo.wa.

13 bm. na redakcyjnym

wa- '

c·zyw!l.. pCzede w~l:yGtkim ogÓl'ki. i pomidory . DB wr~Q'!1 zakład prz6tw()czył 890 ton <»górków . o 50' to.. w ięcej Ili:i: zaJd dał (lIal).. Obecnie ()górkowe tniWił dobieg aj,ą
końca..
d,ziennte
s*u.puje si.ę już tylko o.k:oło
l tony tych waczyw . Na pelnych
obrotlłch
prlli!uj,ą
taoki.e linie
pN;eciocll pomidorowego. DB tej
poor Y z:adtła.d gk-u.pił 17/10 ton pomidorów «(lla.o. - ~ . ~ ton) . Bogllity urodzaj [)OZwaJa joollak
sąd!Uć, re w tym roku na brak

!łrowad.z.o'lla

dYSkusja

I

p~du J e

zespołów

tycz.nych, któ['!J. to kw~ re~a z porządku obrad pop rzedIliego dtnota. Ze6pooły. \)O U kOłł
stybt1owa(l.1u się na zj eżdz.t e/
pracować będą do jegG drug iej
tlJory w rożnycłl mia tacb. kraju. Dz iś omawiane będą d a l&ze
prawy stabutowe; ma
być

Skaf'''' tła IJ()spodarkę k8tnu-

nalnq

k.

ł mieu:klłniowlł

nie

małe

ale romq. W' u,"eaty'" Tf)łĘ"
wpł1lnęł& ich
lO t1llrięCfl;
(5
l»'oc: wiece; nił IM' f'okll tf1' . W
t y'"
%II!"Owiua
się
clcłhtl

wzrost ...
l

co

resort odpowie "" l»'zttnfl podo.nie matki CZWltTUCl
dzieci, która weuetu;e w murzł/
kład

Cbuek Walłl~. kióry PO~~
our.j" r. lI<PeracJ'
przell'&CUpienia llet"ca i , płuc.
wrÓOtł de rodzinnege domIł.
Na zdjęciu: P"'ywit.anie z

białym

poko.it& z kuchn ' /ł t

"te

dał się IW

ma

mMką.

o ponowne- rozpatf'zen!e sprawy.
DeCYZja znajdzie się zatem w

http://sbc.wbp.kielce.pl

pieniędztI
na
mies!:k nie
spółdzielcze:> Zwróci się do
miejscowych władz tokalowtlch

ręku tych,
powiedzłpli

któf'ztl jut roz
odmofP1"ie.

'I'ok"je wielkje nadzieje?

od-

C:ay to

l *ad ziazdo "Solid

DOKONCZENJE ZE SI'R. 1
II.wią7Jku. ProponowanI(>
rozwią,zan'a.
Pierwsze

tu dwa
lAl
wpl'owadzenie wybieranej przez
regiony Rady Naczelnej, która
'b y miała charakter uchwało
dRwczy i nadrorowala działal
JW8C niewielkiej liczebnie Komli.sji Krajowej organu o
~'barakterze
wyk<Alawc.zym,
wybieranego przez zja.zd. Drula pro-pozyc ja zmia.n
lAl
Prezyd4um Komisji
Krajowej
'Wy1:Merane b~pośredDi.o porzez
",,)ero a.-az Komisja Krajowa
'J'ÓrWbież wybierana przez zjazd
1ub del~owa.na pnzez regiony,
alE z zachowan iem proporcjolnal.nej reprezentacj-i regionów.
W dO'tychcz.asowej dysoln.ls.ji,
iak &ię wydaje, Wlięcej zwol61ni'ków zyskała sobie druga
lI:~cep<'ja . Co jArawda
Rada
:Na-czelna jaoko rodzaj patlame.n1lu zwiąZ"kowego byłaby inlIły~ją atl'a'kcyj-nę, to jednak
--'elu dełoegatów w~ażalo ołNlwy , że taki rozdział WMI4Jozy
łlIIłab i związek, co byłob
rylI;Y'kowne w sytuacji tak trudIlIE'j, jak obecna. Zgł"ooMooo też
HE-reg
roewiąeań
wariailt.o'Wyeh, JW". ~er'ZY &re piw nielli :z
L002łi zaprO):MlflOw.ał m.ioll., by
pre:zydium
było
wybie-rane
pr:zez Komi8ję Krajową.
Oto kilka charakteorydyc2:n.ych ka«men.tów wypowiecbi
w tych ~rawach.
• KOłlocepcja Rady Naczelmej słwonyłaby sytlłację dwóch
ław
w zwiąd<u, O6labiłalBy
,,so.lida~ć"
w sio6unkach z
władzą państ>wO'W~h a '
emy
pnecież w s . e wojny z pań
l!łwem,
wojny manew~owej.
PowClłanie rady
W71Ilocniłob
~ooeoc~ 00 twol'Ze11 i.a regionów księstw d2li~lni~6 ycłl

(KareI Modzel_ski - DoJny
Blask).
• Mamy przed
sobą tuy
Gre>gi: pozoetać tylko. 7.owiąa
kiern zawodowym, w6iPółp.raco
wać oZ każdym, kto chce pnp:raw~ć
sytuację
g_podarcza
luraju «az Wz4ąĆ wS'2.ystko w
woje ręoc~.
W
pierwszym
przypadku jedyną naszą brooią
jest strajk, co. OZfioacza
ślepy
zauł~, w drugim współpra
cując z rządem fIl()żemy wylItąpić jalro towarzysze samobójców. J'Iowstaje wyjście truc.ie, a (hIlO wymaga silnej wła
~y
zwiąqJkowej
na
górze.
(WaJł!e-ma.r W_łowski ReJlIion Srodkowo-Wschodni).
•
Jestem za
uVwo.rzeniem
Rady Nac.zelnej i podziałem
władzy w 2wiąozku. Rada
POw<inna b)'ć mini-parlamentem
w
okresie międzyzjaroowym.
Zapewniłoby to lepszą kontJrole nao władzą wykonawc-zą i
5kut€czniejszą
kon.9Ultację
z
ttzJonkami związku. Bez rad v
. 2.j zd ID-llili.alby
dać
bard·Z{)
S'Z zególowe ",yt czne KilRli.ił
Kra ' wej i dopiero po dwóch

We wrześniowych
"PRZEMIANACH"
•

"Ta krzl!lCa idzie w

górę.

Zuch wal ość mierzonG milicY1nymi statll~tykami J)TZybiera na
rozmiarach i dz:sia.i mówi lię o
tym z calq otwartością ... " -

JERZy
DA. 'IEL o wzroćcie
przestqx zosci w woj. kieleckim.
• .,Robotnicy czekają, żeby
wszystko, co postou:ione zostll!O
na glołd/', p~staldć u:rencie na
nogach ... "
WIE. ŁA WA SA-

IX>\V ~KA o
podeimowanych
próbach wYJ<<"ia z kryz~·"u.
•

"KiEdy

ię dOjdzie

do lat,

żadnej
mądrości,
zrozumieć,
co to jł' t

to niE' trzeba

ŻE-b

rPileb .. .'·. - reportiiz ZBIG. 'lE_
WA 'O. ALA.
• PO~-ADrO: _'>u.ber" '. 1.Ą, JAKA.
reportaż wlasn~' z
Rz.'mu D'óra J.J. BRAU_ 'A. reportaż IT. MIJA. -\ z Gnieu'o~20W • "tale rubr -id z
Podmianami"
,.okoliczr.;;ściow"\'m
brukowcem
połeczno-kultuia:-

nym""

mógłby ją rozli{ozyć, a
właści'wie
Ulakceptować
jej

latach

d7Jiałalnctć

(Włodzimierz

Dla;

.;erski - Lublin).
Oklaskami zo.sta)o przyjęte
w· tąpienie delegata z Gdań
ska Le~ba Walęsy, który polemizująe z propozycją wpr(}wa dzenia zasady nóelączenia stanowisk związkowych, powiedział, że
w skład'Zie Prezyd'um Komisj,j Krajowej mumą
być

przewod,niczący

najwię

k60zy<,h regi())1ów generało
w'ie dyw-i zji. Wałk.a dop iero .i ę
rozportzęla, idziemy na twardy
bój. Jeśli komuś zaufacie, dajci e mu kompetencje.
Oklaski zebrał również iJUlv
delegat z Gdańska
Lesuk
Sobiuuk, który
wystąpi!
z
odmiennym zdaniem: przywódców JJloieliśmy dużo., wybieramy
ludzi n,i e do rządzenia. ale b:v
reprezent>Ow.Ji nasze zd'm.ie i
słuchali, 00 im mamy do pow.i renia.
Propozycje k ie-ru·nocÓ'W zmian
w &Łamcie jAned5tawiOoJly('h delet;atom n ie obejmowały weryfikacji z.3sad
pol1tyCUl ch
przyjęty"h
przez lIwi"lzek w
chw,jH podpisywania porozumienia gdańskiego. i rejMotracji. Mimo io w dySkusji pojawiły się grosy p<l6tlollujące- usuniecie z załącUl4ka do statuw
21W'iącllku z.apisu (} kierowniczej
roli partlii. Kwestię tę podn~ót;ł
właśnie L. Sobieszek Clraz ~a.
IlulewsIli :l Bydgoszmy, kt.Xy
lttwi-e-nłził, ie
k()fli ec:llrl e- jed
ro26kzY1eThięcie
problemu za4:howania 5ię członków partii
Ilależących uuzem
do ,,8olida-rności" w syrua j~h
1I00Il:tlikto.w}":'h.
Po dyskll1ljl , w czasie l\esji
Pl'Zepfow ad.zoRo
wiet'lZlOCnej,
, tępny 5()!ld.aż opi'llH delegałów
w sJAfawie zasadniczych
klier'Un'ków pracy nad zmianami w statucie związku. W gło
sow<lnliach nad sformu~wany 
mi przez Komis.ję Statutową
pytaniami deolegaci
w pow iedzieli ,ię przea,w całościowej
:z.miame tekstu statuw i :z.a dokonaniem
tyllro niezbędny('h
poprawek i uzupełnień.
W odpowiedzi na
pytanie,
CZy statut powicien lIM1Z€lęd
Diać szczegółowo zasady regionali:z.acji, więkBzofić delegatów
ooprowied7Jiała n'e. Opowi ed:z.iano się także przyUaczają.cą
przewagą grosów za wprowadzeni~m
dCl statutu s2Czebla
po&redlliego międl~y oorganizacją zakładową a instancją regionalną.
Najwięcej

CulSU zajęła konirowe.rsyjna kwestia zmian w
strukturze
władz
krajowych
związków.
Więks.w6ć
del>egatów wypowiedziała się
przeciwk() podziałowi wł.adzy na u stawodawczą i wykonawcza. U2UIano za potrzebne utwo.rzeonie
sadu związkowego. .
DeLegaci
zdecydowali,
IZ
prze-wodnic.zące,go zwiąZlku wybierać powin·ien zjazd krajew,:.
1>0 władz kfllj()wych kandyd ,~
wać mogą
jak wyn'ika z
przebiegu sondażu joedynie
de.legaci. Konieczne jest ta kże
zdaniem delegatów, rozsze-rzenie kc-mp>eteDlCji kom.isji rewizyjnych.
Zmianv w statucie
mu za
byc uchwalO'1l.e już w czasie
pierwszej tury
brad p,e.rwzego ZjazdU ~SZZ. olidarn<;śc". Wymag.ana i-est bow iem
ich ratyfikacja prz
zarządy
region,lne. Tak aby w czasie
drt:lg'iej tury. gdy dojdzie do
wybc'fu władz, zjazd miał już
zm. nlony statut.
Delegaci wysłali w trzecim
dn,iu obrad te:.eg'ram do pap:eża Jana Pawia II,
w ktGfym
dzię-kują mu m.in. za w z 'stko
co u"C'zynił d<Jbregl() dla nasz~_o
narodu. za to. że zawsze i
W~zfidz ie przypomina światu, iż
n;;dal czuje ię s~"l1em Pol k,.
zej wspólnej ojczYZTJY.
Z -aul wy:;tosował tel-egram
d<J orgamzacji Zw:a zku Za wodow go Góm:ków C R
J7l"'Zy
K(.;p;;lni .. P. uto" w Czer'hO"ło
wacji. gdZl:e wydarzY!a s:ę kata~trofa górn:cza. Rooz ;nom
i
prz~··.aciołc.m fr:lgicz:l:e
zmafłv,h górn.kó", cz,·t<lmy
depe. z, - pru_ Y!1'm,' ". 'razy
rłębokiego
.
_€.~ó~ZTJ.e~o

=.

w~-TJÓl.(':Dl.lcia .

2

W !'zóSie
obr;;d
w .!'<:~ p, ł
J"u(zJJuk pra'owy R&~ ,oi.u Po~2t' Zc.('h
' t'. ktor.
zl żył
08wtloliÓCZe-n;E w Z'W'iązku z o-

pu

-II

w
prasi
orlJeCZIIl-;ka praoowego rządu na t1'."lllat wypowied0i Mari:w1a Jurczyłla 0braźliwej w stosun.ku do w ic eprem.iera Mieczysława R.akowskie«o.
Każdy
z członków
związku, jak i każdy z obywateli naszego kraju - stwierdził rzecznik prasowy Reg ionu
Po·morze Zachodnie - ma JAfawo bardzo ostro kr -tyk ować
rząd, j,egO poc-zyn-acia i łla podstawie tego wnioskować o inten.cjach przedstawicie-1i wŁadz.
Ma lAl prawo roWWlież z~~ek
jako całość.
J.ak poinf'Ormowano del~ga
tów, w odpow.iedzi Jloa P06tulat
zjazdu wydana
_tala
z,goda na ooraźn.e powięk6ze 
nie na8rladu Tygodnika ,,solidaol"llloi>ć" -do 1 mln egzemplarzy
noaczas trwan:a obrad . Zaw ia donlił o tym 'W te EksiE rz-eczIl'ik prasowy n.ądu :Jeny tJr-

I

'kowanym

świ.adcze.niem

ltan.

Do zj.azdu
z

życzEruami

od zwią2>ków

'płynqł teolegram
~wocny<,-h
-obrad
branżowycłl.

• Na
posiedzeniu
zarądu
Gl ' wnego ZNP Oświata poddano
krytynaej oeenie realiza('ję u~hwal zjazdow)'eh związku Iło
tycących
najiywotniej ~y h
spraw Ol ""iaty i stanu . . uczyciel kiel"o. W podjętej uchwale
Z.arZ4!d Gló",ny zObowiąl<uje 1Iftz -dium tło .... ystosowania posła
nia pod adresem rząd .. w sprawie pol"arszającycb się warunków iycia i pracy nau zycieJi
Da wsi oraz rozwaienia możli
wośei opracowania raportu o sytuacji tej I"rupy nauczycieli. W
uchwale .... ystępuje się o 01008czenie prac nad Kartą Naucz'ciela i .... prowadzenie jej .... iycie z datą wainości od 1.IX. "lłr.
W przypadku dalszel"o "wlekaDia tych prac ZG ZNP ze) o",'ia"uje prezydium do "wola.ia ple-

Klęska
DOti.O~cum.

W gOdzj.nach wiec~ł1ych odbyła 9ię konferencja pralO'Wa,
na · której zrekapitulowaD'O 1'Wl)istotniejsze pf'O'blemy
poniedziałkowych
obrad, dotYCZII~ych główwe- s-tatutu
~wią2.ku
i wyjaśniono .Ilureg pcobl.emów
z tym zwią.zanych.
Rz.eeUlillt
prasO'wy ZjAroU, ~an .. _ OIlY"łliewiea, przypomniał
oIrolic:zn.oiici tworzeJl.'ia się lIw i~'ku i
f<Jtl'Ululow8dlia
jego lttatutu.
PI1P:y plYImo6ci s.br-uktu.r zwią~
ku, trw41jącoej także po r.ejestracj.i statutu, w.'tworzyła się
sytuacja, w któ rej f u JlIk c jon i}warue naczellnych władz :ł>wiąz
Iw. było n.iezbyt sprawne, eol)
nieraz Ju-ytykowano. S$ęd ta
właśnie
kwest>ia zajmuje w
dYsXusji n>lld -statutem taJt wiele miejsca. Do najwamiej.szy~h
problemów należy też sprawa
reg;onali~acjl, co do 1'01lWi.ą2a
ni-a której fo.rmułoowane ą roipropozycje.
Na konferencji W yj<lśn.i on 0,
że nowy statut
obow!lł'Z. wać
będ:z.ie nie z chwilą jegCl uC"hwaleniQ, al-e dopiero po rat 'fikacji
puez co Ilajmniej
poł()wę regi(}nów, grupujących
pollowę członków ~ięzku.
Rz.eczn,jk pF"~wy pooinfoNnował, iż w trakcie zjaZdu odbyło się ~potkanie delegątów i
gości 7.jazdu - człondl:ów zwi"lz-

ków twócczyeh, nQ którym dyskulAlwano problem spoJeczlllE'j
kon,troli nad środlkami masowego pr-zekazu.
Ra2 jeszcze wyplynęl.a kwesua wypowiedozi M.a'riana JUI"czyka o wicepremi.ene Mieczysław.ie Rakowskim. M. Jurczyk
zapr(}pooował, by zan4echać w
tej kwesttii polemiki, a przeprowadzić referendum na temat, co społeczeństwo. myśli o
wioep-remie-rze M. Rakowskim.
Powwrz'l też oskarżenia rzą
du o rueudolność.
\PAP)

ZE ST . 1

pł"Odukują

ZPO
pt.

urodzaju
nam nIe
•
k.Ołlcen

Wa t 3O-proc . w puOf"az..

Rlk.ach
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butNkłldl.
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brail~

o,pa«owań me(óJW,wych. Pierw8lle
dC>&ła-wy k()D(!en-kaitu na ry8Jetk
p!'Lc>""iduje 5ię w na,jlbiii6zy<,h

d,njakh. W pełDi :z.realiz.o'I'Ja.no
plaA1 prod'lWji kom,potów
;
dliEmÓW. lEtnieje jednak obawa,
że pla.n roczny wart()(Ś('j 360 mln
zło! ch (o "46 min nmie.jlSZY niż
w roku oo.) me w.&ta.nie wykona.ny. Znacllą.cę poz.' ję w pIanie atanowią bowiem Joo.n.se.rwy
Wa.Nyw~e oraz gołąbk i.
(<hien-na prooll'kcj6 - 400 to.n

i.

W

JC'dliósku

Co

w i~

robi

z.aJila.d'll. a.by m'roo
·bor.a.lm OpaMQ.w. ń i
wykOonać

zaeania
na.j.mnieoj6>Zymi str
dyrektor d~.
Maciej KU·mor.!:
bi-e

sprawę, że

w

ku kiedy wfjd~i f
JIO'iMcza naea.a
wygląllać j&m:"'l.f
,bowiem o to i
ma.lu;ymalnie
to, co się lH'oOO,i
.y-Qk.u mamy niE
jaNek. śli·weok.

JlOIIWOOr -

Jesienny Zlot
Dawnych

Motocykli
Auromobllklub S",iętokrzyski
w
RadolD'iu
orga.n;izu je
w
daliach 11-13 bm. V Je6!MłlY
Zlot Dawillych Motocykl i. Of.icjalne otwarcie imprezy nastąpi 12 bm. o godz inie 10 w
Ośrodku
Wypoczynku
SWią
tecz.nego w JedlińS'ku k. Radomia. W zJocie wezmą
udział
IUlJiot:i klubowe z całej Polski
a w programie przewidz·iano
lioczne konkursy i prób' sprawnoi>ciowO:""qporr1lOwe.
p
bm. w godzinach 1$-15.30
ryi (s.pod budynku ZREMB)
la uezest.ników zlotu, któr~) ~rzejadą uJ.kami: MiTeck.iego, Dzierżyńskiego., Narutowi eza, Nowo.tk·i, pl. Konstytucji 3
Maja; pl. Zwycię6twa dla ul.
Warszawsk~ej.
(Rr.)

poranek
Kielecki
-T AJEMN1CA DOBREGO CHLEBA

Po podu:yżkach cen pieczywa oczekiwaliśmy wszyscy polepszenia ,ego jakoici i zmniejszenia kolejek w sklepach.
TymczaSEm na chleb z pl~kaTni pani HALINY DOBROWOL::'K1EJ klienci czekajq już od 4 rano. - Tajemnica dobrego
pieczywa - mówi pani Hal i na - tkwi nie tylko w dobre) mqce, ale również (a moż/! przede tL"~zystkim) w kwalifikacjach
piekarzy.

- Do 1 września zaklad mój był w remoncie. Dotychczas jednak nie możemy wykorzystać w p!'lni jego mocy produkcyjnych, które u'ynos:o:ą okolo 3 ton pi!'cZ1lwa na' d:obę. ProdukUJemy go :znacz ie mn 'ej; przydział mąki, C() tu dużo tnóu:ić, jest
me w ystarcZAjący. Są również kłopoty z drożdżami. Liczymy
jednak na to, że po tegorocznych żniwach ~ytuacja się popratL'i.
UJ:'"11MISTYCZJ\Y

w m.i.nionym r~K ol).
tym r u za-'dad
JHMi~ą.' !fię produkrji
tyme>!Jltó.1I' z l>r ku

AKCENT NA
BUDOW

KlELECKICH

PLACACH

Przy ul. D2ierżgń kiego, na terenie "Polmo-SHL" pou'staJe
nott:a intt"Hlyc1a. Jest to hala krótkich serii .•steyra". GEneralnym u:ykonau:cq obiektu jest Kielecki!' Przed~biorstu:o Buctolcnictu'a Przemyslou·ego. - 4-!etni cykl inwestycyjny T02):)0częliimy w grudniu
ubiegłego roku informuje kierOU'nik
budou:y, TADEUSZ PIECZABA i na razie Tealizujemy go
bez większych trudności. Jest to jeden z 9 tego typu obiektóu',
ktorych budou:ę przewidziano na terenie " Polmo-SHL". Pratrie
zupelny brak kłopotów z materiałami budowlanymi (o czym
tera:z powszechnie ,ię mówi) je.t .powodowany tym, że jest to
Inwestycja priorlltEtou:a. Alamy naaziex> Zł' urlG nGm Jię Jkołi
C2j/ć ję Ił) plaJioWanllm ' e r m i ' l i e . '
(A M)

http://sbc.wbp.kielce.pl

~iti,
tai ~
błY&Ilqi:

na.m nowe
ookc}i. W I>i€iąrym
mu.je.my .ił; m.i>n.

.pr.zecie-fu

zasD1aa:an
rodllajów
N ame

'w 'n' "o.!.()Wan

zgardzone bogactwa ziemi kie

bohater~ch Września

o
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o

Nalwa strontu kojarzy się przede wSJ:ystkim I zagroże
niami wieku atomowego. Stront 90 jest bowiem sduczn,m
ilotopem promieniotwórclym, który powstając w Inacznych ilościach podclas eksplolji bomby atomowej jest
źródłem skaienia promieniotwórczego. Stront to jednak
także jeden z tzw. lekkich metali dość rzadko występują
cych w przyrodzie, wyłącznie zrentą w związkach chemicznych, I których dwa: celestyn (siarczan strontu) i stroncjanit węglan strontu) mogą znajdować zastosowanie w
przemyśle.

egzekucja podczas II wojny ŚW:atowej odw Kielcach 12 czerwca 19-10 r. Niemcy rozstrzelali
58 osób. Wśród zamordowanych byli nauczyciele,
,erze "HU':lala" .ora z członkow ie I podziemnej or"Orzeł
Biały""
Następne
m a owe egzekucje od;., p l stadionie je-zcze wielokro tn ie. Łącznie spoczyaKJI~ ~10 zamordowanych patriotów polskich.
r. n, Stadionie w mauzoleum ofiar hitlerow kich
UD zvstość upamiętniająca poległych. Liczn,e
ze" ~, wśród których byli członkowie rodzin oomorJ:d! lllrcerze i młodzief zk Ina uczcili pamięĆ boha-

Inauguracja ro n
alno-oś\viato
konferen : U.l,i" M:ejskiego
K.,lc'.h odbyła się u "lUg r ,13 roku kul)tow~~J
i sezonu
Pl'!)'byli na
ą
lI\'
I przedstawi.,k twórczych nao

niężne otrz ymało

55

działaczy

kultury.
Na

gudzinv 10,00.
111.1 w do~u zbęd
dla dzieci i
je przynieść
sprzedać

i

m, których _
będzie wielu.
tego swoi używanych

specjalne
'/V ;:c
naszych
d b.. w ciągu naj " ni zmb,lJ "rema).,~ biblioteczkach
1 wybrali nieprzy, ~'·<l7.k:, Mogą one z
, ,Ij.·.·.
~)
.. c ;nnym czyte:l.;)'~~. u~upełnić lub
, domowe bi'd)!niod'zYch
Clyt_l
'
... ni'k'
'Ow.
(wt)

kienowym
roku kulturalno~wiatowym w
Kielcach . omów ił
kierownik
Wydz iału Kultury i Sztuki UM,
R yszard Miernik. Do najważ 
niejszych zadań należeć będą
w tym okresie: problem kultu ry w szkole i środow,skach studenckich, kultura w zakładach
pracy, zagadnienia wzrostu czvtelnictwa w mieście, problemy
kultury artystycznej oraz sprawy koordynacji i nowej organizacji życia kulturalnego
w
Kielcach. R. M iernik stwierdził,
że budże t na kulturę w k ieleckim Urzędz ie MiejskLm wynosi 1,9 mln zł, tj, tyle ile w
cztel'Okrotnie mniejszych tar-a ch wicach.
tępnie
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Karżv~k~ę ZaKłady
spe<:jalizujące się w

Obuw:a
pr-odukcji

obuw ia dla dzieci w ciągu 7
miesięcy br. wykonały' ponad
2 mln par obuwia, co stanowe
6C4 proc. zadań rocznych. Produkcja całoroczna ma przekroczyć 3,5 mln par obuwia. Produkuje tu się serie krótkee o
rózneJ kolorystyce ~ szeroci:iej
ga m.e wzorów, ,.Fo «o" w~az z
Inst ytutem Przemv lu S;';ó:za-

nego

kQńo:' l.

' w

(wt)

papirfOSY?
()o.U:\2h

najważniejsze

runkidziałalności

Yw.

Łodzi na r;odstat'-:e dhl-

go.etn. h badań antro:Jo -:nedyczno-órtoiJedycznych d~:=ń, :.:do!
skonat,ło konst:'ukc;e d' 3. "):'a WIdłowego rozwo j'cl st..J;J dz:ec:E:cych, ZmodyLk0wa:-:e obu \'- ~e \\'pro\\·adzo:1o CZ~Ś'dO~.\·O :la
rynek już w r'lk.l ub:~gl:'C!'l. W
r-()ku b:eżącym ::a>t~r).!:e d3~ 
SB je"o m0d·,.-f:k'l 3. ')o~j '.\'Zc::~
dem ';:drowo't:'. "'m. ~1 UD :>,J w,ż,nyl"h

trud~to:,,'t

z.)·.>gJI~?>' -

przeana liz ować
00 wyaobycie - ~ a zlotówki ! - można
wznowi ć w każdej ch wili.

Polskie zloża rud strontu nie
są wielkie - ale jednak są. Do
najważniejszych należy złoże celestrou w c..zarkowo.co noo Nidą,

dnak ponownie

gdzie znoleźć można pi ękne niebieskawe
krysztaly tego min erału. Chemiczne ZWiązki strontu
jakie otrzymywać mozno z cełe'
~tynu znajdują zastosowan ie m.In.
w elektrotechnice. rentgenod iagnostyce. a także do wyrobu
barwnych og ni sztucznych, rakiet sygnol izocyjnych itp.
Wydobyc ie ce lestynu. jak i
wielu innych bogactw naturalnych,
prowadz ił a
przed
loty
spóldzielnla "Kopaliny Mineralne". Odbiorca nogle się jednaK
wycofał
z kontraktu.
DeCyZJO
zo.skoczyla
spółdz lelme,
która

, Kolejna pozJcja na
naszej
liście
wzgardzonych
bogac(w
mmeralnJct.
Kielecczyzny
to
ziemiO krzemionkowa. W wyni ku specyncznycn procesow geo,
10 nicznycl1 ze skal zwanycn opokom. usuwany jest węglan
wapnlO, a pozostaje tylko SNego roazoju gąbka zouaowana z
o(fzemlOnkl. 10 decydUje o cecnacn ziemi Krzemionkowej. Jest
ona sKa.ą barazo lekką, " ...·Lll"czo s .ę duzą porowatosc lą , zdoi,
n osc 'ą chłon ną I OOpO•• HJ>C' ą
no dz.ałant
wysokiej temperatu, f. Moze bye dZięki temu s10sowa na Jako nosnik kacallzatarow podczas 'róznych procesow
Chem icznych, jako matenal IZOlacyjny, a także s kład nik mas
formierskich, Popu!arno nazwa
"Ziemia bieląca" mówi o innym
zasttl sowan iu - do filtrowania i
odba rwionia olejów jadalnych i
niektórych produktów n.aftowych.
To wszystko decyduje o sporym
zopotrzebowaniu na ten surowiec. W 1979 r. za/kupiono za

pozostała

szego mia ta. Dyrektor- _Wydziału Kultury i Sztuki Urz du Wojewódzkiego, Maciej
Kowalc;:ewski, udekorował odznaką
"Zasłuilonego działacza kultury"
dwie pracownice księgarstwa Cecylię Skowron i Annę $wiebodę .
Roz trzygnięto
r-ównież
doroczne
współzawodnictwo
m iędzy
placówkami kulturalnymi Kielc. Pierwszego miejsca nie przyznano, II zajął Klub
"Mrówka", III - Klub "Merkury", Nagrody kierownikom i
pracownikom tycb.
placów~k
wręczył
wiceprezydent miasta,
.Jan
trój wąs. Nagrod".. pie-

k ilk udz i es i ęcioma

t

tonami rudy no hałdzie i stro,
tarni finansowymi.
I tym razem wygodniejszy okazał się import surowca. Foktyozr.ie, ruda z Czarkow
jest
daść uboga, a warunki wydobycia zbyt trudne - z wysokiej
śc i ony lessowej wydzielać trze ,
ba znojdujące s 'ę na różnych
wysokościoch wkłodki celestynu_
grubości ok%
30 cm. Wa rto je-

sprawę

opłaca ln osc t,

,

s

es.-

W uzupeln'eniu kerespondencji, którą przedrukowaliśmy ....
raj 010 tr, l zamieszczamy dziś list, któr y d tarł do redakcji 1 bm.

W odpowiedzi na o&tahn ,e
pismo pana wojewody z dnia
2.IX.1981 roku, skierowane
do
mni.e osobiście, informuję uprzejmie, że w zakresie ustalania
za ad
reglamentowanej
sprzedaży alkobolu na miesiąc
wrzesień
nastąp ilo
nieporozumien t .

Spmwadza się ono główn ie do
tego, że nasza nieoficjalna ro~
mowa telefoniczna, przeIlrowadwna 25.YU[ br. z inicjatywy
pana wojewody została zinterpretowana .jako uzgodnienie stanowi ka z regionalną ' organizacją naszego zw iązku. Pozwolę
sobie nadmienić przy tej okazji,
że władza NSZZ
,.Solidarność"
jest władz:ą kolegialną. Dl a tego

Fosko'
a eksport
niowvch w sur-owce .. Foska" w
dalszym "iągu produkuje porą
ilość obuw'!a ~<! znakiem
jak0ści "l".

W

pierw-zym pól!'oczu
br.
wysłano na
eks[lod 200 ty5.
par obuw:a do bkich odb.orców zagran:cznych jak Ang. la,
Francja, RF.'. Libia i Ho l, nd:a. ,.Fosko" wyp:e!'a z ty :1
rynkó " dl ugoldn!ego ek.:i iJorte ra butów jakem sa Włoch~·.
_ Pt'acown:c\' naszego p!'z,d - - nlÓ\V~

dyrekt)!.·

Fasko" m"!' ,-\dLlr L ipiilsk: t·\.vo~za 'doj;załą załog ę i gd',otrzymamy wszy;tkie niezb,d!':e
będz

matet-:;th- i su:,o\vce

prrowlt nee tylko w
al~

i w n[edZLele.

:nuWl riał~w

oobot..-.

Ob~ ("rne

rob mv w"zy'tko,

1.vY:-- ':lC"czył.a

e(nv

S {l"O~"'-Cl

nl dnl robocze,

i

30V

nlJ.~~ 

r02llIlowę

tę

można

traktować

jedynce jako poinformowanie
za moim pośrednictwem związ
ku, który był inicjatorem
uchwały WRN w sprawie agI' niczenia sprzedaży alkob.olu, o
zmianach. jakie mają na tąpie
w jej realizacji. W czasie tej
rozmowy zgłosiłem tylko sprzeciw wobec zamiaru opublikow nia niezwłocznego komunikatu
prasowego w tej spra wie, nie ustosunkowując się natomiast do
propozycji zmian. gdyż uważa
łem, że niedostatki reglamentow:inej sprzedaży alkoholu były
szczegółowo oma wiane na spotkaniu wicewojewodów z prezydium naszego regionu w dn iu
2LYlII br. Doszliśmy wtedy do
zgodnej op inii, że funkcjonują 
cy system regla men tacji alkoholu wymaga zmian i pan wojewoda zaproponowa ł, iż szczegóły zostaną o kreślone w konsultacjacb. roboczych z człon 
kiem naszego prezydium, ob.
J . Filanowskim. Dlatego - podkreślam to raz jeszcze na za
rozmowa n:~ mogla bye potraktowana jako oficjalne ustalen 'e.
W zw ;ą zku z tym skierowall' my do Inna wojewody LIX br,
pismo, które n:e może być rozpatrywane jako stanowisko m je czy t eż Zarzadu Reg ionu, al
ja 'o glos za lóg robotrriczycb., d m3si.lj,q \-l2'h s~ę ogt~anl('zePta
i
zLkw.do'\\'J:li" plagi 3 l kO:1:) l. zrTI':.1

Z;od 'e z t:'m clujG -.; z:J..... :)Gdtl'Zyn~ lt
stlno-

bo"·.ą!

""l.

ko

p~·l:."z._~d •.1li1,

gron i cą

8.250 ton

ku..

z. mi

mlonkowej.
potfZ~
Trudno zrozum i eć
importu, skora zasob, jednege
tJlilo zloża w Oąbrowce Cz05t.
kowskiej kolo Wloszczow, IiZClC wone sq na ok~o miłiona
Inne d·uze zloż-e Zn<l-ne jest z
Piołr.,wi c kolo Zowl cho~u, Ekipl GCl'tacJ a ziOLO w Dqbt-ówce
Czostkowskiej. które mo i tę zaletę. że znojduje się w pobkżu stacji kolejowej,
prowadzilo
wspo Ol ana
już
spółdzieln i a
"Kopaliny Mineralne". I tutoj
jed na k nie poszczęśc iło s i ę tej
tirmle. Gdy
po kilku latach
wstępnej eksploatacj i zarzucono
roboty w niewi e lkim, starym W'frobisku i znaleziono znocznle
lep50le wownl<.l p racy - trzeba
było kopalnię la mknąc, zamknę
la S ię bOWiem jedyna droga
zoytu. :xoło S i ę tole Gl Oieg o, .l
no interwencję "sanep du" zli kwidowano
przes ta rzoły zakła
dzik w Końskich trudniący Się,
przemlalem su rowco wydobywanego w Dqbrówce. DeCyZJO bysł uszno,
ze
lo niewqtpltwie
względu na fatalne warunkI bhp,
wlelk.e zogrożen ie
pylicą . (.zy
jednak sluszne było rezygno ..anie przy tej o kazji z ekSp loatacji
złoża?

Kopaln ia w Dąbrówce Czostkowsklej zostało za rTllKnieta, te,
ren zrekwlywowano. Wz nowłe<!,e
wydobycia nie stwar.:a jednak
większych
kłopotów . Zbudowanie u rząci/eń. w ktllrych prze,
miał SUI'ONCa odbywał by się w \N{Jrunkach bezpiecznych też
nie
przekrocza możl iwości. Więc?

Województwo kieleckie stoło
ogromnej ilości kamienia wapiennego dla przemJsłu cementowego, dla hutnictwa i budownictwa, Rozbudowując ten najbardziej prymitywny dział przemysłu wrdobywczego rezrgno""ano kolejno z wrkorzystania innych, cennym 5Urowcow w jakie bogato jest ZlemiCl kieleckCl. Trudno pogodz ić
się z takq polityką gospodClrczą.
JUUUSZ JAN BRAUN
się dostawcą

C-2

or o kart

siębiorsl\\o-'a

kiej

wy~aż:t )a"'e

Zezwolenie na

budowę

12 punktów katechetycznych
W wyniku rozmów przep.r~
wadzonych
z
ordynariuszem
diecezji sandomierSkiej, ks. biupem dr Edwardem M'łter
ktm wojewoda radomsk i, Fe'lik Wojtkun wydał pozwol ;e
na budCJWę 12 nowych punktów
katecb.etycznych,
Wzn ie ione
one będą na Gołębiowie, Id Unie, Zamłyniu, Kapturze, WOOnikach-Halinowie i przy
uL
Chrobrego w Rad()m iu ocaz w
Nowej Wsi (parafia SW lerże),
ła wnie
(parafia
Cerekiew),
Gożdz ie
(parafia Kuczki). adku (paraf ia Szydłowiec),
w
Grój cu i we wsi Le5znowola, w
gmin:e Gróje,.

Wydano bkże zgod,~ na buplebanii w ROl;uiszewlte.

dow~

(ekr.'

Ko unika
O ... oba.. kt.ora \\ aniu '.'\LL l 1'.
\\ autobusie relaCji O>'C _

zgubiła

'- \\" s"",·.-=rdzen ~~. że S~;'ln.')\\~ 
zo d :nJg3~1..\· 5~~ nat~;~hnl~J. 
,to'''''e z',-':3ny decyzjo wo,-

v.. - Rakó\\ porUel k I _
ru j3.snohrazo" ego za \\ ieraj=łcy k. ..

~a t3ką. ~tó:a :JU •• Gl()Żł \\-. pO'1J"Nr:y za~up atkoh'Jlu 0'o·r)~:. ~t ):"= już zreaEzo'N3ły
przJ·j .... il ~.i ~~arty C - 2.

do P .. t _

'.-;C'd::

Pnew dniC1::KY
'SZZ " otidunox"
R gionu
wic:to"ny ~kiet:
'-"\.RUN Jt\WOR KI

http://sbc.wbp.kielce.pl

wiec

1000

(ie<1~n

na je . . t o
runku
le('ld~

ty iac) zlot \'Cli.
7~lo-7enie

10"

"

~od...

ię

PCO,7.0C)-

Rako\'\"ie. woi .. kie-

od 8.00 do l
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J

Reorganizacja centrum

••

eso e

Zni.

.l_ue pM starymi p~Qa.m4, ale jH peG newym Nylc1em

pi.ęt.rowej ~wnentaJ.ne-j i beztńytec:mej k~umnoad2lie liczącej
-ł0
filarów,
ustawianych W'

przyspesabia. lię . . rełi k.mplHSIl 1~C!lel. MionWenłwe
a.lnieiwa i G.epeea.rlli 2ywD8śei.weoj. - 8ayld był na~ybcic-j
mewi .ynkt_ .....iDdu JDini8W'a mwr AIMłIrae-j N.wak - ehylla
Da .rllCi _y w - i c1aieil pe . .w.łan;' -Wł!«. r~a_ ,
• To :z.r~ wida~, je robiony
\lył nsi ('hybciiia, ~ wyW;Clt1a-

a dobranoc
Krzyżówka

nr 173·

POZIOMO: 2. złudzenie zmyurojenie, 5. oratorzy, 6.
nazwa podmiejskiej wólli, 7.
dzieło, twór, 8. słu,żba wojskowa, 11. wywa.r z mięsa i jarzyn, służący za zupę, 12. zaba wkoa, bawidełko, 13. ptak leśny
z rodziny krukowatych ,
H. Jalll , u.', 1926, polsk4 dy.ryg en t i k()fil JlOIZytor-,
sł6w,

PIONOWO: 1. w jajku,
2.
cz1.owiek wyciągoający pielliądrze
od iD'llych, ~ . słód do fe-rmeotacji aJkobolowe-j, -ł. drzewo 4)
liściach pierzastych i
pacooą
cych kowietach, 8. lekJta, dowcipna anegdołlk.a, 1.raSlllka, J.
pantofle doiDowe, ciapQli, 10.
rodUlj C'\I'k1e."ks.

,
kray_wki

a.zwi..,aaDie
p"H5ylae naloy pełł adreae_ retla.lleji "ED" wył~ie _ karlael. lleesłewyełl w terminie siedm ... 4Di ... hiy nin iejsze".
numNO. P .... ię.Jay pr .. widł_e
etlpewie<bi r ••J_je się " i e
na«redy luń..ill_e. Iariy pNal ..wc Ite& ka)HIDa ~ wyll,_ne a I_waaia.
.

"IICHO DNIA"
X.P8fl _ 173
II.o<&wiłłSaae k"'YHwłli IN" 1M

POZIOJ,!O: koaSlkadM, dyfteryt, medium, zaraćZ&, cu.rd&~
kCOJsje-t-2.
PIONOWO: hldy,
kł6tnia,
diorama, raptu.Ia.rz, De.na~y4I: ,
d2lia~, urodza.j, spór.

ny lIie6bralMliW!, 00 tet zauważają "bawet 8ZeTet!OW1 pra«Jo\Wlicy ,]llacoo Jl«.y 1IIl. Wspólnej.
No, ale \100 w końcu drobia74t.
Wa.i L iejsze są nasł.roje, ja.k;e po
decyzji l~kwidacji byłeeo r~
tu rołni.ctwa oratZ re60rilu przemysłu spoeywczego i sk.upu upanowały w poIlad lOOO-il6Obowej społe-cwości
urzędników.
Już z faktu, że nowo powołally
kunpJE'ks
ma
"wyjście"
na
stan za!.r>udn ienia w liczbie 600
osób wywn ioskować niożna, że
nastroje te n ie są najlep6ze.
Kawy dzień zwięksoza narodowe napięci€ , bo przecież jeśli
ma się wyjść na czysty stan z
koń ce-m roku, to wy pow iedzen' a
muszą być wręcZ<lll€ z
dniem
30 wrze6nia. Przypade-k to zatem czy zdolność przew id y wa~
nia? Coraz więcej OlSób uczyna s.ię ubiegać o urlopy we
Wl'Ześn 1u.

Nie wydaje mi się, żeby
aż !.alt 'wielki problem - informuje c>ptymistycz_
nie szef kadr RyS!;ard Kltkiel
(naWliasem mówiąe odchodzący
właśnie na emeoryiuł"ę). - .Jakieś
5ł etatów łG operacja bezbolesna, u~bieraJiśmy je bowiem w
wyniku blokady
za.trudnieuia
U 1 siyc:mia br.; okol. 15 elatów :lw.lnilt N. lfJóny pracujlł
a aawieAonymi ellul·ryhuami,
kiJka
eMHY esy pięć ma
p. 35 i 4e lat praey, mOllł satem pitj.ść na emeryluKę. Z 1'0&por~Hnia Ratly Mi"isków •
17 lipea bc-. w sprawie wcujniejs&e«. pruch.da_ia na eJIIery*,,-rę w 1Nl roku p4>winA.
aIIonysiać jak .bU_m 114 ..
Ńb. CSyn.imy r._nanie ee ~.
willnyełl miejse praey w pedlelłyeh je4n.stkach. aoy
alokować &iwn pozosłałyeh. Wypowie• .eń jako lakieh nie powinno
"ye w ·i eJe .••
OptY'1nia.mu szefa kam nie pod:zieHl Mi.r06ław Stsila z branżowej
orgailizacji zw iąWkowej
Zlw i ą.z:ku Zawcdowego Pracowników Rolnictwa.
- Skąd dyrektor ja;.t taki pewiell, że 114 osób chce pójść
wcześniej Ile e-me-rytury? Rozmaw iam z łudżmi i wiem , że
wielll z nach miało ~tkowo
ta·k ie zamiary. ale si ę z n ich
wycofało. Kto w t~j
sytuacji
rynkowe-j jaka jest pójdzie na
emeryturę w i ed~ , że na pod-

był

z tym

.só",

_
T_Iadl Lipskidł jlOk.
pretetyp pod n_wit "DKW f
"', a w n a Jata póżniej 1'0-:/.~ęl. jui leco seryj,nlł
por ..
.ulleję. ..Wa..rtburl"
wy pr cHlu~_y w 195ł r. w Ei_ach
Doie rói.nił się ~nl__ pod
wąlę~em
zewnętrznym
od
"ify f 9"· TaJ[ same posiadał
pNec1ni na.pęt1 i t.rzycyIindrowy
r~yłla.4'&aj;je.a
.. ~
":nik d.wusowowy •
pojemmi ' . 6W "e2Iterem kóneści 901 ero
neśe.
i
mocy
łell" w
D preferuje "wart37,5 KM. W 1957 roku za.kłady
bur .. a", _ _ioa-i na win t.ej mar·
w
Eisenadl
wyprod'uk_aly
ki ezM& się lu
lat.
pretetyp sporlowel"o .,wa.rtburN.. łb.iwme"e, jeieJi się przyla"
m,teromie~y
kap ..1IWI:I, 'ił! NRD je8ł jednym s
bl'iołet. Samochód łetn et.rzymal
najbardaiej
un ioryze,wa.nyeb
m_niejo,z,y silnik (5ł KM), upalilllłw w' iId Rajów _jalisay'*uJlłe
ma.ksyma.mlt
pręc1ty_yeb.
Jreść UO km/«oM.
Zaokłll4ly _oehHowe w EiP&d ko.ni.ee lat pięed'Lie8ilttyeb
_a.eIl epuŚf:ił miUou.wy _pre-dukeja "wa.ribur«a" sięł"ala
RMdI. . lypu ,.wart"_I"• .le3ł . ty... set. l"Oe&nie. W 19" ro«. pr."keję reS1loau:lo
w
ku .. wartbur«" ~ymał no1~ r"a t.ypem .,AWE wartw_eSDIł kwaera.łewlł
1I:w-_]t ..rl",
n~ywa.n.ym
pitźnid
ńę. Był te typ 353,
prlHllłke
"werł... r«iem
311". Wita len
wa.ny ... marea U75 r. z lieslIIła ... wiJ k_tya.a~
kadyeji
Dymi asprawnieniami jallo typ
sWej ..a.uio-wni_", Idyi sa- . 353w, wytwarza.ny jest jeaese
kła.Jy w ~adI prsoed w.~
•• ~siaj. .leamakie dziłlieja,y
nałriały de BMW i de 1!151 re.,wa.riburł"" pesia4a
aiezalH.ne
II. pr•• ak.wały praec1wojenne
sawie_nie waystkidl eY.terech
M. a lakie ..la8lle konkół, r _ y Rub.... i dwu .brirall4lje. ., WarUtorl"" _ał się
w.aewy syełem hamuleewy z
wł" ~rHoim nastę)le4 salIamaleami tuN_ymi • pnemMiteil. "iła f!". W.z ten _
• u i łłębnewymi :I tyłu. Mak!!Ibl w lMl r"u 1.alp1'HeU'-asymalna prę"kefii
samodle""
(o eięia.n.e własnym 921 lir; i
łae._ ' . _
1Ir;) wyn" wI
.a.oyell 'allry
yell 13ł km na
«... Przy NH!Ylll łyp~, "rUJanYDl ~ "wa.rtburc 353 t..Iły

P

.k." 11
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siaw'l je-j wymi.aru

będę
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W

,,.80lida.rn ośc-i".

że

w sta.ryul c:z.y nowym układzie jedna dyrektorska gło
wa przypadn'e na 36 06ób ...
Je-st równie ż tajemnicą poliszynela, że niejako na zaple-czu
organizacyj.ne-j
prze-buOOwY
trwają ta.rgi i prze1argi o stan
poeiad.ania, głów nie o to kto
zajmie okazały budynek po resorci e przemysłu
spożywc zego
przy uL Sw,ię tokrzyski e j. Nowy
komple-ks pom ie6ci się ca ły na
Wspóln.e j. a co tam? Ma już apetyt na te pom ieszczenia rekk>or UW, prof. SaIDS<lłJowiez i
mi... . M . Kruk . Dyrektor Nowak z kolei cbeiałby ta-m przenieść pcdTegłe resortowi zjednocze-nia przemysłowe, k tóre zajmu}ą w różny('h miejscach - w
toJicy
lokal e
mies.zkalne.
Twierdzi, że byłby to najbardzie j włak i wy efekt społec:my
i w pełni się z nim zgQdzam, w
obe-cnej syłouacji mles.zk<lnrowej
każdy odzyskany l()ka·l jest na
wagę
najpibJiejmych lud-2kich
po rzeł>. Zre&Zią wydaje mi się,
iz gmach na Wspólnej nie tyiko może wszysftich pomi~it,
ale ma rÓ1lmież perspelctywt: by
~y€ ~. Myś1t: hl
•

Do zag06poda-.
najm.niej 500 me_o
"Kiedyś

z
propoeycją"
j~ zabiJÓO-WY, ale a~biteokt st.oliey nie zgodził mę - pow iedmano mi. w resorcie. D<;wcip!lisie proyonują zachowai je na...
,rob ZdniedblmegQ rolnika".
" ReOrgat"lizacja ministerstw i
;amian a ich fuIlłkeji W:iąże sit: z
og·raJliczenóem staJl'll ~t.rudn : e:
nje ' w naczelnych i cenłlrolnych
Ol"gana.ch admi.n i&bracji paru.twowej - mów.ił 12 czerwce premier Wojcie-ch .1a·:-uzelski.Rze<.'2 w tym., aby w Ookres.ie
najbliższego półrocza
wspojlni e
za z.wią.zkam i zawodowymi rOl'l.patrzyć
wszy sttkie ll'oź [i w06ei
efektywnego spożyotkowania um i eję1mości
i
d<>św iadc zeoia
kadr. Aby każd€mu da~ sunsę
praey ,społ e-c zn i e pożyte-czne-j ... "
Z mojej w·i zyty w gmachu
przj ul. Wspólnej wnOlSzę, że
zbieranie reorganizacyjnyeh efektów postępuje z wiE:kszym
mozołem n.i ź prace w polu . Te
na szczęście
pI"'Zebie-gają
~
w iękS'Z.y.::h zakłóceń , plony
są
św Ietn e. Stanął
nowy resort
wobec p il!llej kOlliecmości szybk-iego
nakarmie!lia Polakó w,
wobec konqecZll06ci real wcji
uzgodn i eń przyjęt~h w
czasie
niedawn ych rozmów z pNoostawicieolam NSZZ Rolni.ków Indywidualnych. Ze spraw, które
muszą być załatw ione natychmiast . przedstawiciele r __ tu

W&Ć W5ZystlriE l'~p_iy a
tytułu podwyżeK
cen?! · Wollł
wię(!
z tym poczekać aj; je
d()6ta~ i .rudno im się dziwić.
Argumetl~ją, że rezygnu.~ z
nich, z mie-j8ca Nlajdą !lię w

członkowi e

00

kw;;d~atowyeb!

wy,~wa.!iśmy

r2!lloło

"starym portfelu". :
.
Prudstawieiele NSZZ "senornoK" Ry,.:ord OJ"hnewin
i Andrzej Bla~j7k malll podobne zdałie,
uwaiajlł
przy
tym, ii w no-wym kompleksie
prowadaona jest nieuoaumiahr
«ra na zwrokę. .Ja8lloś(, IN d.
te«o kto musi odejść: miała być
pelea już 15 sierpnia. Tymcnsem d.. dziś eisza.
Do-konano
jui podziału na nowe departamenty, ale pracuje się jeszcze
w staryeh słrnkturaeh, niejako
a.~ryjnie. Nie ma ~iem jeszne
nominacji
dyrektorów.
Wszystko wskazuje, że atmosfera
Dif1Pewn~i
znaczni~ się
przeciąl"nie
przecież
tul W o
powołani
dyrektorzy
mU~1ł
mieć czas
na skompl~_anle
personeJu.
czasie
sze6ciogodziD&"\ego
pobytu w gmachu resortu
przeprowadziłam
korytanwwą
min i -ank i etę
wśród
urzędników, na ich prośbę anon1mowq, ,,00 wie
plWli, nie
chcielibyśmy się znaleźć w tych
400 do ·upłynniEC ia ... " Zaoowała.m pytaillie: 00 pafl(i) wie 4)
nowej rołi reroriu i jak widzi
swoje w mej miejsce1 Odpowied,u cytuję
dOMow.Q ie:
.
Wiem ty1oko tyle mówi lIrzędnik pi_my że mam
pracować kOl1cepeyjnłe, ale Da
czym to ma poI-egać, nitkt nam
nie wytłumaezył; nie wiem co
będę robić, może mn ie zwoln~ą.
J~ to ma być rerort wiem
tyllko z illforma cji premien w
Sejmie - mówi" drugi - a to
za mało by w i ęd2iei: Jloa ile
zmieni się moja praca. Ta nowa rola to fikcja,
wszystlw
idzi-e po sta.oremu, myślę więc,
że zachowam swoje m ie jsce. Nic nje w iem, jaati to bę
dzie reoon i na ile zm i€ili się
moja prll{)Q mówi trze-ci pók{ co łykam srodki uspokajające zakładając. że w k ażdej
chwil'i mogą ' m ni e weawać do
kadr i zakomu.nikow.ać hiobową
w ieść.
M nm jou ż w za~
n adu,u nową pracę - mówi
(,2lw all'ta ale może n ie będę
mU6iaht odejść . Najgorsza jt$t
ta niepewność, naba,wiłam si.ę
już nerwicy serca.
A oto ZDanE }u,ż efekty wym ierne reorga nizacji w oparciu
o i.nformację d yrektora gabinetu, Andrreja Nowa,ka: W obu
były ch
rl'l'lOrtac h łączni e by}o
28 departamentów , w
nowym
M inisterstw ie Rol'flicŁwa i Gospodaor'ki ·2ywnOiŚ ciowe-j będzie
ich
Hi.
Lic zba
dyrek torów
:z:mniejsza się.o 12, liczba wic ed yrektorów z 55 do 30. A :z ~
go wynika zr1pcetowali mi

rzędach.

dwóch

na

wyml eo i aj ą:
- p1"7.edst.aw i eo~e
chwały w spr-awte

projektu uF'tKldus:z.u
myśl
Ro<zwo;U Rolnietwa, w
któl' ego (porozumienie rzesaowsk1e) środkami FRR dyspOIl..u.je
wame zebranie roln i-kbw wei;
poiz)"gołowanie wytyCZll1ych
rządow)"Ch w 9J>rawie ustalenia
cen noa usługi prod'Uokey;ne dla
rołnóków z de-cyzją zamroienia
ieh w tym rOolru i wyd1Kli-a jednol itego cemlilka dna
całego
lcrajou ;

'

- J)I"zygotowall<ie
iIlfOl"DJacj\
na c" od l stYC7Jno.a 718 r<l«U Mly
środki FRR.
W tych dniaICh reoon ma lIa
g-łowie kampa!llię cUKrown;icUl,
wvm.aga jąc ą
~et!o
wysiłku
orgami-zacyjnego IllaJl"ÓWno przy wyJropka.ch, jalk
pracy ('ukrOJWni.
W ic e minister p rof. Zda8sław
G rochowskti, z który m chciałam
się um6wić na
rozmOJWę, w y znal mi szc,zerze: ,.gdybym wygoopoda.row.al trochę czasu , sum ieni e naka zywakJ.by mi stanąć
do .zn·w".
y~
zatetm wszy stl<dm
pracowni~om r~iIu, aby
mi mo dzisiejszych kłopotów i frustracji, dokooywat"la
r eorga'IJi·zacja szybko wyscz.ła na
zdrowi e rolni c tWIU i go.s;podlł4'.ce

Z

ży'w'I106ciowej.

WIESIA W A LASKO\\'SKA

Kiedyś

obraz Rubensa,

czy

H

ole.nderskie nDaste Ma ...
str.iebt, które>«o na.zwa peja-wi.ała

się

wjelO'Iu~tnie

w końcu m:.rea na łamaoh prasy światowej w iIł'IIIri~o
s
poruprowadzoną tam konferencUlł p r zywódców kraJów EWG,
rÓ""'8 na Cle ćkieii me .....neka rua brak aa.iDteres_.oia.
. Poro~ "'i przy ~rallieadl :I
Be11"i:t i RFN, . _
bGwH:m waiDym .iredki.em lespodareaym.
a ta.kie ćluq r4rakeM turys.
ty-.olł a.e ws«lęłlll Da. praaue,
a zarazem iwietn·ie · utraymane
btti_Ie ł duie sbioory *'id
_t.~ki. Rewniri
badc.e nlriypewe ~Ja Hołaaulil pa«órk _ _ te keołiee M.aMt.ńebt _ _wilt
W1ieJIQ m.&«"De\ł db łurystów.
_ł.-a ie met:~
oai lIwieduć lakie
pot}~ne
Itroły,
.....~ c1ła«o8ei _MO 2M Jnn•
P1lt~ wielu ~ PNaiNnnydl k_yt&r!w ecl1rie4.z.a,*T... łu.ry..
'-W ~, była wWo..u.t
wiftu
ł1ra.matyetmyeb.,
csęsłe

. . d26t!ia.j pn;ec 1.
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rJ mie poloneza

P

<IJIwiedzen.ie,
ni~
zabawa
pochwoały

uiurui~hu.

p.ra(!a to
nie orz;na(!:z;a
dy~ypl1ny
be2

Można

że

wszakże

St.a·r.s.zy st€'Wla.rd w
sa l<lilie
re5taUToacy)nym .,stefana Ba torego" jest bw wątpienia ambasadorem pol skoi;ci , podtrzymującym od lat w~i Pol<lili.~ z
krajem. -1 aż nie chce się wienyć, że tańczący wodZlirej ma
52 lata i wciąż z mł0dz4eńcZ-ą
WElrwą
wybj.eg~
na parkiet.
Gdy :z.aobr.ahie wodei>rej.a porawdopodoooie nie będ7Je i ze5IpOłu
tane-cUlego nll naszym \ransatlantyku. Na szcz.ęś ie k.ierownik zflfipołu n i e zamieorZll 1'8yg1lO'Wać ani :&e _ej pracy ~
wodowei, aN :I Jl<66ji 3'!'·tytlty'Cz-

łą

czy ć przyjelIllll~ z Pożytecznym.
pracę za.wQ(jową z d:białalnci;

cią···

roz.rywkową. · PNy~ładem

- ni~ piE'rwSlZym i nie jedynym
w DM7ej flocie - jeM st.arszy
ste-wenl J_ Stachowia.k. Najle-psq.y tlallfi'TZ wśród stewardów, a pe-wDie i w ellłe-j flocie.
JIWl - Sta-coowiak
zamierzał
prze-jść pr"ZM życie w ry1lomie
P OIOOHltl.'6 i prawdopOOoooie _
stałby za'llłooowym
tance-l'zem.
Absol went g<lańs«ie-j S'1Jkoły biole-towej, tancen; ' Państwowego
Zespołu Pieśni i TólJka,
były
pomocnilk cuk i e-rn.lezy i pi eoIGI rniczy br<lf<ił do Pomorskiego 0kiręgu Wojskowego w Bydg'Oól2.C1-y. W wojskowej po!'adni artystyc Ulej pracował w charakterze instruktora baletowego 'IV
z€tipolach artystycznych. I oto
nagle krąg tan~zny zatrzymał
się w mie-j6cu. W wyniku kontu z.ji utalenbow.any tólnce-rz mu-

.

"~i.

SII;_anl ~ _e CIporacy :li8wOOoweoj i
apolec2llle-j oł.r2.yrnał 'IV ub. TOTaDe2ęcy

ailtinlęci4l 'IV

Iw odznakę I riopoia " Zesłu
iony prlllCOwfli1l:
PLO", a
w
kwiekliu br. wy.r6żn-iooy ':il<O&tał
złotą honorową od=akę Związ

ku Za·wooowege

Ma.rynel'zy

Por1x1w<'Ćw.

siał s i ę prz€łkwali.filkować.

W stycz.ni'll 1962 roku
Jan
Stachowiak
podjął
pracę na
statkac h PLO jako pomocmk
hotelowy. Za kiLka miesięcy bę
dzie obchod1-ił jubile-usz 20-lecia
pracy zawodowej w PLO. Pły
wa ł m.in. na "Zeromskim", "Orneci e", "Olkuszu" i "Ludwiku
Solskim". Swe zamilowama artystyc2ll1e rozwijał w pracy kulturalno. - ci;wia towej , choć nie
miał jli2 okaz.j.i i
IDożliW()Ści
powrotu n<l
pOO'·k i et tan~
nr. Traf jedna~ chciał, że znów
wdał taJlce-rzem. a racz~j tólń
c zą c ym ste-wGordem na ,,stefaillie
Ba torym" . Na statku towarowy m· można było 00 najwyżej
poma.rzyć o 2.E6pole na transatla.nty lw pasażerskim, wszystIw sta ło się przy dobrych chę
PI ach całkiem możliiW<El 00 u-e_'

~

RUDOLF BIl1J8ZlNSKY urow roku 1412Al w r~ioBie
CQ;e6kicb aktorow Od na.jmłod
szych lat wyst~WlIW
przy
bok-u ~w i Jlo()d okiem
w..ił się

.

Jf:~e cI., nieda.wna ok..u.ea~i mi~~ka.ńey łlll'ac l1M'YMa byli P~zeko.l1;mi, 'te jedynyoM $bIynu uiyta_nikami «re-ł BIl
dlliSiaj tyJk~ nifloper'U.

!'Oku 1930 na !t~e 2:wi~ s1il

z fi)me9"Jl. wy6ltępuj.ą.c m.ID. w
gkltinym &bra.zie " Vera Luika~va" .

W relt>tl 1844 §a.moda.i.eJljim " Pieśń

nie :zreaJi2owal
wojny". a zar-H

na

nios}.a mu

llitch~ka
ł

Podparła g{) i Pomogki mu wejrśt
na trzy schodki, posadziła go w wygodnym fotelu, Mjęła but i skarpetkę z obolałej stopy.
- N(), ład·na opuchli:z.n.a - SJtw;jerdz.iła. - Zimny okład powi'nien pomóc.
Panna W it1ma HadJey n3lpełniła
miednicę wod·ą
owinęŁą jego nogę
ręczn,i ki eon.
Najlepiej będzie, jeielli porz..ostall1ie pa·n tutaj prrzez noc. Mam
dostatecznlie dużo wolnych łóżek
Mieszkam tutaj z'Upełn~e sama. A
pan wygląda na człowieka gO<me~
w ·ufania.
....
Ha.rry najpierw protestował, w duchu jedna'k był uszczęśliwiony. Samotna, stam Ó2aewiea w pra tarym
domku farmerskim , z dala od ~y.
kiśli się dobrze- zachowa, będzie ~
dkl ni~ idealrul kryjówka.
fulN1a
Witłme
Had>ley
podała
-sk.romną koJac:i4;, pr zyni()5ła na dese-r św~e owoce. Pmem podaja k~
~ , nalewają.; powiedzi-.. la:

, -------

pocoząt:jm

jaok i w

D7:i-siaj po połudnw
pechu.

dzi.adoka - r~V6er.a. Nic dziwnego, że dla - te.a.tTU porzu cił
gimna.z.jum i j.ako khlkunastoletni ohropak w y'6tępował w
rolach amantów i studentów
(m.in . w !!łynnym zespole Buria.na). Także w roli stude-nta
zad-ebi.utowal w roku 1937 w
filmie .. Lot Lizy do nieba". Od
Moł.

50 m p04l zi,em~ pra.eują

złoiCMle a .fiee-rów amerykańskid1,
B1U1~ehry. an«ieJ kich, bołende-rsklcb l be-!-

sztaby

«jjskicb. nieustannie !l..w.we !!
tłzi-a'atllia.. Sclhrooy wvposał.one

5:ł w
dze'Dia

najnowoorz;eśnie-jsze

1ITzą

teJeokomun.ikaeyjne,
kantYłlY,

kueJmi.e

izbę

w
cho-

ryeb, wiasoą eJe-ktlrownię I
..a.Jm.oą "' świ<a.ła y.eWIDęt.r&ne

me-

~ woOeei.ą«-1t-

JUe4y w.a4lo.meśe . _ .~ł':.i ~~
Dei bazie NATO, kt.euJ l!ilmenle
• •awue llię

_y-.i

w

.runillnęła

iety~. utF<ZyŚC!We'j
tajeIDAiey,
cM Ca4eł. jeden II

aput.wacnydl
łlołfllMlerskid1
____al inłerpel-a* d. _1-

-e«-

nisłerslwa .erMl:r
1Lra}u.
Dew~mł ~, Ze łtaaa w Ja*-iIll'lu. keł. Maastriehł .""nem łty.a, ale jv:i llię wypnwlWhi~!~

'llro"'~,

y.e~

lilie to lIO&łał• • spNoK _elu.nyeb mienk.aiH:ów, Id.NY aiaJą

sobie spr~ę

«r-.i. im

II

~we

~. . . .ym

ta.kie.J bazy.

P~e

-

BaM. W radiu podano pański
rysop~, samochód !alkźe. Ws.pomniano, że prawdopodobnie skrt:eił pan
sorbit: nogę. Jaki pech, że nie mógł
pan zabrał: tej IDa6y pie-n.iędzy .
Spokój, w jak~ 141
Harry 'eg{) w

wprawił

powiedziała,
4)5łupienie.

.

- A przeci€'Ż mógł paI1 to W6zys.tko mieć w bar dz.iej prosty SIpOSób,
panie LukeJl6 dOOała , Tutaj,
w Henton .

Pf"Ly-

H ruszinsky j.esIt
niez,wykle
w sze-chstronnyrn a.Morem. z dupowodzen iem występuje w
rolach kome<! iowyclJ.. ak równI ell: w rolach
detektywów.
pr:z.estępcÓw.
lekarzy. Na naszvch ekra.nach wid'2.i~J iśmy go
w'
kilk·udaiE'6i~ciJu
filmach .
Przypomnijmy
na.jwainiejsze:
" Gd%ie di abeł nie moie" (1957
- komedia. rola dr Wagnera).
, Wyższa
:r.uada" (1959 - dra~a.t okupacyjny, rola zdraj.cy
Za.jicz,ka), ,'pny~ody JIIuetJcbhaV8en1l." (1960) ,
" NotlIly t:.śi:"
(1960 - rola główna). .,Bły*
nadz4ei" (1963 - rola a·lkoholikalo "Lęk" (1963 - rola głlYw
na), " Biab pani"
(1965 św ietn a
komed.i a. rola pr-zewodnkz.ąc~o rady narOÓO>we-j) .
JIIorie<rstwo po "as-.." (1966
:.. rola głów na .na z.d,j ęc~u).

Jak? ...

-

rola w ówóch
" Dobry_ja.Il

Szwejk!' i " M-e1dvję pe8łu8zn.ie"
- opa·rtyeh na !!ły.nnej powieś
ci J.aroslava H a6z.ka. KapitaJnie
zagrał tu Szwe}ka .
Do tej roli
pow rócił
w roku 1962 w ra-d'2.i ~·kim fi.1mie " Haazek i je«o
Szwejk", z.reali:zowa.nym pr-ztloZ
.Ju.r·j.j a O:z.ierowa.

sły57.ałam

łI pańskim

głÓwma

f i lm aełl

«-e

Maastricht

• "Fisyey ,. Bialor .."ldej • •Ił epra_wali Bletłldyllę _ceny jak_ś
ei lnu ŚFotIkami spektroskepii .... _
lekułarllej.
5 twerzyli
_ni
serię malollabarytewycll autematye.Dych przyrZ'l'lów. prsy
pomocy
lIteryc" lIloina ~ dużą dokladDoś
ci>! analizować wlasnośe; .,póIDoenello jedwabiu". Bada.jąc właści
woś.,; celulosy. stanowiącej osnowę wlókien. naukowcy udoslqmatili istniejące i zaproponowali nowe efektywne
tecbJloJo,.ie produkCji do.;konałycll tkanin lnianych.

słowacji.

ułogi

patrołi.

•

lat piflÓd<6iE8iątych poo.naliśmy go z wi-ełu
ról w -tak.ich fi1macll j3'k" P ... ~" (1947).
".K~y
refeTenla
Tnis:Mai"
(lfl49) ,
.• Por .. a~" (1952), .,Tajeftt·nt.ea
krwi"
(1953), ,,DMi
wi"'r
~ramy" (1954). "Dom ... pn.eim.ieśoł." (1956).
Cl€rOfD.INl po.pul-ar.no06ć zarówno
w OLecho-

Występy :zespołu J.
Stacho\/, óka nag·rywala te'lewi'2.ja ,(Bnadyj&ka, a·merykańska i pol<ka. Szczególnie UT0C.2.ysty jest
Dzień
Polski
na
nauym
transatlailltY'ku, kiedy to pary
t~neczme
prowadzone
przez
Plf'rwszego tancerz,a nasz,ej 110ty prezffl tują poJskie stroje lu d~ e w rytmde polOl1e<La . Zespo ł ten oklaski wano taokże
w
r)()rt~c h iagranicznych.

wregieb

~

~

liransa-tlantY'ku .

nie dla pok00 a.nyeb, a _ _
Jit.ko kryjówka dla szplecn

odlewniczą.

-

znać nie tyl,ko jako facbowiee
w ty m trudnym zawodzie, ale
także jako :z.nakomity organizator roz.rywkt dhl pasaże-rów i
załogi, . niestrudZOlJY
tancerz,
cllOreogl'3f i k ierownilc zespoi-u.
WyS<tę puje w zespole
tanecznym i estradowym, przygotowuje występy dIIa pasażerów
pooSwięcaj ~ na to
wolny czas
po wielogooz.inne-j, w~zerpują
t ej pracy zawodoweJ. Zanotowano już ponad 200 k()llceortów
na .,Ste~ani e Batorym", a oglą
da ło je około 70 tys. pasaże-rów.
Stewa roe5y i stewa-rd<Zi dali też

dla

tecbniką

p& wyzwol<enaipi&-ał sce-na.r·iu~ i wyreży~rował komedię .,Pancoo się
żeni" . w której z~-ral rówOfliee
głów.ną rolę.

I sta=y steward Jan S16cbowiak dopiął s-w-€go.. Dal się po.-

IroncerŁów

rozwiniętą

Stara fabryka miala własny sys'tem
bronny...:.. fo ę i niewiel1d
wal. Aubeolodzy
edkryli lakU
cały maga2y:n lIotowych wyrob6w:
IIr.. ty stuaJ, " .. pie, .ete i e:odoby.

JlM1

a !liaJo.w.a-JlIia.

ponad 130

•
Ekspedy~ja archeologicsna ,.
Uralskiego Uniwersytetu Państwo
wego odkryła w rejonie jeziora
Ukul (Ural) wiele pieców hutniezych, liczących ponad 2 tys. łat.
Okazalo ~j~, że ówudni, butnicy
dysponowali stosunkOWI) W:ł oko

Harry otworzył srerok() u ta. Ta ·
stara dz.ieWlic a , która wy.glądała jakby nauczała w szkółce niedzielnej,
opow iada mu zupełnie spok()jrue, że
w tym miastecz:Jru ITl()ina zrobił: lekko wielkd skok!
-

C{) pani powiada?
Ze dla męQJCzyz.ny jak pan jest
lhiecinną i gra :z.ką oopaśl: na )utejszy bank Ja chcia.ła.bym ociec stąd,

. -

żym

,Krwawym

tr~"

(1969).

, Dy·m
jsenn.,..
~'o3"
('1976). " Ad ela jeszne nie. j ...tłh
.....laeji" (1977). " Męz.ezy.ni
II
kerbIlą" (1978) ... P iorun "'vl""y"
(1m). Niebawem zooaczymy g4l
w
e.kraniza.cji
opow.i.aooJlia
Hr3lbala .. Pootrzy.2;}"JIy".
Syłweobkę tegc aMor a puedstawiamy na zamówieni€ Wojciecha Anl.05zczaka ze Skarżys
ka . Pr'L)'p<OfflllDamy że lillty d4l
DaBZej rubryk~ na-leay na 1uJ...
_peorcie opa.tJ'lZY · dQpj.sk.iem ,,Na
iy zen~".

7
z te.g() ~padłego d«nu, .z tej farmy

zarosłej
chwastami.
Chciałabym
trochę pożył:, rozumie pan? Możemy

to

zrobić pół

na

pół.

A le ... dl~go sąÓ'hi pani, że ja
na to odważę? Po tej plajc.l€,
która...
.
-

się

- Tutaj będzie pan miał powoozenoie, mi ter. .. George. W Benton nie
ma żadnych autobusów, nie ma w
ogóle żadnego ruchu . Bank nie J)4lsiada unąd'Zenia alarmowe.go, żad
nych ukrytych kamer. Tylko jedneg{)
"traŻani ka , a
tego clfcą
właśnie,
zwoln ić, bo już 00 czterech lai j~t
w w ie-k-u
emerytalnym. Ws.zystk()·
-pójdzie gładko. A po ~oku J>T7.yjdzie pan tutaj i schowam pana, aż
poHcja p rzesta nie szU«:al:. Potem pod zieli my lup. a ja zamó~ bj)e.ty
lmnkze do R io . Zawme chciałam aobaczył: R i{) ...

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Warto wi edzieć, zobaczyć, : PQę'~-chać • '"

•

lnIormacji

Wtorek

8

1981 r.
Ikladamy

.......

MAIUOM

~l .

Radom

NESTORO~[

i

WUSP,

POSTOJE TAOOWEK: Czarnów - uJ. Piek06zowska - 515-11,
Dworzec PKP - 444-33 ul Slo-wackiego - 47Z-70. Szydlówek ul, Toporowsl<lego - 437-71, Taksówki oagażowe
ul
Al mll
Czerwonej - 469-1t, ul. - P iekoszowska 515-11

września

Dsili

llslu&

457-41 ,

TEA.TIt

i SERGIUSZOl\I
1474 r. -

W

....

Arlo.lo, poeta włoski.
W 1..5 •• - .I.acon,
Warci. Ilaspnak. działa CI
woluclonlsta.
W 1M3 r. ...art
cztk,

dzlałact

polityczny,

dOWI·
W 1951 r. -

/le

dl.le"nłkoll,

na .....

ął

płk

lastułany

net,

"Bałtyk"

za " -

bo~aler

81 "

KINA

~oslał

w kalo.I' ....
F,oQclnek Hypllat bolonowy.
,gl

loalonoweJ

.Jan ..

Rłeczynny .

)U"... ,.

płson.

cz.eskl

im •

. " L04I...,1ce

CODZIENNY
HOROSKOP

"Człow iek

-

pol.

koł.

l. L! -

z żela
g . lOS,3O l

19.30
"Prz)'jaźó"
.,Sza.rża
cz-yli
przypomnienie ka.nonu" - pol. l.
12 - g. 15.30, 17,30 I 19.30
"Pokolenie" " Iluminacja" pol, kol. L 16 - g. 15 i 17. "MIłość Ad",li H," tran. koł, l. 15
- g. 19. '
"Odeon" ;,Popioly" I i II
cz, pol. pan. kol l. 15 - g, 16,

"Hel" - .,Czy Lucyna to dziewczyna" - pol. 1. m-g. 20. ,,P rzeJ.\.1issouri" - US , kol. l. I
- g. 15,30 i 17 ,45.
"Walter" - n ieczynne.
APTEKA. OYZURNA: nr 57-mO
pl
ZWYCięstwa 1. nr &7-015.
pl
Konstytucjl 5
INFORMAC.JA służby
zdrOWIa
- czynna w godzmach 9-21. w
soOou: 8-20 tel .1-2'1 . InformacJe o uslugacb 257-35
TELEFONY: Stra! Pożarna ł91 ,
PogotoWle Ratunkowe 999 POI!:Gtowie
Gazowe 992,
Pogotowie
Energetyc'lIle'
Radom - 991 .
Komenda J.\.10 %51-36.
Pogo toWle
Milicyjne 997 .
Pomoc
dl Ggowa
961
POSTOJE TAKSÓWEK:
ulica
Grodzka 229-53, plac Konstytucj i
Z28-51, Dworzec PKP 268-88 . ulica
Zwi rki 1 Wigury 418-141
łomy

Mole problemy, które uważasz M
niegodne fłOJmn.iej5Zej uwagi, ~,ole najszybciej usunąć ze SIWOjej drogr, bo w prz.ecw"Ym roz;e
INOMQ one do problemów
dutej
wO!1;. Nie brok C< w tym wzg/ę,
due dC>brych pomysłów. ZbliżoJCl.cy
.i<; ok,es będuesz mógł >Obie 7!(K.
gCJOłlOWOĆ bardzo korzystanie. Rz:ecz
somo przez SIę uo.zumiola. że we
w.$zy~lr ·m zochawoć mus;sz umio~.
K6a w procy ..-odoweJ
mo do
wyłonon:o coś
szi:z-4!gólnego Bie
91SZ

~en

dwźej

czekoć.

Kłoś

po.
wiedzo Ci coś w zaufaniu i teroz będriesz chciol sprowdZJić po-

prze"

inną
o.ooę
Ol!f
potrolisz
języlc ro zęb3mi. Niekt6się na r>iemędnCl

trzy.n>OĆ

,D( zdobyć m<J.SZCl
rozmowę

w

oczy.

CEtery

I

Kielce

L-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~.

TEA'l"R
Illl. S. Zeromsklego ny
K. l N A
.,RORłantica"

Idzd"

-

poJ.

-

meczyn-

"Cz.łowiek

koł.

l. l! -

z

że

g . 16,30

i 19 ,:iii.

.. Moskwa" - "Wyspa skarbów"
- fran. koł. bo. - g . 18. "Czule
miejsca" - pod. l. I I - g . ~ i

IL___S_k_a_r_ż_ys_k_O__~,)
KINA.
.,Nie ma mocnych " - pol. kol b.o. - g . 1~ , 15.
"Grzeszny żywot Fr nC ' -"ka Buły" pol. kGL l. 16 - g 17.:IiI l
,,\\' otnoś ć"

19.30

"Metalowiec" - "Pielgrzym" bo. - g . 17 i 19.
APTEK'" OYZU RNA: n r 29-34&.
ul Apteczna 1
POSTOJE TAKSÓWEK :
Dworzec Glówny PKP - 705. osiedle
Milica - 2!-ł4.

!XlI. kol.

~,

.,studyjlle" - "Polonia Resliluta" - I i l i cz.. l. 15, - g, li.
..Skałka" - ,.G<:>rączka sobotniej
nocy" - USA. l. l;; - g, Hi i 17.1:;.
"Trędowata"
i ..Ordynat Michorowski" - pol. l. 1% - g. U,3I.
"Robotnik" - .,Bez miłoś01°' pod. koL l. 18 - g. 1~.30.
"Letnie" "Dzięki
Bogu już
piątek" USA, kol, - g . 1'.30.
Galeria DWA .,Pi ..... lce .. uL
Leśna 1 nieczynna.
MUZEA
Narodo",e lIutewn Wnęt" P lacowych - plac zamkowy - galeria malarstwa polskiego - cZYnne w godz. 10-16. niedziela -

Starac owice

1. -

.,Star" -

.,Zanda.rm w

No-wym

.Jo rku" - fran . bo . - g . 11 i l • •
APTEKA Oy1;URN : nr Zł-m.
ul Staszica l.
POSTO.JE T AKS()WEK : telefon
53-lO, 53-86.

~roda

l~lł.

T

E L

E F O N

Meloman

.. Vcati-

slavia Cantans-8l "
al.
%4 godziny
21.40 Wieczór filmowy:

Kino Mi. niat u.r po\.
film
dGk .
" Szkola Podstawowa ", "Prak
tyczne wskazówki dla zrner czy motyli"

Jutro
PROGR M {
matem t. s. I
6,30 TTR, RTSS - wskaz. metod,
5. l
9 ,00 Chemia, kI. VII : Czym
są
metale
6,01) TTR, RTSS -

9,5:; Flzyb.

kI,

VII:

~uch

jest

wszędzie

1LIIO Praca

technika, k \.
III:
Bajló na stole
13,30 TTR . RTSS - jęz. po\. s. III:
Miejsce Norwida w literaturze polskiej
14.00 TTR, RTSS - biologia, s. nI :
J a k od:tywiaJą się roślł ny
Polskie

Radio
strzegaJą sobie
w programie.

Ił. ele ,n"Ja

moitiwość

za·

zmian

ul.

Szydłówek

złotych;

ul. Masłowska 12 i 12a, cena
ul. Masłowska 62, cena wywo ła
ul. Masłowska 64, cena wywola
ul. Domaniówka 40. cena
Pierwszy i trzeci przetarg
września 1981 r. o godz. lO, w biurze
ul. Zagórskiej 57 w Kielcach (pokój'
nicznego). O ile I przetarg nie da wyn
mym dniu o godz. 10.30, odbędzie ię
Warunkiem przystąpienia do
nie oferty w zamkniętej kopercie Oraz
w wysokości 10 proc. ceny wywoła
kładu (adres jak wyż~j).
Obydwie czynności mogą być
d~ dnia poprzedzającego termin p
W przetargu mogą brać udział
stwowe, spółdzielcze. prywatne onz
Zawiadamiający o przetargu
wyboru oferenta oraz
dania przyczyny,

OGŁOSZENIA
FERENIEC Bol&ł a W
(z,am.
R adom)
z,gubit
legitymację
służbową,
wyd.a,ną
przez ~
dornską Fabrykę Fa",b i Lakierów w Radomiu .
6ł403-c
GIBALA Zenon (um. Kolonia
Wawrzysrow)
zgubi ł
wkładkę do biletu m1es'-~neg PK
relacji: R:KIom
W3.wrzy-zó'W.
64404-r
SKWIROWSKI Cezary zgubił
legitymację szkolną LZ im. Z
St3,ni·ka w ()sł,row~u
w.

.DROBNE

SPRZEDAM dz.i.atkę 900 m
kw, W centrum 03trowca Sw .
ul. Ha nki SawickLej 12, Poważ
ne oferty kiemwać do wl.a.ści
cielki:
Helena
Szczepan.iak
53-506 Jelenia Góra., ul. Elsnera 6/11. teł Ul-m.
28-p
UNIEW AZNIA iiię pieez.ątk,ę
o keści: "WSS OsH-owiec sklep
Gr 5".
2:1-p
WYSYŁKOWO
dzies iątki
gat unków

&pł'Zedaję

r zad-k ich

ozdobnych knewów. dr~ewek .
i.glaków, pn czy, bylin Równie.ź

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE
BunOW ICTWA OGÓLNEGO
..MIASTOPROJEKT KIELCE"
KIELCE, UL. WESOŁA 47
informuje.

~e

DO REJESTRACJI ZLEC EN
NA ROK t9S!, '

"Hutnik" •• C zterej pancerni
i pies" - pw.. kol. bo. - g . 15.39,
,.Gorączka" pol. kol l. Ul - g.
l7, 15 i 19.30.
,'przodownik" nieczynne.

EKSPERTYZ BUDOWLANYCH
STRUKCYJ TYCH,

"Zorza" - nieczynne
APTEKA OYZURNA: nr Zł-On .
ul Starokunowska In
POSTOJE TAKSÓWEK telefon ;37-92
U W A G A:
za
ewentualne
"mian)' w progr mie kin redakcja nie bierze odpowied"i:tlności.

B DA
WYCH,

• ,' RADIO
'
.
~ ~~

~

~

PROGRAM LOKAL.·Y
WiadomoScl 11.1
Grają
polscy
wiolin .ści
(tereo) 11.40
"Pytania
na
dziS" aud , K .
Dziek ońskiej 1800 Nowo;ci naszej
taśmoteki 18,30 .. Ja"
naprawiać
go Dodark<:" - al!Q , Cz . Kus:.ala

KO STRUKCJI

KON-

KABLOBETO 0-

B DA

LABORATORYJNYCH MATERIABUDOWLANYCH (BETONÓW; KKU• SZYW, WODY, GRUNTÓW itp.),
ŁÓW

WDRAŻA lA SYSTEl\lÓW AS H I FADO l(
W PRZEDSIĘBIORSTWACH BUDOWL NYCH,

1•.00

. TELEWIZUA
.....
~

,

-'

Dziś
H ,OO TTR, RTSS -

6

1111,38 Wtorek

PRZETARG III

w zakresie :

PROGR M l

A

Pol-

sce"

KINA

Y:

Pogolowle Ratunkowe 999, Poł!,otoWle Miltcyjne 997 , Pogotow ie
WSW 416-2a Stra:t Pożarna 998,
Pomoc drogowa
931.
Pogotowie
Energetyczne Il:lelce-Miasto 991,
Klelce-Teren 992 Pogotowie wodo
nokanallzacyjne 508-11.
Pocztowe m.f o uslllgacb 911 .
Ho tel
.. Centralny" 4!t1-44 lnformacja kolejowa
938,
Pogotowie
wod.4<an. c ,o. dźwlI~owe elektryczne
~M .. Armatury" czynne calą dobę
4~92
PogotoWIe napraw urządzeń
~azowych
czynne w godz 1-19
tel 436-72 Po~otow le elektryczno-wodOCiągowe
MZB;\! c'ynne
...
~Odl
111--23 , tel >00-63 lnfonn>:.
CIa służby
zdrowi~
czynna w
godz 7-20
tel 481-::8, O'rodek

w

"Rzymiante

czuka:

PRZYSTĘPUJE

Ostro iec

plac

tała

Oblęgorek: Muzeum H. Sienkiewicu - nteczynne
APTEltJ Oy1;URNE: dla dzieci I dorosłych . ul POCieszka 11
(Przychodnia
Rejonowa nr %) w
godz 18-22. w niedZielę - 1-12.
Stomatologiczna. ul Pocieszka II,
w godz . l8-~z. w soboty
od
godz. 18 do godz. 1 w poniedóalek

PROGRAM II
19.00 Program 10ll:31lny
19 .30 D ziennik TV
20,00 Antyczny św,iat prof . Kraw-

na sprzedaż - połączoną z rozbiórką
niem terenu 'po rozbiórce. budy nków
innych składników budowlanych n
żonych w Kielcach przy ulicach:
PRZETARG I
- uL M słowska 42, cena wy woła

KINA
"RObotnik" - HBllet powrotny"
- poL kol. l.
g. 19 "Lotna " - pol. kol. L 15 - g . 15 i 17,

9-Ui

Party"antów Wystawa
- "Przyroda regionu świę
tokrzyskiego" i czasowa - ,,Malarstwo l rzetba Tadeusza :laka ze wsi f..azy k. Kielc"
czynne w godz. 10-16, wtorek
18-18, niedziela S-16.
Muzeum Lat Szkolnycb S . Ze·
romskiego - czynne w godz 9-16,

17.30 Polska

u..

itl&ro
CIBORO~1

Kronika Filmowa
17.40 "Interstuc:lio"
18.111 TV Młodycb - "C.O.N."
18.40 Wyst. amb. Ludowej Republiló Bułgarii
18.liG Dobranoc
19.00 "Camerata" magaz. muz.
19.30 DzienniJr TV
20.00 Publicystyka OT
20.15 Film TV na świecie: ,.Nieznan_ obUcza miłoścł" - ang.
dramat obycz.
!L55 Mieszkaniowe progi: "Co z
planem 11!"
%2 . 2~ Dziennik
MS w :>-boju nowoczesnym
- Drzonków II - otwarcie
mistrzostw oraz jazda konna
za.IO Studio Festlwalu
Polskicb
FilmóV9 Fabularnycb "Gdańs!l:

WSM ZPiUl "I N W E S T P R
w KIELCACH
OGŁASZA PRZETARGI

s. I: ,.Jak
i RTSS

ię

WSKaz me'od.
uczyć W TTR

l~.;o

Oziel\Dlk

1'1,00

Kmo TV Najmloo:t3Zych

BADA -T

ELEMEt TÓW

BETONOWYCH

I

ŻELBETOWYCH METODA rII NIE NISZCZĄ

CYMI.
OCE y STA . TU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCJl.
Bliższe informacje można uzyskać w BPBBO
.. Miastoprojekt Kielce", ul. Wesoła 47. Pracownia
Badawczo-Wdrozeniowa, teL 492-93 lub 470-51,
wewn. 93.
425.-l~

http://sbc.wbp.kielce.pl

.-

•

u zo
W():wy~h z.ad.ań obrOlly intoere~w J.udzi pracy, d
rganiza-

c}i produkcji, nóweczenia na00i.e; i zoooyczy Sie.rponia 1980.
FormuJ,owano zadania
bran~w~ów, u~ę1.e
w
k()ńcowym
Otiwladczemu, a zmierzające do
inteil6yfikacji działań sJ)()łecz
no-gClKpod l'c:lych
w
ocjalistyczn)"Ch, praworz d.nych wa runkach d la poprawy ytuacji
załóg.

ebrani
zadali kilkad-ziepykm. Odpowiadając
na Dle I sekre.tarz KW
partIii ~ Maeiej
LubuYD_i
pod.lu'1fłilił m.Hl. iż ilo.ść inform.ac;ji, jaką otrzymuje
połe
czen~twQ, pm.wala na p1"Ecyzowarue ·,daSoily ch 4lSądów lud:bi
o sytuacji, w której nie moż
~ . J)(lddawać się
pesymi:z.moWl, lerz czyn4ć ws-zystke dla
puech~Et1ia .oti
d.E.kla.racji
.do czynow. ooJą.ce na grlWlCie
socjalizmu l:w.iązki
branżowe
maj'ł peł.lU~ poparcie pal·tii w
odbooow i-e tego co byllo debre
~ budo,.,-je nowyeh wartości:
De.cyz.je
kadrowe
lDU.lii popv;eóLać wnikliwa
anal·iza i
sprawiedliwa OCetlll . Nie mocą
0iLt' prow.adzii: 40 krzywdze-JlJa
ludZIi . .Obow.i ązkiem !n€tanc ji,
-ezłonkow
partii, uczciWYCh
związku-wców jest zde.cyoowanI' reagowMl ie W przypadkach
łan1ania
praw.a, sia.nla zamę
lU.. w·weiej partit i socjalizm~
Wl
propagandy.
Nawią:mj'łc
do pytania dotyczącego' nadużyć w zakupie ziemi i budowi.e daczy - mówca stw.ierdz.ił
i.ż tak' ch przy·padków 2anot-owaDA> w woj. J.i.ele.ckJm ponad
00 i wobec w-iłmyeh zasW60""anI' ZIOst~ną prZEz Grgana
strze1:ąc-e
prawa sprawiedliwe
wc.bec ws.zystkkh sankcje karne, a w st06unku do cUOIlków
partii - także partyjne.
Opow iadamy s ię :&a demok>racją
pow ie-dział M. Lubclzyński,
ale nte m.oie ()(la p-l'~eks:z.tałcić się w dykta Wrę w.ięk
s:roSci, lecz polega także na po:!zaIWwaniu praw mniejsZlO~L
J,n&tancja woj.ewódz.ka opowiada si ę }edn()cześnie za rozwoje-m i
umocnianiem
ruchu
b-r-anżc.wegG,
a
także ZSMP,
mkldych ludzi, kt6rzy Slł lub
&pow i adają się z.a partią.
Na wiele pytań odpowiadał
członoe-k
Biu.ra Połit)"CZIJlego Albin Siwak.
Oto niektóre fragmenty jego

Z

siąt

wystąp ienia:

•

Nowy Komitet Centralny
na energiczne dzia łanie. Zasiada w nim 86 robotników (w

stać

ni'2J()owaJła

aJtcję

pod

naa.wą

"oo;eń

prawdy".
Na trasy kcmu.n ilka (')' jne wyjechały tylko te autobusy, które były sprawne. Akcją
tą
CZklDkowie
" ol.idal'nośc :"
MPK apelują óo władz miej&kich i wc.jewódzkich o należ)·te zainteresowan i e SI;ę
p.roblemem komunukacji m iejskiej.
.Zły

tan.

poprzedn;] ~y~o .29),30 chłopów,
30 przedsta Ic,elJ wojska i MO.
W Biurze PolitycZ1lym jetlt 4 1"0botników, zabi erają głOti bezpardonowo, są sprężyną do nakrę('anl'ł spraw potnebnvch dla
kraju i narodu.
• III plenum KC opowiedzia_
lo się za samorządem robotniczym, ,któr.y w~~mie autentyczną
?dpo~ l edz laln osc za losy załóg
I kraJU.
• Nie od siły glOBU nacisku

a~a!lturnictw~ zależą ~o7Strzyg~

Dl~la

-:-: partla,.vzięła odpowiedZlal':08c za. r';'Lwiązanie problemow krajU I czyni wszystko
b! realizować linię porozumie-:
Dla, by nie ·dopuścić do. tragffiii.
• Kierownictwo ruchu branżowego zwróciło. się o pomoc do
związko.WCÓW z krajów socjalistycznych i znalazło pełne :l.fOz~mienie, otrzymało zapewniem e pom()('y w rGzwiazywaniu
~zeregu spraw. Niezbędne
jest
Jffinak jffinoezen ie sil ruchu
. ~wiązk?wego w imię ws:pi!lnych
IDt~resow.
Trzeba
wyciągnąć
-iłłon do tych wszystkich czronków wielo.milio.nowej SoIidarn~ci:' 'tV. zakładach, "którym
blIskIe są mterelly ludzi pracy.
• Działania nądu i organów
przestrzegania prawa sa coraz
bardZiej stanowcze - nie' mGżna
toler-e-wać anarchii, łamania zasad porządku społe cznego. --"le
trozeba też pooe}m&weć de.cyz.je
w sJl1l!Silb l'c.zważny, 4l-plli'ty
a·n aljil'zę, uprzedn ie
badafli'<l
_€la że.
. • W najbłii.S1.ym czru;ie podJęte zostaną
sprawy odpowiedzialnośd karnej ()6ób z byłego
kier ownictwa partii i rządu.
• Konieczna jelit renegocjacja
porozumień sierpniowych nie
są one realne, gdyż ich realizacja nie "ZMtała poparta zapowiedzianym
przt>z
"SoIidamolić"
~zrostem prodUkcji.
• Mów iliście twardo. i zdecydowanie & sprawach wymagaj ących

rozwiązania.

W

związ

kach branżowych zostal i ludzie,
którzy przeszli ~;eń i wodę,
IDfrŻDa na nich liczyć, ale nii!zbędna jest inicjały a,
czyny,
jffiność dz;a łan i a tego. !"lichu i
zdrowia współpraca z robotnic~

ezęicią

"Sołidarnoru'.

Na zakoilCzen ie spotkan ia, którym kie.r wał pr z€'Wodnic-zący
NSZZ 'I1raflpo r towców i Dr~
gfrWCÓW Ruryk Gónyńslli,
na
pytania odpow ;ada ł także woje wÓda, Wl.dzimier:. Pasternak.
(th)

\WE-lu pra-c own,jków i uczniów
spóżn i lD się tego dma do n.oormalnyeh
('od'z,;enJlych
z.ajęć.
Dziwi fa.kt , że w grafiku wyja 'z~ów
aurobusów MPK w
zbyt m łym stopniu zwrÓ('()ono
tego dnia uwa.gę na pracowników doj€żdża j acy c h z przyległyc h W'i>i. W i-elu z ni~h
tego
dni a nie s.taw.: ło s.ję do. pra('y.
(wg)

-

t

DOKO, 'CZENIE ZE ' IR· l .
w

s.;:

zw.ąZ'ku z
\\" st.rzą.sarn:

powtal'zają~ym:

na ..... Ielu
za raLh JaponIi. Zw rara S,ę rówDleż uwagę na niezw )k lE lha raklHvstytw e zjaw.sko. zbLża 
n;a s: ~ ewoch ogro(}m~yLh ~,ta 
~elr-2 .~, v..,~

skoOr "').€ ziEm,k~ej popr:Ed:.ają< e z~z\Vyt zaj w!Ę'k.sze
.ka13kl:z.my.
. .
W pr::ew.dyw:mlU zagi'ozoo:a
5€ ;-=-mir-z..r. ego
na ,.U;.....ZU 'ony(h~'
b..-'Z:.r~{'h z. a:n~t .......oCwanil s~eć u -

rz.adzeń badawr~o-pom.;;.ro."'J' h.

ro~m:e-.>U'ro"ych zarów.r,o na :'1 dzJe iaj.; . na dn.e z~t'::Jk". 05.e~ź:es:ąt ~tarj. se;sD1.' z.nyLn
d()li(<Jnuj e
~talylh
p-om:a:ów
d rgań l;k oru py z.eomkce.:
o:'~:
Q-b..,e rwacji LniJ wyorz€za, ktorE obnIża się w przypadku nad ch:xizą~ego LrzęsiE-T,:a z,em i.
Bona
m.1:or. osób o.:a 7. specjal" e odo7.ill ly wo.jska pczesZJK:olone :z..ootały do a-kcji ra town,t-ze-j. Opral'()·"" a.n
,.sc E"I1.a"łl.lfIiZ"

t:""'t&kua<'ji

!llOO()ti(',

-

~~--~

lat 1

"

II

DOKONCUNIE ZE IR· l
działu WSS. ,,społem"
Iawomira Goleńca, Józefa Gruekspozy ja fotografii (przeniel' na Michałka, Mark.. l.imań
siona z Krakowa) pt. "Generał
skieg. i Sławomira
Tchór .....
Władysław Sikorski i jego żoł
Prezen tują oni kilkadziesiąt 0nierze".
Przygotowana przez
brazów i rysunków, które mozznane 7. operatywności Krakowna oglądać codziennie od l .00
skie Towarzystwo Fotograficwe.
<ki 21.00. R6wnież
wczoraj w
wystawa zawiera blisko 300 foMuzeam Narodowym (przy pl.
ti>gramów z lat 1940-1943. DziwPartyzantów) otwarto bardzo in ne, ~e do. tej pory ekspozycj ą
teresującą wystawę 50 prac (matą me 2amteresowali się
naular~two" i rzeżba) o ryginaln eg
czyciele histo.rii. Przecież w DK
tworcy lUdowego z Ła2ów
Budowlanych można przeproTa~eusn :taka. Ekspozycję 'ę
wadzić lekcję n.a temat tworzemoz.na
oglądać
codziennie od
nia się i walk polskiej armii na
10.00 do 18.00. Dzisiaj o godz;ni €
Zachodzie. Wystawa czynna jest
18.00 w Muzeum Narodawym odcodziennie w gGdzinach od 11.00
będzie się sptltkanie z tym n: ł'
do 20.00 (w dni wolne od pracy
?d 17.00 do 21.00). Troclli:. wstyd, zwykłJ'ffi artystą. Natomia.t
wbrew wczorajszej informs(' j i
ze trzeb.a z.achęcać do jej obe j,,słowa Ludu", nie
otworzono
rzenia. W klubie FŁT "Iskra"
je;S2.cze. wystawy Klubu Plastyotwarto wystawę około 30 prac
kGW NleprofesjGnalistów Domu
(malarstwo i ry unki) dwóch
Ku~hU'y B udowlanych w KlubiE
pracowników tych zakładów ,~rówka". Ekspozycja
ta bę
Grzegona Zaeh.wieza i WojciedZie oo06tępniona w najbliicba .Michno. Zwracają uwagę
Mych
dniach.
zwłaszcza ry unki satyryczne na
W niedzielę d.użym powodu~ktualn e tematy. Ekspozycja ta
l1iem cieszy ł Slę dyskotek_
}€łit cZyfHla codziennie w godzikoncert zespołu ,.Arianie" i ~
nach od 10.00 do. 18.00 (poza
listki Iw.ny Nied:.ielskiej w k i t'dn iami wolnymi od pracy). W
leck~m ~arku. Przy ich m~lł!y"€
tym 5am.1m klubie
otwarto
baW iły Słę setki młodzieży. Niewc~oraj
wystawę
książek
pt.
. spodziewanie niklI! fr e kwe-rlC ję
"Ll teralura reg ionalna w zbiom iał wczorajszy
recital forterach: bibli1l'teki zakładowej". Natowmast w Klu.bie ,,Merkury"_ pianowy Ewy r.lłłeekiej w KJ.ubie MPiK. Sądziliśmy, ae nló
odbył się wczoraj we-rnisaż wyII:cmcert tej utalentowane j pia~tawy grupy
plastyków z Odnistki, uczestniczki i la ur ell \olti
KOIl~\M'sU Chopinowskiego, pnybędzle znacznie w ięcej meloman~w. Zastanawiające , że nauc:lyc~e-le wych~wania muzyc:inego
IlIe tylko w e :i3chęcili swoil:~
u.cz.niów do udziału w tym reWlęZlllOW
CItalu, ale i sami lIie zaintere1!o' ~aU się koncertem. To je!lzcu
7 bm .... ln14Jynku admmi8łra
J~den
przykład
wyjaśnia j~y
eyjnym arenta iledC2el'. :.akltlniedostate.czną edukację muz czd.w karll!/,H w ByIJl'eszeay w
1111 wśród uczni6w. No bo jeśli
I'.odzinaeh porannych respoezęły
nawet nauczycielom muzylti 1,11
SIę rozmowy
międay
kemisĄ
tym ni e zależy.
M inisterstwa 8prawiedliw.Śei a
Wczoraj w kmie .. M()f;l' wa"
p~zedstawiei~lami ZarZlłIJu
8.1'rozpoczął się
przel:lad filmów
Ill.naJne". NSZZ "Solidarność"
dla dzi.eci i młodzieży. Wle-i'k ' 1>1
W tekli )łrowad!lonych rozmów
pGwodzeniem eieszył się francuprzedstawieiele
"Solidarności"
ski film animowany ,,12 pr,,~
p«Aa
postulatami
więźniów
Asterixa", który na dwóch SEallpru-CIM'I'I'ili wara.JLIU de ~al
sach Gbej rzało ponad 800 w;szyeh ro:.mów, które ze wZClę
dzów. Znacznie mniej zą frekdu na ieh lJ'eŚĆl i eharakter nie
w:en.cję miał natomiast angiE1~ 
~ta/y przyj k. W tym slanie
k! fll!" "Wyspa skarbów". ekrarueay r_ewy z_aly zuwanizacJa klasycznej powieś('i o
ne.
pirataCh RobErta L. Stevenson .
W wyniku pedjętych pnedze słynnym Orsonem We!lesPffi
sh;wzięć przez
k.misję
Miniw roli wodza korsarzy. Oba liIlerslwa Sprawiedliwośei i atl_
lny wyświetlane sa również dziministrat'ję
zakładów
karnyeh
siaj.
.
IwO
spow.dowano
wyprowadzenie
~iI:źniów ze I!demolowane~o ._
biektu i ' dokonano ieh pnemieszc:zenia d. innyeh zakładów
karnych. Czynności realizowano be!l uiycia siły I stosowania
DOKONCZENIE ZE SIR. 1
środków przymusu.
bów
z wełny i anilany. MaI'
W p.wyiszej sprawie prowazynie.rka nie ehociaAa _ prz.y ' ąc
dzone jest śledztwo, a za zbie~yrobów ~ ~nilany iW ;ffO~C.
głymi e-nergicsne
~ukiw:anja
ze przedsiębIorstwo nie ku n& t~renie ea/ego kraju.
puje tego sW'owca. Zapr .~ 
Os by znające miejsea .. kryfi wała,
żebym
oddał
je
wania się zbiec/ych prOS1cme są
ko. sozmaty luze!1l, za które
o
ltgłaszanie
się do Komendy
placi mi 2,4 ~ za l K,g.. i
Miejskiej MO (tel. 997, 22-33-31)
C'Z1l6 gdy jeden kilogram
lub Prokuratury Rejonowej w
ny kosztuje 21 u. Czy tak b
Byd/,:oszez (tel. 22-31-21, 316-59),
powinno?
pyta
"taFia',
lub najblHI'uj jednostki MO.
Karczmarz. zam. przy ul . Do(PAP)
mas.zowskiej 164 w Kieoka('h .
- Od l maj.a br.. 7;';!oonle 2
zarządzeniem dyreokc ii Przed-- iEbiorst a, anilany nie "'!<UP,I·t my
wyja.śnia
praCOW ril"
RP ' W Leołladia Da·n.is-zewska. urowiec
p z\' .... :J2.
dziet'ko, kwrt>mu n ie rn.ogtam .....
'oN zt,klmi doct';Jl'Dymi śf oo"am i
pl.ocić rÓownie<i 1Jie.niędzv . ~d'z
i<_mun.kacj,. Specjalna ustawa
me JXl-'i:adalG leg it.'TIlan'i ~z ..<o'z oow,a;z.uje miejsco.we wladze
ne].
Dz isiaj przyszedJ o .t'
do regulórnEgo przeprowadza dz.iecka
i od razu za zął ,tJ a nia i. w ,rzen próbnych i ala,r szyć int rwe n"ja w redak"·i. ,
mów . W t~m roku ćw,rzl":J.am.
Uzy kali;my wvja-Śnienie. któlllarmo'W .'m, objęto n:e t:lko
re niC"wiele wyjaśniło. Dow i ..m.e'z.cD'ÓW stol:cy, a:e rów dzieliśmy sie natomiast. ir a.bv
l' eż '. LE h p~efektur ~ąs.Eón.ch
:-v.1. mn. C ... ;ba i :'vI.e.
jak
prz~dać makulatur~ lub jnnt'
rów d; 170 gm,n w
.ny h
surc.w('~ \ ·t&rne.
nalf"Lv ",' Iegjtymc.w&Ć
s-ie
prae.wl1ikc.-. j
p; fEkli.lr .. ,h - og ółem I~ mln
pfzedsiebiorstwa. Czy naprawdę
<Je'.>b.
dVfekrii
H P-;: , \
n ''' -t 1("
nt
W nróbr:ym a,~ 'm.e u, zHtn:'
O". ]0"10 m:r...<tH,tw ; Urz';d0 W.
mądrz~jsze :r.a.rządU'nia?
po .1';3.
d.z:a.ly Sh'"3Z", og rL o(D . VI

Wokół

.bun tu

, .,

.
Telefon interwencyjny

Sejsmiczn ale' t

ł.et>bni czov auł.obusów

spo~':odmw;rny
jE'
części
zamien-!lVch

br a k i em
pru>de
w5zystk;m akumulatol'ów i 0.gum :pnia.
- Na 52 wozy, które powill1ny
wy'E'<'hai:' rod Zl en n-a' na ! asY.
wyjechallo tylko 23 mówi
dVSDOZYtor MPK
R szard
Łyżwa:
. pośród 76 autobu~w. jaki mi dvsY)()on !.lj e MPK 20 a t.obu s' w od dłuż-zego. czasu c-a ł ;Co
wIcie jest nies!)rawnvch.
Gló'\>'n vm cel em o;<:~ i l skarŻ. '<;k:ch "kI erowców byio hezp;<?('zeń"i\\o ic h i pas3żerów.
Od w r zesnvch już godzin r:lfl r.··ch p.raco.wn icv !i{'znych zakładów pracy i spółdz ielni l)(l ?az2li do pracy
P;€HO lub
sr(}dkcml~ zó:st ę o cz vm L
\V:elu
kGrzystało . z
WłaSlTlych
~..rod
ków
lokomocj,.
przy
cnm
pr7eważa h- Towerv.
: 'ajb<iTdz;ej akcje tP. od czuli
m,eszkańcy podm : ejskich m' eiHOW ści. IT'. :n. G rzyb owe; Góry. M ir(' a, P::.nz.owa. N: eri.l.Órzy
m~efzkańcv bvli Zal"kif'1:e ni tą
akcj ą.,.h
laz wcze n iej była
ona NYbpropagowana.

- -

racy '

prawdy" w Skarżysku
7 hm. w
kartysku-Kamiennej
KZ
NSZZ ,,Solidarność"
przy M iejski m
Przedsiębi or
sh,-1.e Komun ikacy j-nym :zorga-

-

\\" =j.

Tokio

j

,<.r><)l.el

'l<rz€d";ęb.orst.w

t.r9n~:x:-:tu
v,; at.;;<J
w"ŻUy h

publ CZ!1ego ; C"ry raz 18 ty s. 'słuchac-z~'
uezt>ln :.
Alr im odb ' w a l s~ę w atmosferZE t"powej d:a J a pończy
k'w ej ·!'c 'plin :. zara-zeffi j edn"k hoI1Ol~""1.1 i p()('z,ul';a zaufan'a ÓO SIEbIe i innych oraz przekon ania. ze w raz;e katas.trof~'
k a zdv rt aJll e na w ysokoiw , 7.3d "I'li.a.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Brąz&7VY

m

grue zki Czopek

.

piłki

SeJ!on

ręczn8,l

l .

o

~

rozpoczęty!

Sukces w Phenianie

mecze

laka

III1n.~ną soootę rozpoozął Się nowy ~ piłki ręcznej.
Do rozgrywek mi'Str_wlikiolt przy» lUtiły clrug~lig~we pit-

. /,
\

W

ka.rki r~zne BUDOWLANYCH Kielce OoI'az juni rki
:tAKA KIELCE .i dwie drużyny juni~rów KORONY Kielce•

Piłkarki ręczne kielecIUch -Su. dowl~nych pierwsze metw.e w
U IOthe- rozegrały w Gliwicach
• jednym z fa.wecytów grupy,
.. siódemką" Sośnicy. Kielc&ałlki
tyl~o w
~b&tę .etr&ymywaty
krRu renomowa yDl rywalk m,
mlel:ając! illl 11:~ (U:1&.,
le.
n~wielę ~y J.i .y-'tiej
PH iki 11:3t (':9). araDlki .Ia
. . . . . .la.yolł . . . .yly: K-aaiewlika ~1., In.k f-4, Laacuer
1--2, lIiolł łiIb ~, Pi..-Ośyk
l-l, P ....
-l-l, W_i...
wlecka l---e, CMra 1-4.
VI lJ'O'WStalych ~a«jacłl tej
~upy (ładly a.as,f;ępu,jące wyaiki ' Buoow!.!lni Lubua ;TKS
JMOO~W
:IJ6:1i
i 28:2:1, AZS
Kraków - Zgoda Ruda Słąs.kll .
~'19 i 23:22.

y....

K.ołejne

mec~

,,~i~em.k"
BudawliUlycla g.ra6 będzie w
najbli!-..w.ą 00Ib&tę i niedr.ielę we
własfiej hah w _Kie1cach !: Boa-

dowhilymi Luolio.
U.a ie .ysllllol'~,,".ł,. oa,*l, . iW IW r~rywkaeła strefy hlb. I' k;; fioalistki VIU oSM.
j~ ,ol'ki Za.ka Kiełoe, ,U.re p~
kI> • ty wyll&ka na wyjeździe
Le: .k~ Zwierzyniec -31:9 (15:6).
8. ... ~ym
łllpem
ramka.,m
dł '

I"elosanełt

podsieliły
H&łod, S,

się:

P" , ((&wsk
Biernack.., 4. Mikietyn i Pió"r p* 3.
Kono ),r w i Skczyniarz P8 !,
Chru ,aAr; i 1101'1'0 po L K~
lejnYI
rywalkami
juniorek
Żak:!. I ~ą dz.tewczęta z MKS
Lubltn (m~7. odb~zie się 13
bm. w Kiel~adl na ooisku SP
nr 18). a w rozgrywkach tych
wy9tępuią ponadto "siódemki"
MKS
Sta zów.
Budowlaoycłl
Lubli.n, MKS WłtHława i Plldwy
Za.m8Śc.
Z",yci~ew,

iyw
niei

ukoesem.
poohwa.lić

klóre jest
mogą
mł-&dZl

się

urów-

piłkarze

ręo:&nJ.

Korony Kielce, sta.rtllją
cy takźe w r-&zgrywkó\ch strefy
l u:belakiej. Pod&p~Złli trener
Zdzisława
Wieozocka pokonali
n sieble aktllalnycłl wicemistrzt,W Polski juni-«łrÓw. pilkan:y
rętY&nyoh Padwy Zamość 21:1
(11:18), r&Zgryw.ją«: bardzo d-obre IIPMkanie. Kielecka druży
na Uł6łu,ż}"ła na słowa uznania,
a barw K rony w tym me-czu
Droal' (w nawi.al;oach liclhba

.

,

Kolarskie wySClgl
dl młodzieży
• ......_ l ....~.wO'J'
jei o- rM
WKft w
ty. -..ie ...«__ j..
ylilClgl

&-_,.

k".lIkie ma
"ę

_.

.(U bui ••- .

mł•••leiy. 0tI~
najltUialł

_betę

A'edł. Ił Bl>

Leia.ym

. 8łacłiook w
~Ił

.. K

;-04b.

KiełcaolL St.arwwać
chłepe,. w wieku I)d 13
1M. Zbiórka chętnych -o

D.lO na IIłttli-ollie
pHy ul. Koniewa !li.

-w

KlMrony
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Na
b,.,vailłCye"
Nę
w
Splicie pływackie" misłr. st w eh Europy U-letnia
gnieszka Cz.pek zd .. była brą
tl8Wy medal w wyściCII na
f . . m stylem zmiennym czasem ł.se.7S; -Zwycięiyta rek rdzi tka
świata,
f'etra
Schneider
(NRD)
4.3!t.30,
przed swą r .. d:sezką \He Geweniger 4.45,43. Szóste JIlieisce w tym wyścir:iI zaj(ła
drur:a z P.lek. Gr:sżyna Dziecłzic wyoikiem 4.53,57.

zdobytych ru-a>lIleok): bramkarze
Sowiński i Kuśt.w ki oraz
zawodn1cy z pola - Kromer (S).
Zająll
(3),
to.dulski (S., Ku1'8
(5),
W.jeiech w ki
(2.,
IPiatmaga i Skrzyniarz (l ••
. Efekt wne zwycięstwa tłnieś
li
juoi_IIY
młodsi
KtK" nJ'
Kieloe, kenawaoi pe_ Hark
K.ę4hiora. P"_ali _i .,sek.
~".J'ełt r~~i:k.. z Patłwy
Za.IDeH .:1! (~1:6), _jąe aaj_,i~ie;'yell '· .taelc'..
w
y.ey ' . lKa_.-eI<, ~"""i..
1 i MM,_wlllli.. - i lK'amełt.
J"iIok wi4lać, I-I~.w. ,,si"-k .. Kar ny maże być ~kajna
a upleOlB. MłCHIych, dobne
graJtteyoh w piłkę rętlllllą chł-&p
ców ni.e .... k w Kielclłch.
(paw)

lU"..... - ....-

Andnej Grubba i Leszek
KIleharski zajęli dl:.ugie miej·
sce w grze p dwójnej -na zakończonych
w
Phenianie
międzyn-arodowYCb mistrzostwach KRLD w tenisie stołowym. Pol cy
przegrali w
finale z Chińczykami - Ten~
Yi i Wang Yansheng. Brązo
wy medal w tej imprezie
z obyli w mikście Jolant:s
Szatk i Les'lek Kucharski.

Peru w finale
"Espana-82"
Piłkarze Peru awanSdwali
do finałów mi trzo tw świata
"Espana-82" dzi(1ti remisowi
w Limie z Urugwajem 0:0.
Peruwiańczyey zapewnili sobie pierwsze miejsce w grllpie. wyprzedzając dwukrotnych mistrzów świata i zwycięllcóyv tnroiejll .. Mundialito", Urugwajcnyków, Cle je t
duż~ niespodzianką. Tak więc
snamy jui pięciu finalistów
piłkarskieh MS. Są nimi zespfłły Brazyli.i, chilę i Perli
en,. a"r.aic~ tytułu, Argent~ńfty'ey i g
pedarMt ·lIli ....
tneM •• Hi pan~~.

i-uch~r Kanady

.

w

kelejnyeła

sp*łk niac:łl

t .. rniej. ' • "ruohar K oady .rlliyna USA
pok nllla Czecb sł waeję 6:!.
Kanada wygrała ze Szwecjlt
4:ł.. W tabeli prow:ad2llł ....keiści Kanady i ZSRR p. "
pkt.. pl'lllM CSRS i USA p
ł pkt.
(ap)
II kejewCK

zabra·kło· ,
dziewcząt i chłopców ~ W som:

Dlaczego

• Nf&jwięuą nie8pOO-ua.akl\
ro.zegrauege w: łłż,. plecw..zeg<»
IW tym sezonie
wojew04zlr.te,;o
tu r-oiejll
Jdf&syhk4cyjne&G w
teonisie stoł1)wym w mtoo"llewwych ka.teg.. naDh wiek.u byt8
niestawieaie
Się
na
_wody
dsiewcząt i c.hl.. pcuw ze WśIOh,
odgcyw ...j~ych w wojewudztwte
ra.d. mskim dominując" colł( w
tej dYljCyplinie sp~rtu. Pod lcn
nteobecnooć c:oorowe l()ki.\ty wywalczylt: JunIorzy Bukaisk.
Stut RadoocIl porzed Wijalk.o\\'&kim Oskar PI·zystlcha., Ju.nIQCki
Węgrzycka p.r<red '.l'rełką Qbi.e Scou.
Radom,
jUllIQC-Zy
m)o.dsi Siwiec przed Ry inskim - obaj Os>kar p.rzysucha,
Jun.orki mbod.sze D&magala
prze<!. Frejdek - obie Broo Radom, mllo<Lzlcy P.LOeC Start
Rad()o{l1. prze<!.
M. PlHlkolóskim
Broń
Racklrn,
rnłodzlcz.k.
Wojeik przed Iwańozyk - oble
Polonła
Iłża.
Tu.-n .•eJ w Ui:y
był
równoczelinie
elim.llacJą
przed strefowym rurniejcm klasyfikacyjnym. który odb~dz.e
ię w Płoosku·
P.rawo
t.a".-bu wywalczyli zdobywc f dwoch
pierwszych mieUsc w kategO("i .
}u.n lOfek , jlkl';OCÓW ocaz junł~
rek m~zych i junIorów młod
szych.
MJ.odzi c.z.k i i
m~zicy
j~e oore ucze6l;nic~ w tI\Jd:ni&jach swelowych.
• RQZ()O<%ął ~ę ,już IlOwy BeDOK tooWi
storoweg :
Wad..
jed.. k w,-ocić je6zcl'!e do min~
nego. PZTS 6gł6&łł oot t<łi4ł wynilu cał<J.roeUleg.& w~pUłzaw0&4nictwa
kluoowego r:a
sezon
1980/łłt, Oceniali(} ~e2!Oltaty Ił
zy~loo.ne w i.mprezach
szczebla
cenira'nego, l'{a liśc.e tej ~la
syfikQwa
poOnad 230 klubów
sportowych, a pierwsze Iluejsce
przypadło
Z8 AWF Gdańsk.
który zgrQffiadzil 8.597 p.kt. i
wyprzedził Wandę Kra..ków 8.576
pkt. oraz MDK Cłlełmno (woj.
toruńskie) 8.244
pkt.
Pozycja
mł.od.zierowego klubu z Chełmna
jest dużym ZiaSkJocz.en;ern, le w

tym roia tec:z,ku pod T()Clmiem
roawmlCie p.cacują z młodzleżą,
o c.zym ~ces.ztą mogły się p.r:r:ekonać tenisistki stołowe
AZS
Kielce, walczące tam w f.joat wym bu.rnie,;.u o
wejście 00 I
lig,.
Z naszych. klubów, w rank.W.gu PZTS najwyżej, be na 13
pozycji
sklasyfikowwy
jest
SKS LZS WSOLA z dorobkiem
S.169 pk,. Broń Rildem zajmuje ZI miejsce - 3.126 pkt., Skal
nik Wiśniówka 4:: - Z.Z16 pkt.,
AZS Kieloe 88 1.117 pkt.
W
drugiej .,§etce klubów SIł
jeszcze: St int Ra.d Dl (129), AZS
Ra.dom (146) ora-z O~ar przy ucha ' i Polonia Iłi~ (zajmują
wspólnie 1S5 pozycję).
(.JG)

yJ:t$k-T nlOlłłek mateci. ł.
z bieilłCych imprez ~~lł..,yoh
ie pali WitW na
_
pczekazp-nie
ezytelnik_
we
wczora~m .... ełtu Dnia" _ peł
n~
.e"~ iłllorlBa.ryjnel:
"
ligewyek roo:grywek pięścany,
ce C"zynimy dziś. ~aczynamy ed
mi:sirzestw ekSł.ralduy w ~ru
pit I, w które. Gwa.rd.ia Lódź
pokanała S llHl1llię Saczecin 1&:4,
GKS Ja.stnębie wygrał ~ Zagłęb iem Lubin również 140:4, a
GórnLk Knurów zwyciężył na
wł_nym ri.ng.. 19lo..p l Dębie
12:8. Z t~o .,Statniego mecz ..
kieleckich sympatyk -w bekSII z
pewnością zainteresuje postilwa
pięściarzy Górnika, bowiem już
2 bm. Błękitni /:ościć będą na
własnym rtngu Sl~zaków, koń
czą. tym pojedynkiem pierwszą
rund( rywaliucji w ekstraklasie.
W spotkaniu Górnika II Iglo.opolem, w drużynIe g<l6poda.rz:y
' najlepiej ookS<lwalt: w wadze
piórkowej Leszek Warczak, który po dobrej techniculIe wałce
pokonał byłego zawodnIka radomskiej BI'Qol1 i Bogusława
Żerom ińskieg , oraz w p6.lśred
uiej IreneullZ Przywara, zwyciężając jednogł<JŚn ie n.a punkty_
StlUJisława
Tyksióskiego. D0brą formę wyka.zł rówmeż as
atutowy
knu.rowian.
Czesław
K3.pałk .. ,
wygrywając
ptrZed
czasem (w II !"U,ndzie) z Pi&trem Sobańskim. Walka ta odoyla się w wadze średn iej. Natomiast "dętki" górników, Lenek
Rybiński,
wypunkt wał
jedGOg~nie Ry_IIa jjsiDskieg ..
I jeszcze dwa 2Id.ą«ia 4ł pot'lc:anil& GKS J"astrEębie - - - Zagłębie . Lubin. M~z ' iWiat. i
.... cęy, Beuryk Srecłaielli w;y.t!Hłi.ł •
ra_IB ·.. ' .adze
pierkawej W. awycięia.jąe prze.
CIS_m ( w lU r.) Kry.nicki~ • •
Sea...ellt mees.. w
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Rełacje a rMgrywM n
ligi rozpiJCY&O.iemy ad wYiltępu bakseców KSZO Ostr.wiee w Wa.csuwie. Hutnicy pn:egraIt tam,
jolk wosar j informowaliśmy. ze
stiHee.ną Pol.nią 8:1!. a zwycię
stwa dła nas ej drużyny
dnieśli:
Korpik
(walkoyve-rem),
G-~d~m",ki. Koo:ieł i Be4na.rski.
W zespole KSZO zabrakro Haraburdy, 00 bez wątplen-la mlało wpływ na końcQwy rezultat
mecru (OSkQ"WlecCY hutnicy oddali w wadze póŁśredniej (łun.k:
ty wallmwe-rero).
źe w
W
pozost łych
spotkaniach
lG.lli
tej grupy padły wyniki: Walpływalni .~ .
k. Zabł"ze Szombierki ByKra.kIJw!;lueJ
t.. w 13:7 (pi-erwlOU p9raźk:Yo liratltw nik &
dera), BKS Bolesławiec - MGin.fOCm;lcj·
tal' Lllbli.. 18:Z, Gwardia Ziet"aw Kiel cacb•
na Góra Wisła Krakuw 11:9
. wew. 13.
(niespOdzianka).

Brawo starsi panowfat·
P

rzed niedzielnrm
poje-ws~ystkim
oponowaniem
pi/ki.
dynkiem Koron, Kielce z Przeprowadzali płynne akcje
i
Siorlu,
TOłll1obrzeg,
no bramkarze n,e narzekali na brak
stadionie prz, ul. KoniewCl do- zatrudnienia. popisujqc SIę ud<Jszło
do spotlconia piłkarskich nymi interwencjami. Widowisko
oldborów
ISKRY i $Hl. Te było interesujqce i podoboŁo się
nąriw, nie
są ,o bce kieleckim wierny~ kibicom,
którzy doŚĆ
s,mpołJkom
sportlł. Z połącze- licznie ljoI!Yi1i się na trybunach.
nia tpch ,'włośnie fobrrcznych AktOrom i -()(ganizat()(om tego
klubów
sportowrch
powstała meczu należq się g()(qce brawa
pned oilału laq KOJone, k__ i sędzłwły re nie był to ostoW
tr-tOlko - lIogetrcn
trody,ji w tym ieZenłe pojedynelc- kie""ch protoplostów:- No rłełone; Ie<:k1ch oldboyów.
murowie boisko
zoboc~,liśm,
Z .ronilrarslriego obowiqdru
więc wielu b,łJch pilltarzy, InGI- odnotu;m." że spotkanie zalroń
n,ch dobrze starszemu pokole-' ·czrfo się Iwrcię~twem druąny
niu kibiców. Wśrbd Iowodni- SHL 2-:0 (t :O), dla które; romków nie brakowało
równteE ki zdobr1i: Zbigniew Nebelsłri
tpch, którz, w t975 rolcu wpro- Zdzisław Stochmal.
wodzili Koronę do drugie; ligi.
A
oto
uczestnicy
meczu
Starsi panowie poruszali się wspomnień:
po brnsku z werwą. mogli zaISKRA: Zd~isłalll Pecel, Jan
imp<X1owoć kondycjq, a
pnede Starz, Wiesław SoIiński, Rrszard
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