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Narada w Urzędzie Rady Min.sWw

te
a IIIlskich

Aktualne problemy ~
ekonomiczne ' kroju
W Urzęd~ Rady MiniDtrów
w Warszawie odbyło lię spotkanie kad ry' kierowriiczej ok.
300 wielklCb z;akładów przemysł.owych. Celem narady. w
której uczestniczylI czlonke.-

Na wIosennych międzynaro
dowych ta rg.ac b w Lipsku
w ręczone zostały wysta wcOom
t rote medal~
tej
imprezy
przy&n.alle za wysokIe walory
technk;t;ne i ek5ploatacyjne o-:

wie Prezydium Rządu oraz
ministrowie resortów gospodarczych. był-o przedsta wienie
a.k:tu.a1Jlych p roblemów ekonomicznych kraju, jak również dy,skusja nad kieru.nkami strategii gospodarcL~j o'kreślonymi m. ion. w projekcie
planu na lata . lM3-1ł5 OrM w
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elektryczny & Dęblina do CzęstOchowy. przes
Kielce, wjecbie on tor przy peronie drugim._"
- informuje spikerka na stacji w Radomiu. Tę podróż z Radomia do Kiele posbnowUem odbyć nie jak zwykły pasażer,
lees 'IV towanysłwie prowadzących ,.skład osobowy nr Z4U"
kelejany.
-

kilkanaście minut zapala
~ię lampka urządzenia
bamu-

Jącego. ..SHP" czyli samoezyn ne hamowan ie pociągu. to
zestaw urządzeń zapewnia jący
dodatkowe bezpieczeństwo. Elektromagnesy, znajdujące się z
prawej strony toru jazdy. urucha miają samoczynnie system
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Intel.weorje przyjmujemy
w godz. 9 - 11
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Kogo winii.:?
, Od pracownicy ltio:>ku spoz.yw.cze go u zbiegu ulic ChopiIla I Karłow:cz a w K ie leach obrz~ma Uśm }' sy g n ał. że z.daf7.a)ą si ę bra k i cu kru do5 ta r ('~anego do hand lu w plombo..... anych wo rkac h . W k ażdym z
ll'ch wi n no wa jd<lwać się 20
~"czek. a je t ich niekied y lS.
. piecze kklsku
jest bardw
Cla."ne, nie ma ..... 'ę<' możl iWości
kr~ep~ltov.'J·W ama ' t.owaru p rzy
,azde,J ~():,tawi e i sprawd zaniu
)ego llosci. Niejedno k rotnie pra('OW'ni('a k :<h k u
sygnalirowala
OOKONCZENIE

A STil. 3

hamulców. za każdym razem
kiedy pociąg najedzie na, óznaczone miejsce. Gdyby maszynista np. zasłabł. pociąg ~atrzy
ma się sam. Normalnie trzeba
nacisnąć odpowiedni guziczek i
zablokować bamulec. Wymaga
to nie lada refleksu Na t'!renie .taeji .. SIłP" włą{' za się d0słownie co
k ilkaset metrów,
przed każdym znakiem sygnalizacji.
DO&O~CZENR

w

wieku

MA STR. ł

-ośmiu

Dla realizaCji celów pla.nll
oraz prawid.lowej jego mstrllmentahz;acji niezwykle watne

okazać się mogą opinie (
wnioski praktyk6w gospodal'czycll, lWłaSZCza że Itykaj,
się oni na c.o dz.Jeń z istniejąeymi wci~ż og.raniczeniami.
i na nich 'głównie spoczywa
ciężar i obowiązek wdrażania
reformy. Zebranie tych opinll
jak podkreśJlił otwieraj.,
na I'adę wicepremier Zblplew
Szałajcla jeiot jej gł6wnyM
celem.
W .spotkaniu ucze9Łnict;ył
również sekretarz KC PZPR
Manfred Gorywocla.
(PA"

Paweł

n potępia :

interwen'cję wSalwadorze

"Pociąg

Wyruszamy punkhlalnie o godzin ie 12.20. Za pulpitem sterowniczym maszynista - mechanik I kl*y - T " - CielIelalU ze SkaTżyska. W z.awodzie pracuje od dawna. prawie 20 lat na osobow~b. Dzij
jeździ od ..zerowej". jest zmę
ctOny.
- Nie jest lekko. Nie mamy
wolnycb sobót. niedziel. Rzadko jesteśmy w domu w czasie
~wiąt - powiada.'
.
ObserWUję czynności maszyniIty i kierownika pociągu. Niby
~tale to samo: otwarcie drzwi,
z~ mknięcie • . bamowa nie. ruszaIlle. zmiana biegów Jednak rutYna nie może mieć tutaj miejsea. Pełna koncentracja uwagi.
Nie czas teraz na rozmowy.
Nieuwaga może kosztować dro-

a.ntyinflacyjnJ"l1l

oszczędnościowym.
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programach
i

Dywany

lIJyskawlezllie

znika'l,

ze .klepów, mimo
H . sMoKły,
a ;eb produkcja wcale aie nale:ly
olo na;ltaniel8.Jyeh. ł.ód:zlti· ..Dywilan" rokroe:zDie swiękua produkcJę dyWllD6w typu
wiU_ i nlour, a _ Itr. - al e U proccn&
N~ zbadane Iq ;e&zcze drogi, CI często niezrozumiale in-

tencje naszych gospodarczych

menażerów. Na całym łWiecie

n.

_ I&Olunl". de .biecłeco rok••
Natomiut ekspoł'ł utrzyma lię
dotychczasowym peziomle I _,nINie •

Na

sdjęciu:

lallie'-' •

w

całej pr04u~cji.

ł6d11kiD1

CAP-AndneJ

OOKONCZEMD: NA $T'R, t

miesięcy .

procent

.. Dywi-

Zbr~eekl

waga 25 kg!

Czy znojdzie się ratunek
•
o nie owlęcia olbrzyma?
M usi al prz yjść na świat za
pomocą
cesarskiego
cięci a .
Praktycznie nie było żadn ej innej szans,. - w s pomi na dr M a cbado z kliniki w poł u d ni owo
afrykańskim dystrykcie Mou nt-Frere. - Ogłosił swoje n a rodziny tak głośnym płaczem, jakiego nie słyszal nigdy wcześ 
niej ani lekarz. ani czarnoskóry personel szpitala. Gdy go
zważono bezpośrednio po przyjściu na świat, języczek u wagi
wskazywał 10.2 kg! Nowor01ek
ważył - więc i mierzył t:y:le, co
3-letnie dziecko - dodaJe dr
Machado. - Z podobnym r:rzypadkiem n i~ m i ~~m do czyni,, n ia w caleJ mOJeJ praktyce le tlarskiej.
Od tyC"h nar odzi n upłynęło
j uż 8 m: es ięcy. Ma bka i d ziec k o po dł uższe j ni eobe cn ości powrócili do rodzinne j górs kiej
wi oski. Chłopcu
d ano
im ię
Si,tha.nd iwe.
W
m iejsco wym
dialekcie oz nacza to sł(1WO
w w oln v rn przekładzie - .,sta.4iśmy się ulu bie ń cami". . .
33-letnia
m a tk a ,
Chr1Shna
Mawawa Sima ni. nie czuje się
hynajmniej ko bietą S'ZCz'.'Ś1i'vą.
przeciwnie, trapi ją smute'k.
b owiem wie. że d ziecku zag ra ~a prz.ed wczesna śm ierć.
.
Złośliwa ('horoba , któ ra drązy
.niemowlę nazywa się gigantyz -

RZYM PAP. Na środoweł
a'udiencji generalnej . pierwsze
od powrotu z podr6ży po AmerV-.
ce Sl'odkowej. p 3!pi ~ż Jan Paweł
n ost ro skrytykował z:agraniczną interwenc ję w
wojnie do-mowej w Salwadorz:e i apele.wal o pOkojowe ' rozwiązanie
wszelkich
niesprawiedli woścl
społeczny ch w Ameryce Srodkowej. . Przes tarzałe
systemy
społeczne i ekonomiczne
tego
kontynentu - m6wił papież są niesprawiedliwe i muszą zo.stac zmienione w wyniku odpowiednich reform. przy przestrzeganiu zasad demOkracji.
PrzemaW i ając do ok.oło 13 tys.
wiernycb papież potępił incydent,.. do którycb doszło podczas mszy odprawionej
przez:
niego 4 marca w Managui. Papiet określ ił te Loeydent y jako
profanację uroczystości religijnych.

me m . , I n~e j mo w ' 4t jf"'>t to
.. w zros t olbrzymi". 8-mi es ięcz 
ny Si t;h a-Ild i we osiągnął w iel OOKONCZENIE NA STIl. T

Czy nade~zie

era

ielko~dów!

TOKIO
PAP. Jak pod aje
d ziennik ..Japan T imes " pr ofe _
sar uniwersytetu w Osace, Mar ij o Ikecha-ra poi nI()rmował, że
ud ało mu się uzy s kać zsy-nle t yZOW3lne geny horm onu ~ zr ostu,
skł ad aj ąc ego si~ re 191 am i.nl>k w asów.
Zastosowanie tego śr od ka m o_
że prŻy('zynić się do uzyskania
wyższego
wzrostu, ocrywi§eie
tylko w od niesie!liu do tych
d zieci. które za grożone są ka,r_
łowatości ą ·
•
T rudn o jednak
pr7.ewidziec
czy środek ten nie znajdzie
powszechniejszego z3stosow3nia ..

• Na dzisiejszym plenarnym
posiedzeniu Rady Centr lne~.
Zwi~zku Spółdzielni Rolnic%ycb
..Samopomoc Chłopska" dokonana zostanie ocena działalnoś
ci ~ospodarczej tej najwięks'IIej
wiejskiej or~anizac-ji spółdziel
czej w 1982 r . oraz om.wiany
będzie program jej działania ..
br.

Czołgie

do... ma
LONDY' PAP. lS- letni żoł
nierz brytyjski.
którego
nazwiska nie podano. wyprowa dził
poza koszar y
50-ton o w y
czołg i uda ł się w 200- kilomet rawą drogę do d omu r odzinnego. gdzie też dotarł przez nikogo ie nie pokojony.
Niebawem Jednak
nadszedł
pościg z jednostki.
w
które j
służył. Przed policją wojskow
ut r zymywał, że do
wy prawy
popchnęła go tęsknota za mamą,.

putro "Relaks" I

http://sbc.wbp.kielce.pl

m.-

• Niezwykle wydarzenie
zyczne przy~o\owała Warszawska Opera Kameralna. W koś
ciele ewan~elickim w Warszawie rozpoc:-znie się cykl prezentacji ..Pasji wedłu~ święłego
Marka" Jana Sebas\iana Baeha
dzieła uwaianąo za zagiIliene, a niedawno odnaleziene.
Koncer\y te bęą pierwnymi
.. świecie wykonaniami caloś
ei t~e dzieła, które jest salicune io najwięmyeh o il\cllĆęe _twiresych kempoz,.\era.
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ZE STR. 1

W przedziale służbowym trwa
dyskusja ; - Cb~tnycb do pracy
w kolejnictwie w ciąż za m a ło .
Starzy wykruszają si~, młodym
nie odpowiada ciągła' służba .
Przyjdą , popracują par~ chi i
zwalniają si~. W f abryce
po
pracy można isc do domu, na
dyskotek~ , do kina. Tutaj koniec pracy wypada nieraz s t o
i więcej kilometrów od rodzin nego miasta . Jak Cyga nie - w
ciągłej drodze .
Pociąg zwalnia.
Dojeżdzamy
do Skarżyska . T a deusz Ciesielski końC7.Y pr a('ę.
Za st e rami
eleiktbrow<YllU 2.a.,.18d-a
ADd:n:ej

I

J:Gllorter:y

•

Kj.llwm.astooooobow a

tUi

Ośrodek
JJ'el.'lłllDollOg'k:zeny .

•

gIru pa

Podlkomi :Arzemoysłu

:K.oru;t.rUlkcyjno-

W~aj

w Radomiu oobyk()G!Nenc ja Nle.rgeiy1OOw. , w oOOad~cb 11o('zo;tni C7.yli pn.ed.9ta w ie6e le t.r:z.ec h w()~w:
radomskiego,
kie~~ i W oo-br0eski ego. Orła;n~_ _ em
spLkan i a . podca.as
Jd6reco debatowa.DC) =d proje-kw-m _tawy o gospodarce p.aliwowo-t"Ilergety<"Zlllej
był
radum-ki Oddz i ał SEP oraz 0~y
IJlI!Q)ekk>cat
~po
Garki Energetycznej i Odd zi ał
W~jewłldzki NOT. Podca.aos dy..
kuaJloO na JIIIl'In.ebę
IIIlIoaClmi>e< w ię'ksr1.e~ Bii doiyt.'łl
_
w:1*_zys\ariia siły l&kal.~. ~k i ~ie-ków woonyrh
do
y malycl:J rleokirowoi .

fli.4:

J'a>rtBWw_

lŃ

lIorueezDOŚĆ

awięks2.en i a
lIIprawnieiJ
łOWInikćw _ g tyki w
tłach

Przed składem
przechodzą
podróżni, n ie b a rdzo zwracając
uwagę na bezpieczeń stwo. Sygnał ostrzegawczy L. zwalniamy. Jedziemy zresztą tylko 50
km na godzinę.
Spod błota i wody ledwo wiuyny. Zarośn ięte rowy odSlisko. W zeszłym tygQdniu Dr 1311, % Zakopanego, ' ledwo podjechał na
górkę w Rejowie informuje
kierownik pociągu.

Ct)
la

Zaczyna pada~ deszcz. Ruszamy. Droga ze Sk ar ży:ska bę
dzie dziś ci«:żs~ niż zwykle.
WidocznoŚĆ
słaba .
Wycieraczki
umieszczone u góry s zyby rozmazują wodę . F a talne rozwią
zanie konstrukcyjne. 2eby coś
zobaczye trzeba stać'

wadni ające.

iM_yoowego
pc:z.eobyw a ła '
w~aj w siar.acbowiell'" ej F a bry e
SamochOOów
Cięża ro
w~J.. POBłowie :upoa.nali si ę :ze
jllanHn nxl.Iwoju fabr y'k i o r a.:z
d:rialallllośeiGl
Of"gani2.8Cji .s.pc>k-nBy~~
ł
:z.a.wedowyeb. W
ESC pny€ot.owuje
się
JlIQwe
.blm8trulr.cje.
Za
trzy
l ail.a
taśm,. p1OIltażowe powoinlllY opuścit . nowe
eięża.rówki
"."5'ła.ry..J24I2",
o więk.srze-j
ładaw noŚl'i, a , w
d.a.l.s.rej
PX1ZYado!ri
a JJlO('h«!:r
,,star - 742"
O ŚI' ffi.nj m 1000 aw.
. ~k _ i edcz.iJi wyd z.ia ły
~.n-i{'tU fabry ki oralZ Zakła
iJnwy

w~gla.

dać

:a.noto"CLlł:
posłów z
sejmowej
łJ<u.1m i diw a
i

W.jtJl _ _, tri; looiłE-jowy rekordzista. Zac:zeynał od pomocnika maszynisty na parowozie.
W ciągu 6 lat jak obliczył
- wrzucił do kotła ... osiem pociągów, każdy po 35 wagonów

prawa.kla-

pnemydowyrll.
"Im)

=

Tak samo wolno
tym 00dnku jeżdżą wszy tkie pociągi.
N awet ekspres. Stąd opóżnie~ia.
Fatalny jest stan torów. Brak
właściwego tłuczniól zamiast
granitowego wapniowy. Na
stykach wymyte prawie cał
kiem podkłady.
- Byle do Zagnańska - pocieszamy SIę - dalej torowisko nie
je ·t
tak zniszc:zeone.
W 'zystko w s kazuje jednak na
to, że nie nadrobimy opóinienia. W Zagnańsku kierują nas
na inny niż zwykle tor. Trwają naprawy u szkodzonej
sieci
trakcyjnej. Przepuszczamyosobowy i towarowy z przeci wka
i... "łapiemy" prawie 20 m inut
8póżnienia.

Po kon\roli biletów
konduktor. Nie miał
Musiał

tłumaczyć

wraca

łatwo.
' pedróŻDym
Nie należy

powody opMnienia .
to do przyjemności. Tym bardZIej teraz, kiedy ceny biletów
W7.rosły.

- Dziś jeszcze pół biedy
JOOwi:Jaa
8 ...... k"-ownill naszego pociągu. - W llimil', kiedy C%as em nie d2.iała
ogrzewanie, stracb wyjsć do
ludzi. Owszem, kierownik pociągu moie odmówić przy jęcia
składu, jeżel i nie dzi a ła ogrzewani . I co? - Wroeów $Obie
narobi na każdej stac ji.
Stoimy z.nów,
tym razem
przed Kostomłotami.
Przybywają kolejne minuty spóinienia. Taśma z .,y kresem- całej
drogi, uw.
czarna skrzynka
pociągu , na której
-rejestruje
sif1 prędkość na kolejnych kilometrach tra y , przystanki i dokładny cza.s, będzie tym razem
dluższa.

Zaraz

Próbuję pod umowat rozmowy. Pytam co ch c ieliby z1llienić, naprawić, aby kolej funk-

wracanI

ją ręce.
W ostatnkh latach
nadrobiono sporo zalt;głości, ale
wiele s praw wymaga jeszcze

('jonowała

u.no sił, że
ułowiek, kIMli rhciolbl(. zoło
.wił jeJt. a,.,..IL'( at.je
bezy"'!e
,,7'Z~d
z_mkniętllmi
Il7z..n_Włi. Przllcz1IfUI tej
bez""'oJri jelit proata: kortka tI)~lZk. . . .,z.,.a.z W7'4Cam" al. . "WJI.złom "O JlOCZtł, do
..",.., lio till,.ekcji, AD lek.,.zo"
tlp.
.Bet'GO

należycie.

Rozkłada

załatwienia.

.iekt6?'zJl dojq nę Rabro!! ł
ud:aj,,: :UJ mmut, dwodzłdrio,
eoG11iIł. l Ufa' zniechęceni od-

.

.,Ma.eierzynstwo z zasi).kiem"
tak za.tytułi>wada swój a~ykuł
w
dzisieojStl.ej .,Trybuwe
Luelu"
Bożena
J86trzęook~.
Przeprowad za ona mcregó)o.wą
anadi.zę 1U1Dkcjonowamia
zas.ił_
ków wychowawczych w c i ągu
ostaotJJicb miesięcy. BadaIlia u,...
~-iły nadspod:riewa.nie
wysoką c:;zęstotHwość wykor:zys Lywalllia
ulI'lopów
wychowawczych prze-z pracujące mat i
PJ'U'OS<Zło 90 proc. II
;oi.ch JlQ-

b,erało

za6iłeti:

w~how8lWczy.

Swwdczy to o dwÓCh
sprawach: że wprOWadzenie za6il 7
ków uła.l.w.ił() kobietun
decyzję '" poz()Stan)u W dilmU braz, że stosunkowo ni6k1i i m.alo ż.różn ioc ow.a.n y
joot
porz.i()f1l
1iochodów liczonych na
jedną
0600ę w
i.ch goopoda.rstwacll
dilmowych. Z
ur}.0p6w j 13_
silków, jak wynika z rozpoznacJia
Inst:J(tutu Goopoda.r twa
Sp ołęcZJlt'1:o
SGPiS , k()rzy sta
95 procent rnężatE-k i 5 prre.
m~k
samotnych. D].a tych
osiawi.oh
urlop,
2lWłaMcza
płat~y , je$t jedY'llą SZaiJls q,.
"lł.aeupesp.Jita" d.ruJ<uje interesującą
inronnację
zatytulowaną "Pneciw pra.wu". Zawa.rte w Ąiej dane odpowiaooją m .m. na pytania do
ja_
kiego &topn~
~ohol
miała
krymmogennie, ile przestęps.tw
popełn i()JJo dlatego, że naduży~
wa jący trnmków sprawca
nie
kootrolowal 8w~je~o
postępo

wania oracz czy p i jemy mniej
lcll ionaczej lIliż w].a
h
poprwd:n ich?
Cam)

Proponujemy..•
f.) 11 bm. (w piątek) a ~o
minie 17 Ośrodek Kultury Li1erackiej i Naucz cielsIli Klub
LiteracIti zapraszają na' apotkanie
poetyckie
przy
ulicy
W s pólnej
8a
w
Kielcach z Wiesławem Kazaneckim z Białegostoku, autorem
pi~iu tomików wierszy, z których aktualnie dostępny jest w
sprzedaży
najnowszy
pt.
,,stwórca i kat". Wiesław Kazanecki weimie takie udział w
rrninarium
Nauczyciels):iego
Klubu Literackiego, poświęco
nym m , in. probl emom 1wórczeI war zŁaŁu.

Przedwojenna " torpeda"
jez Krakowa do Warszawy równo 180 km na gOOzinc;.
D7.i ' , ze znacllnym opóźnieniem
wieżd~my wolno na stację w
K ielcach.
chała

1.1p

Po

(skuteC21ł1l

JlGzbJl",allł,.

zTeszt4J

... kli n'ów

zoraj pII"Jrt aprzeJr .. t kieleckiego
JOft,," JIrzI! vI. uńercze1.D
.,.. O
12.46 _ NJlbll
ł
."t_ill: . _ "Zore2
T.
.,;N'F~
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Ostatnia podwyżka en pali • była do...ó;ć rady kal n a , toteż nale:I o ł1i'ł ~zie ..... ać, że spowoduje ona zna czne zm ni ejsze n ie po_
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Dużo to, czy mało? Tej zimy
liczba turystów i wczasowiczów
kształtowala się na
poziomie
· sezonu 1980/81. W pełni były
wykorzystane obiekty terenowych przedsiębiorstw turystycznycb i biur podróży w regionacb górskich.
N ajwię szym
powodzeniem
cieszyły się miejscowości %nane i renomowane:
Zakopane,
SZC7.yrk, Wisła, Ustronie. Tu
miejsca były wykorzystane w
100 lub prawie 100 proc. Zarówno te najdroższe (hotel "Kasprowy" w Zakopanem ma · już
ws y'tkie miejsca
~jęte
do
10 kwietnia) jak i kwatery prywatne.
W mie jscowościach nie
tak
modnych baza była wykorzystana od 60 do 65 proc. Podczas
gdy w ośrodka ch ogólnie dostępnych liczba
w ~50wiczów
była- tak du~, że niejednokrotnie ~kały one w 8zwa ~h , zakładowe domy wczasowe nadal
św ieciły c7;ęsto pustkami.
Ce ny utrzymywały się N zasadzie na poziomie cen wYPOczynku - letniego
z sezonową
zwyżką (między innym i za 0grzewanie) w granicach 7 proc.
Koszt dwutygodniowego pobytu
wy nosił wi ~ średnio
od 6,5
tys. zł do 8,5 tys . :zeł .
Za opatrzenie w artykuły żyw
ności owe było poprawne. Kartk i otrzymywane ód wcza sowiczów znajdowały pokrycie. Wystarczająca ilość nabi ału urozma i ciła
jadłospis.
Odczuwano
natomiast ol brzymi brak wszelk iego rodzaju
przy prn w,
co
przy deficycie mięsa znacznie
utrudnia prowadzenie . m a cznej
kuchni. Trudności % wyżywie
niem mieli natomiast turyści
indy widualn i, zwła zeza w 0środkach nasiloneg() ruchu.
Dużym powljlClzeniem cieszyły
się szkółk i narciars kie. Wszędzie
podobno czynne były wyciągi
i kolejki.
Na j wi~kszą bolą zką był

br 'lk

sprzętu turYl>1 .yczno-sportowego.
Jest on stary i zużyty lub IlO
w otóle nie ma. L ikwiduje ię
więc wypożyczalnie.
Ale czy
takie powinno być wy jście?
Tegoroc:z.ne ferie zimowe dla
dziec i i młodz i eży w O"~ n ie or-

w handlu przedświątecznym
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ganizatorów były zbyt krótkie_
Organizatorzy uważają, że za
duży
wkład
pracy
musieli
wnie' Ć w stosunku do 08iągnl~ ·
tych efektów.
Zima ~ -nami. Jest czas Da
to, aby działając z wyprzedze• niem, uniknąć wielu
błędÓW,
niedociągnięć oraz w
porę 18łatwić możliwe do rozwiązania
problemy, ktÓre dały osobie
znać w minionym sezcmie.
Zbli~ się
ezon letni, organizatorzy turystyki
nie mogą
dopu śc ić do tego, aby nie było
sprzętu, aby z a kładowe
domy
wcza owe nie były w pełni w ykorzystane. W końcu przy dzisiejszych kłopotach z zaopatrze niem lepiej wiedzieć , czego
można

się

spodzie wać.

(Kra.jowa .<\ceneja IWbetai

przll odczuwalnym _ ws,zędzif
niedostGtku surowców i materiałów wprowadza się programll oszczędnościowe. Jednym 2 elementów tych programów ;e3t zbiórka i przetwarzanie surowców w tórn1/oh
sprawa które; od łat Pll trCYllu;e nasza gazeta. Podwyika cen skupu i bony premiowe na zakup deficytPWllch
towarów spowodowoł1/ Ul u b.
roku znacznIl wzrost zapasów
makulatu ry.
PTZepełnionllch
jest wiel e punk t ów skupu.
Zakładu
papiernicze,
którf
swego czasu Wciqż' wołałU o

do3tawll makulatury _

M(llf

zmienił1/

ton _ t w ierd zqc/. iż
przestarzałe
ciągi
tech,n ólogiczne, brak ludzi nie 1>OZ1OOIo
na przełk'lłięcie zapasów. Za·
kł41dy te tłumaczą się takit
broki em zamówień handhl 1\()
papi~
pakowy, którll 1.0]/twarza ię głównie z makulaturJl. Handel zaś 7UJTzeka fłtl
brak
papieru do opak01.Da~
i wpycha klientom towary do
ich własnych sio.tek lub gazet.
Błędne koło ...
Mimo 1ego _dal propagować będziemll zbiórkę

latury.

maku-

Nawet

dlatego,
bil
wysłać ;ą na ek;por t (Jugo·
sławia zgłosita ofertę na 30
tllS. ton makulatury, pt'rtroktuje s ię takie w tej sprawie
z Austrią). Propagujemll, Zf
smutkiem patrząc 1>r z1/ t1l m
na nasze lasU, z któr ych ;Ok fachowclI z przemysłu pa pierniczego dobrze wiedzą łatwiej
1I.Z1Iskać
cel ulozę i
przt"'obić ją na pa-pier.
(TJ

Złote medale
DOKO CZENIB ZE STIl.
da.n)a ""ytrzyma~ i rur l
tWGr zyw sztucznych, /.I3.proje k·
towa-ne i wyprodukow.af1e w
Instytucie Che-mm P.fzemy6loWEÓ w Warszawie. Głów ny1ll
kon~truktor em ur z ą-drlenia jeSl
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Od kwietnia buty w wolne;

la dwa tygodn&e. 31 marco br.. upływa ten,,'n wu1ności tuło
l1ICI obuwie. W _łeplJCh r butami !Q)OrJ rucł1. o n,okoidą
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wieść o dostctwie towaru tworzą lIię długie kołejW.
zreolj_ołi jeQare _oich łDIon6w.

To ej. którzy

nie

"Dobrz..e. że nie będl[Pe tolonów. bo $Wół- wyk.orzyostołam no
Iooz<łCzb, o l1'ie mOm butów no

rlioe ~(J1Ii !lI(I ~ ~
mies!Q<XJ. Butów Z!imowych lUZ
noioe będrDe.
noaj wyżej
Danko
małe i lośc. z imptwtAl
i '1JÓź

woio&nę. Terooz będę ~bie
gła kupić jakioeś półbuty".

regloment()W(Jflej
wio OOndeł
w
W~w d.zeonioll. w życie. a ilcl~
lej do !Jl'1'.et'łly&lu l'el<M'fi1Y gos-

pod.a,reze.j. }ej kolejoo.ycb brz. 'b.
.1>",
r. włas7.C za
a.lBoO,ft na 090-

wa-oia

t.owlU'zysa.:ył

problem.-co

iOtil.łloIe Me z kot.l~~ L<l.kładową.
lcOO ~e na nią pola.oił! W=a.k
się noie utM!ym.&, bo i. j~i.m cu-
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.ę do \)robleaw, zarogl l'LesE.t.ą ~. Tea
braJe ~tyom.i.Zlffi'U byt w wielu
[)rzy~ach lIza,;;adntOO.y : wy-

o.i.kalo

to z n'ewY't a.kt}"W.nej

z.arkł.adooowycb. p.l<&Cówe.lt k'\łHuey.
późoó.ej
~oc~
d.t~ o~ a ()b.eor:u e
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lQuob ..RuJon". 00r0de1t lCJlLlltu.-

c(Jobwón::z.Y' Kie.J.ec*ich Za.ldadów
WyCoOOW p ple.€'<)wycb poootada
wpr<J9t z.nakQLUi,te waru~ 10_
k.at\()we.
w z, w t.ą.ZJt.u z, tym
więkM.e

l\'IoOI2:J,i,WoOCl

d'Ziałafil<l

Ok!a;w je JOlę
jedon aok., ile
P"'" aOOWo,icy tej poI.aCÓoW.kł nie ~ w
sta.a.ie - poezyn .jmnle-j ,a c 'e

- rorg,a;ni<rować ctwób,. jedlnej
Lm.pre<Z:Y, Irtóc
ŚWl~yła.hy o
i&lnieruu kJ.ubu . MH'a.UIl niewybredl1eó!o WOOowi.soka cz.y moŻe m.a.ł<t kQtloce\)('Y'rna P't'aoea niJ:n.aJto.t:ilk.-a w tym ~slru w k.ażdym t'a.z:t.e memoc ogólna
ioot IIwtaj oeclloą domIolloUJ~Cą·
P't'a.ea lud.r..i .z:.a.f.n.tdn.i.onych eta~ s,pf'Owadlta ię 00 ~ani

zOwania imprez okazjonalnych,

:-v tym

rownleż

rótneg

r()(ha-

konJ'et'l!'lloji.. A dla za10giT
l. flilmowe WlecllO<"Y klu\)O..
s.poo
nia z. ciekarw ymi
l'UodUrH. k<JOCeof"tJ" est.rltdooowe.

Cz

W ti.9c i.e aa,pi6.a;n ynl do M.i.eo,i.
Ośr
Kult J" 1Jl'?'J"
W ndUaJ,e KuMt.ul"Y i 9z.tuki U_
nędu' Mi l~iego w Klełcacll
POdoa.no ~ Ll.cz.bę imprez
POrgao.izow n}"iCh w miAiooony
r~ . Było lob 56. Obok. form
W~j W~ycb czytamy.

Samo

Ił.

Życie

l
7.e odbyty ~ę talkiże w;yci.ecz,k.i o
charaktOC'?e loulł1u:raol!llym
(7),
Iclu.oowe w';ec-oocy rouywltow.e.
wY\S'Ławy . W j:)la.cówce nie było
zespooł'Ów artystym.n}'1C"h
kół
z,a,intereooowań Pod kon.i.ec rOoku
z.a,w.,..:r.ała
ie g,ruol)a Il1!lLZ..vctJ\a,
",Je ? koooteoi
a.k: ~tu i i'nne
j~r.e
1)I:'?}'Cl:YIIlY
uo.i.oo.lOo:tJ.i-

iW.

Wta..ią pel:nieo~

jej d!z.iataJ:OOoŚĆ.

nie Ioę w mi.~ioe_
'a/Wd.a. iłltn~.eoj.ą IK'?yOZ.Yfll'
obiell<tY'Wne tl:um z.ąe.e w ~
ci ÓfW ~tój : .. Rul<Jo." r;naJ<lluje
9Óę n.a obM:~cb milł9ta • .a doja2Xl:y atitobu...ami. do a.traokdł
po.k

nie

lUol.ee.a

IlU,COW'OÓCJ"

u.kiaoo

po. poierW'S' i un.i.a.nie cołw:-ą j.aolc
n a.jmybciej ?naol..e'ić g;ę w domach.

pcÓ'by

[M"r.e\t&?taJ.ceni&

kJoubu na pol~ówtk.e śroo.o.wi6k6w ni.e udJaty 'ę.. poni_ali: .. tubylcy" 7: Malik()IW(ł rozrabiajl\
na dyskotek;wl~.
Ale pra.wd4
jest ~nl~ i to, że iIIIlW:n.aW'l:V
1rultucl' z.al-roonieW. w lJla<.'Ówce
? żad'n ymi. 97Dkui.ącymi pr(1)()1; vc ' mi
n
~ zoeo ie WQ~IMlI!:(t
cz.astł nie występoow U.
A 0Ibec n ie? Tt-wa r e0100 t Idubu i peowne eta.to<we kOi'eoktv:
- ynia.n.a na 9tanowi6olru ki rown.iczym. Mmna w ,.,wi~~ z. ~l'm
mieć

n.ad'!:ie~ .

że

na.jl)łlm;o;a

pczys.uoOC nl~ SIH: ~'~ni .
PI.a.oy już ~ . Ni.e w;por~a.NCe
w
iorię, z <łtup:}'1ffi dJ'&tall!&effi .
Tneba r.aczynać od poocr.ątku,
od m3
h atet'ooot~w}'1C1l fGl'm
dr..iałaloo6ci : od pracy z <łueć
mt, od woporowadr.a.nia zajęć
porreznaczon~h dola eom~}'lŁ()W i
rencistów, rn.ote lo'klłtlJ'lC wokół
Iduobu tyoch pracoW'ni.k~w zaJda-;d\t którzy
Ilu btą
w lecwcam I
~3Ć ~t'W 'r-yć im oopow ·edn.ie waor u fliki dt1a r<tz,w ;U
ich r.a.IMer~ ń.
Wprowadz.en~ w życie
tC'g<t
dość

~leg~ ~a4cr€9ll

cLz;iiUań

Iffit nloe~e, ~y ll\QfŻna by~

~

o i/;II;ni.enw

~ad<Yweoj

kull.IitKV w QogÓIIe . N a. to. a.b J' (}0cenie i-(!oj ~ po trzeba.
lJ()aJe

l~,

"'IJ()I'lO cą.-J.

ooIt<Itn;och <MM
gprzoed<Jży

000-

wo~wÓ<:flltwiie
Idiełedoim zosroł lIObI.~ do

sprreOOży

lKIpOWIi'E!d:ziOl1)'ICn iloś-

ci obuwia 00 I ~, (I taIkile moltsymołn-)'Ch OOst(pN butów
I[ mago.v,<wlów do s.ieci detolicznej (Jf1(K ebpo.z)OC~ Mq'Sdoich

wz.orow

l!e
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ar·

Od 1 kwłeIn1<io
~ Soię w wolnej

br. buty znojs.przedm", 0pionie no ten ~ sq róme:

"Cole

tcMoon..,.

5ZaęŚGile,

że MOs.l:q

Wres.zcie c.z~

te
kupi

potrzeobutje, ~e j
~. I nie b~ie
I'JKJSQ
~ t)'litoo 'II joednym mliejscu",
tyle, ile

•.Jo lestem
wu

'II

przeciw. bo

stlepoch

będą

się

wyroi<Jlją

,JlaI!"

S<Jomi IOOZlioe mo ją ciągle po k-i_
.100 balonów. Slokuiq k04ejti i to
włośnie <n najcręśdej wykupujq otrokcyjne obowoie. Boimy
się oblęż~.(J sklepu po
l!Il'ies'iefMU to!<JflÓW j wytupyw<r>io
butów po ltilk<p por".
WłOIl. I[ ~mi
~lq
54ę równiet 'SUgestie ~re
ogron4creń, zonqdreń - regulująC)'lCh Slpl"zoedaż nojoonhlioej O>-

To· je zeze nie ba en._·
P 1"lled k iłkou La4:y a7JC~óILn ie
fIlllIoods7.l\ crRj;.ć gpoł~wa. Radomia l: ~(ldeniem prz.y. jęła
w~
o ~lanie budowy
IJr·q u . Oh.cQDrel!o oon'lcum rekreacY'~l;oow~
pływalonią .

z

krY4

W coen·tcabym pou.nkci.e mi
l\
n wet pooII<aroY'Ch co()!;a ŃIW skat· bonokę. do Icbó rej
radomilllnie wrmu.caI,. .>IWO}e 0ti'Z~i
bl.ldoowe t;e.j iawe-.
9t~jl . Skaf'bo.OIk~ Id.lklł ra.z.y 6k:~lIIM.iooono
i do ł;1e.j J)(M'J"
nie
wiadomo. iJe z.ebcano poienięd'7.J".
O buOOwoi.e _pom'llia.negtO o~·bu zaś C1L'ho
Ali; bu o..agle
na t_n. gd!z.ie mial P<l'W1St.ae

ur.Ł_io!lO

rru

r2'A!<."ZOna

bu.\doieorV rY!~ zi·emi.ę i two~ z rU.e.i olft>reyv:n;e ?lw..:Iły.
.J aok s;i.ę oka'7'lJ.je, te w '
tam
roboty pOO buoowe .. g!łÓoW'flego
Ican'ł
cie-pł,oow-nj.c~<t
dIl.a (}0siedla. a bak!iJe d'la lWW'O 0000wa~ beat.ru.
. Tak więc n lJoudoc)wę C'e'R~um

relkre

Y\ino~w~o

IlIIIłóIzą

radomi ni·e jeslK'!'.e J)OoC~ ć Ale la i'R·w-e&t~j.a teE jest mi.asbu
paotcl-ebn <L.

u. ..,..)

.JUliTYNA ZUKOWSKA

Trudno w tej cllwili mOWK:
o 'N'prowod za ni u
doodotk.owych
pn:eprsów. Nie po to J.'I1oOs4 się
toIon.,., by wpr~oć nowe
ogrof'liczenoioa spnedoty. Butów
- iiośdoowo - bęc:hie OOść. a
od CZef'M::O ~sterstwo Handlu WeoM1ęV21nego jUsług z.o~ed~ ln<IClIIlIy WZf'()I;t podm., oobuwioo.. Pjerwsze dni mogq być kłoopotłiwe. wykożq one
-

Komunikat MO

wjechały

in.weslycj1l.,

Awiadk8'wie
wypa k.
dr...
go_gOo, ktery wydarął się w
Kielc3llL-n !lA Knyi _ _ i. ul1c
IX Wieków Kiele i R.eW&llulP
P.ljd'liel'nik
j w 4Io.i. ,.m-S:
l'ua • griz !J.15, gds.ie s meeh - d
m n<i
"i.k"
MI'~
mężczJamę
_
przejioia
dla
tHes"yell p~i . . e lICł9aze
nie się w 6.NnetMhie Hi.ej~<ieJ
MO ... Kielcacli proay III WeSDłej 43. pOlki;".
w
ged&.
ł--1$
Git
!t-&&!).

""'ef_. <t*

l)(łrUfmll już .oo.ie ~ic
aię
WÓWCZ4S.

OTllwCllt.,.

DC_ ;lłIkie rGltkiedll
wreiZcle

t.cIpUlzcume tlzłec1 _ włUw
"ię. ja.k. !tliła potem atfn4Mler. _
Mli
pr()jeolocll;ne;. W~zlIM'k. raozem !tyło tlte7:Wllltle .teł_e. prZllunęłli&;.,ce i poworo~z~8

k"'ygoon.

Je.

bezmll~nOOt

perso-

G ozi nam zdziczenie?
tleh, kina. ktÓ1'1/ doprowadził aWlIm p(}od/) catkow ' ego z p"zepaazoze-nl& w<uor6w wI/OOoW&WCZ,tl'Ch m_yłu

ł)a~J

cp, ktÓ1'fł kIeruJe.
PrzlI tl_mal1\4!j O't"g4niza.eji P"fl>ClI k4n.a
grupą. .ewołeńskich dzieci nie miałabIl (}0kaz;' bllĆ pnedmiołem wqtpl-iwe; jakoś
ci eokaperymentu.
T4 sam'ł uwagę można bil odnieit do
WIelu mnfICh łltU6eJt codzienne go żyda.
w klórych mamli <W czynieni z przeja.-

, Pyf)-

t)t>i:1
litt"/K.l:1

•

tzy

wam.i

zdziezetłia

i zwycz.a.jnego ohamit'toa..
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•
ze.
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e

WIeCie,

•••oolJdlOdące '" ty_ r..... . ......
leuaz 1$-lecia Muzeuoa NarOdowe
... Kielcach ma l>oj;ał,. zIti.w ~
wadó...

który

Ameryki

oe

PobIdni.... e J..

.-ieu

je",

&la.,..

owad6:w

uzupełniany. Ofiarodaw~
jest światowej staw,. enwOloloc

dr Czesław Bieżaak..
od
t::. w,..,..dowa ... UIÓ......R8łlliczy_ w
Peletu 'Brazylia, któ..,. pochodzi " Itłeł.

prel.

l'~

s~

.i

.... la.« utrzymuje

k_-

żyw,.

takt z kieleck.im muzewR_ Zblol'lr 0 ... a46 ...
Bielianki _aj-

IW"'.

_11- .

duj, ię... wtelu inst,-tutacb.
k.owym i muzeach ś'wlata. Za....
komity polski uezon,.. _ .....Ie
" Innymi ' naakowcami. Hnaezyl
t,.sł"ce !:ałunk:6w ewad6w knj6w
Ameryki Południowej.

T e I ~ _ t. o~ n

in ter Yfe'nC yi'n y

- _.

,.ł.'o

~

.• ,.-',--- .. :...

...._

OOKOŃ'CZENIJ:

.. _ -,,-.~

ZK

•

STil.

i

t6o. [)t' blem SWollU z.wi.et::u:bRilcom ..... Międ.zywoojew~eJ
H oolowej S(lółdziel.N Inwa~
oow, ale nie pomejww';.aooo laUl
z<nnte~1łnioa
~ w .
Pe n _ J inłerweocp

e1t~

caae d.OIOae kOGlI' li i w"jajnić Ipcawę z Pl'7Jedsiębiu_w_
Hurt.
SlMiywC)S'e!; _ • H~e .wą:lęd.o.i_ t.am jedna.!t ·rdr,
ma.c;ii, twi.ertłąc, ile DMta.ła ...
na złDieoa u piźne. (chM.ził.
bowiem e d_tawy l: cnubtia
nb. mk.. i atYOIIlli" be). W ~J
lytllMlJi MHSI lM8~wila dai
whrę
ŃwiadcsftdóMD i ia6erweoejem pca.c• ..,nicy ki8sk. ł
nie
bei,. ĆI
jej
po8ikeyc.....
fIt~iw y;a bra."" AC"
oakiu.
c. jednak "reb'ć, by anikn"ć
tllolLidl aytttaeji Ba Pt"ZJ'azłMć1
Haleilał by wzmlM! k.lIIt.r91&
w
PRS. " u i _ t_ac.., ł:>* i
jak" pl
Ił.
(m)

Np. można bV pokusić cU: () zorg."iz&wanie bllrdne; l"dzkleh warutłk6w wsi ....
cł."i. cło CIIutobu,ów PKS (dla.eu,,() z ł"e
IJ1'łv

satobu,"

'lł

po4lstawiatłe 1\&

stano-

wisk. w /)statniej chwili?'.
M&Żfta bil chI/ba.
.~zę,
UJ)Q"4Ć
aię
WreC:l'Cłe w _I%tlCh m ·
&ch z prMte1ne'1Ił k_ um,pcji piwa (etll przed -'tlepo"" ą6ŻIfWCzllmi _si
ClIĆ
wst.h4
pOOchm~elontI'Ch ttlPÓUł,
któnll
uf4wl/'" łowfMctwem 11M z, <izieci i
()liuk ttGptoch wił"Ó/t
n<»'1nal"ej
czękł
klie"teli?' •
Przllkła<ill można bll %Teazi" mnożllt i
nie
to chodzi. Cholin oto, <l/)lI we
w %lI$tkkh tfICh prZIlPt\dkach ;Bd«ć sobie
p1fła.nie czy jtLż ~OOlOftoO wszlf$t-k
co
-możliwe
altv elimm()wać oltołie2'lWki,
ktÓ1'e
;pr%y;ailł
krzewIemu aię
pc1tO~l1iłobyczajów.

atępowaniem

i

Pii: kł~. Jez·jowisko wyłw

pywanio butów po kilko Jl'CK. 110
będJZi.e
sięgnqć po ogroflÓCl'et1;.a ~ ,.00 jedtn-ej ręlri". Ak! miejmy AQ(bjei~
że lot. ej potrz.eby nee będM.
Nied~o
m'esiono reglamemocję prosnów i m)'dło. Po
pioerwsz)'Ch dwu - tnech dn.iodt
kJ.te.nci rotprzeslKM
ponoioc.lnego
wytupywcNl;.a
tY'Ch o~.,łów.
J.ok b~e z obU'wiem. I[obaarmy jut nJ.edługo.
(Q

trokcyjn.egO obuwioa.. Mówi Miieczydaw Połińso. d~ Wydzio/u Hondkt UW •
K.eIo<JICh:

ffH>'"

J>dt>-

non-

dłoM:y - k1i~Cf ~klepów j
edtISpedlientłci: "W Iookj~ powtonoją się t;e sorne M<JnIe.. O

nio

cłziej

ned3-

lIl()-

dzio>-

tl'ochę pooc;hocxtZIiło ~ WIio<xłomo
było, że się te jed~ buty cło
słonie".

cł/łwm gtęb/łkq reflekA;ę Mot .tulem bil"
cia Ił&jmłodlo%ueh r~ów.
Ale C;/lll rzeczllwl~ fłzieoi winnIl bfIĆ
tu /łskćłrŻ e. CZłlŻ nie /) wiele bar-

ITgbll
wnit'i
dulW

l1l()-

Iy do.ntejslUe ~entr. PoIe::q SEYby, bę<łzoioe zomies.rołMe. Kupią
tyłkct d. co ~q <łruto-cll(JSU
i SoiWJ.e łoIrcie. A to., ;alt aę

. Podtobne obawy

lOc.howa;jQ

oo.strzeżemy

trzeba

WydvjaI HocJndfu lkzędll Wo;e-xntkogo w Ktelcocłt ope!uje do pGSliodającydJ tołoo.y, by

l1'ion~h doo&t<Wł.
No Ioiłko(JlOOŚ(je

-C

Nie

wszy tko

11"-

moim« wllth.l.1nf.I.C:Zllć ""lIzysem II/)
C%Vm. niedosta.tkiem. Był~bll to
O1"e up"Oo$zczenie i tł<uezlI
n~czo protestować przeciw "ł'pT wiedhWlaniu z;'wuk
zezWłerzęt'e-nia tytko mefłlHtiWkami materialnll'mi społe-czeństwa. Zbył ozęsto
mamli d& czvn4enia % okohC%nośc~i
~zllJlIIjqcymi 1'()zwo;owi dztkieh instllnktów, które Ił WlIWOłllW<1ne CZlliN niedb<uatwpm, lekc0'.ua.i:eniem obo1ołfłZk6w.
łn'akiem wyoorażni i d()brej wob.

T ADEUSZ UPIEC

święta...

Idą

·Mi- dzy potrzebami
ożr oś· mi
Rozmowa "Echa Dnia" z Czesławem Kttos~m
wojewódzkim konserwatorem zab~ków w Kielcach.
Trudności

iOSJIGdarcze, jakie przeżywa nasz kr>aj, nie zwa.ł
z obowiązku dbania o zachowanie kulturalnego d~l1Obk.u
przeszłości. W latach ubiegłych nie mwsze było II tym naJlepiej. Czy WJII'owadzana reforma ,000000000"cza nie pGgOl"S!lY
ahJą

'eJ

syłuaeji!

_

Zabytkom

zat,rzdrodziła

letym, że
prace pr.z.y obiektach starych

o

genda, mówiąca

k()&ZJtlują

ooio

więcej niż ~

00wa nowych. Główny wysiłe« budownictwa kierowany
jEst od lat na to, co nowe prumysł, mieszkania, drogi..
W tym też kierunku uk.sz.tał
ławały się struktuil"y
ekonomiczne, bowiem opl,aulo się
"R7JIlO6ić obiekty nowe, nie op&ac.ało się d2.aĆ o stare.

Na dobranoc
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pracy,

!jJO\Wdozakładów
aprawujlłeyeh dotlłd

opiekę

nad obiektami. wyco-

- To prawda. Pr7.y nowym
systemie fi·na.nsowa.nia zakła
dy niechętnie decydują IWę na
remonty starych
obiektów.
Dotyczy to nie t~o dworków
pn.ez.naczonych do rekreacji..
lecz także części starych fabryk, które ma.ją już w~lor1ośĆ
zabytkową. Są
i przykłady
pozy,tywne jak w przypadku
starachowickiej_ FSC, która
nie :z.r.ezygnowała z patronatu
nad z.a.bytka.mi techniki. Nie
tak dawno wystą.piliśmy do
Ministerstwa Kułtury i Sztukł
z wnioskiem o obni~ie podatku placonego przez
to
przedsi.ębiorstwo z tytułlU posiadania zabydkowego wi~ 
kiego pieca.

cen~ utrzymać ootychcza~wy
patronat zakładowy. Najlepszą zachętą byłoby
wprowa-

[j6

dz.enie wg podatkowych. Ta
sprawa willna być ro-zst.T"Z.Y-

roZIOMO: l. prreww.i 000bagaże
wg
ustalonej
łazy,ty, 5. chorągiew wojskowa,
.. zapobiegalllie zakażeniu, 10.
~ es, 1:1. splot
z Wści i
kwiatów, 14. gąs7JCZ w lesioe, 15.
ezłooek bractwa śWiec:-kiego utIworron.ego Jrzy zakonie.
PIONOWO: 1. objętość ciała,
l. nóż chil'urgic y, . 3. nanę
&;je g.ospodarskie. ł. główna
łf:łinica wychodząca z serca, 7.
Darty, I. mioe;.m śrooek loko-

lI!1 lub

mocj., 9. numer ~tlOwy przed
Da~ miejscowości,

..

Refonoa jednak
wala. że większoie

Aktualnie toczy się dyskWija na temat kto ma zajmować się zabytkami.
MoiiJt
zdaniem należy za wszclką

o o

.~

wymagające dulżej
i4cśc.i materiałów.

techlnologie

fuje się z niej.

Krzyżówka nr ' 54
ł

Obecnie w okTesie
IX>womego wprowadzania reformy. konserwacja
zabytków
odcz.uwa raczej
negatywne
skutki jej braku w przedsię
biorstwach zatrudnionych przy
remontach wiekowych obiektów. Dz.iala.ją w oparciu o system fillćln6OWY, który s.pravyia,
że opłaca Slię stooować «kogie

węgla

11. odmiabrunatnego, 12. amo.r-

t;yz.uje wstrzą5Y,
_k plIK'yS'ki.

13. rzeZlimie-

ll_ilłaanle knyijwli pne.,-ła6 naJeiy pocI adresem
re.ueji .,IlD'" wył4eznJe na kar-

&.eh poell&.owyell w terminie
.01 ecł cIały DiDlejae-

~ml.

C• • • merll.

Pomlętby

prawid-

.....41 "powiechi rodonJe
Bię
• "70lfę Irsbtłlr.~ Karły .,.,esa-e hH_Irw,.-na
-..esl
_ I;r.. bęcbt wybt-

t
a-t.p. . .

bsyiłwld .~

II

FOZlOMO: odgromnik. ~
__ łka.
an.
~ iela_, rozbilrr1la. warsztaty.

uro,

PIONOWO: O:!IIpa, Grek, «oz·tka. klaez, fale, kora. lało. Ilant. iuz-nr. 1_,
1111kz.
urne, Lapy.

kG,
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gnięta

przez.

Mi!nisterstwo

Finansów.
A jak z ' konserwaer..
byt.ków . .

za.-

Kielecczy źnie?

- Na r€mOnty zabytków znaj-

ż.o,wanie ekJip' PKZ będ7.i.e niewielkie.
.
Jak sobie' rad7Jimy ? Pien.ią
drz..e pu.ekazaliśmy posLCzególgminom i mle~owe
władze mają za,jąt się remontem wiekowych budowli. Tak
na przykład wecydowali.śmy
w prrzypadku remontu zabytkowego obiektu. w Nagłowi

nym

cach..
G en&ałn ie

zał,oży1iśmy,
będziemy prowadzić prace
za.bez.pieczające aby uchronić

Le

cenne obiekty przed znis:zc7.eniem. W tym roku w

cinach..

W ostatnim okresie - . z
częściej słyszy się

e }lI:ywatDycb patronatach nad zabytkami!
Tę praktykę uważam za
s·buszną, zwłasLCza gdy chodz,i

-

o mniejsze ob Lek t y . U nas w
prywatne ręce przekazaliśmy
XVIII-wieczny dwór w Cudyni (gmi.na Kra.sociJn) oraz zabytkQWy XVIII-wieczny d.worek w Jaronowicach (gmi.na
Nagłowice). W trakcie z.a1atwiania jest
pn;zekal.ywanie
zespołu zabytkowego w Sancygniowie. O jego pru.jęłie
zabiegają dwie OISOby prywatne oraz Rada Głó\Wla AZS w
Warsza.wie. Ułatwienia w załatwianiu tych spra.w
wprowadza obowią7OUjące od listopada uh. ro..~u rOZl!)Oir'Ządzenie
Rady Ministrów, w którym
wy;raźn ie
jest
powiedziane:
,,nie uważa się r6wnież za tereny roLnicze nieruchomośĆ
lub jej część wpisa.rlą do rejeetru zabytk6w". Będziemy
iść na rękę osobom
pragną
cym zająć się nisu:zejącymi
obiektami. z zastrzeżeniem, że
zagwarantują <lfle
właśc~we
ich

,

..

Śnieg na zamowleme

UlŻytlkowanie.
Rozma.wiała

dujących się w wojew6drz.twie
kieleckim otrzymaliśmy po-

nad 100 mln 71. Suma ta powimla wystarczyć na planowane roboty. Największ problem to wykona~. Kieleckie PKZ podjęły się wykonania dla nas robót wartości
zaledwie 50 mln 1ł, z czego
polowa prz.e:macz.o.n.a jest na
remont pałacu I mu·zeum w
Obl~orku. Na poW6tałycll obieldach wymagających remontu I kooserwac)i zaanga-

c~rt.Tum

k<mSelrwatOrski.ego zainteresowania znajdą s.ię 23 obiekty
aLchitek1JU:ry o ra z 23 %abytkd
ruchome. Prace prowad2one
będą mJ,n, w synagogach
w
ChmielTlliku, ł'~owym Korczynie, Wodi1.i5ławiu., Dzia.ł()67.y
cach. Przy.stą!)i się rÓlWrl.ici
do zabez.pieez.enia murów w
Boduntynie i zamku w Chę

DANUTA

POŁROLA

Rozwód po

Dwa rozwody przez ukochaną
48-łetnia Sofi.a Locen, włos
ka gwiazda filmowa o nie
gasilllCym M:iąż ~ku dwuk~otnie była przyczyną rozwodu 55-letniego dziś Amerykanina z San Pedro - J immy
Nolana. Od po.nad 30 latnie widz.iawszy nigdy swego
idola - zbiera on wszystkie
zdjęcia diwy i wycink.i. prasowe na jej temat.

Podobizny

SolU,

któr:ymi

wytapetował 4lzienk~
kuchnię i
~k6j
jego mał.żo.n.ka
Susan tolerowała. Gdy jednak
Jimmy zakochał się w dziewczynie 7. baru do złUOz.e.!l·ia
P ;' zypom:nającej pif;kną Wlo,,z-

barmankę. Malżeństwo

....

nycll lIi"BC czy po jej wSLystkich

nych op:nll publicznej wY'bry.kach
pozam.ałżeńBltich

m.u.je 8ię nadal

UJ': w.nio-

małż.eń6kich
dobrą matką

tai

http://sbc.wbp.kielce.pl

zeznając

prZ€d

podał do Pt-<>sądem L · miną człowieka

wuronegoo życiem Herbert PuHue(' - wypeł.n :al
w d_,,~~ _-,:}"_xe .. ;:i.-;':. :::'~ -.11 d,..., t!/Y':f: 3 ~.~; !",.Qo"~•
.. p6źn.i ej in~ on.v :~mn<JŚci u P . J
.
Konto Roxa.nne ohc i ążył mąż 5 alecami milo;- u
nymi. których się gwałtow:n łe wyp i erała. GdY

Spr

Oświadćz.enlani. tego

nywania. Tooząca się bowiem pra.wie 3 ~e
rozprawa l"OZIw.ooawa Pulit"uró.v uchoch iła w nbiegłym roku za jedeon z najbardziej skandalitta~h od wie-llu la.t proceóiÓow w A.mervce.
W .sprawie tego małżeńst.wa pojawiły s:ę 2Id.anenia, Idhrycl1 nie byłby w stanie· wymyśJ. i~
b~ ..wysł.rcr.ahwo" Zade!ll J:IlIÓ7g. .Jest ~

poozęla w'-e1k06e-ryjną proctukci ~

au.toburow tyPU ,.PR-ll0" prze'
znaczonych - dla
komunikac~
m:ejskiej w czerwcu 1976 r . obecnie ldce-ncyjny autobus ,'pR-110" już w ok.ało 90 p1"'OOO0.
tach pochoda % {'z*i i pOOre6połów
prod'll,kdi
krajGwego
prz.emys}u. W bieią~ym roku
p:-zewirluje sie uru~homienie w
kraju
produkcji
pozos-taly ch
podzespoł6w import
cz~ści
do autobus6w "PR-llO" trwa/:
~zie do końca br. W 1983 r.
załoga ..J '2kza" ma wyprodukcwa~ ponad 1000 autobU6Ów typu HPR-llO".

zakli.na.n:e duchów.
- Typowy wieczór Roxanne -

w lóikaeb"_

rodIz.a,ju młoda Amery_
kanka stwu"Zy zapewne jeszoe wioełe ~ji do
radcści wszeI!kiej maści plotItanom. gdy dojchie
do octwoławmej .lO'l:pra wy w )ej ęra..we l"OIrWoQowej 11 52-~Wilin mężem, :zn.Imym multimi.1io..
berem. Hllbert.em Pulitzerem.
Rox-e P zamierza przy pomocy' łla..iałYnniei
aeeo
adwokata
kaIitorni);kte:&O. · Marrina
Kitcbelscca oda;y&ka~ k», od ttego 1Il odsądlrono 21
podD.ia ~. l"ClCu: prawo do OPieki nad Qtiećmj.,
~e ~ i r'eIIIIZtki reputacji.. '.
S:.wowlosy gwia!lJdor amecykailsk.i.ej pa.lE&Iiry
mDBi użyć w tym celu ea.łej _ojej siły pm.eko..

W slycZJliu br. w z.a.kJadz.ie
b'-!.dowy au.1obuoow w "Jelczu"
z taśm montarowych r.j.echal Irolej.ny 5..ty.s ięc zny lioencyjny a utobU5 tYP'J "PR-liO" Przypooln :jmy, że ułoga jelczańskich
za·kładów
saJll()ChocowYiCh roz-

wiem w niej i seks, i narkotyki, I groże.n:e zabó j&twem i kazirodztwo, i miłość lesbijska, a na.w et

swoich 5-1etnich blliżnią.t, od,powi.edaUiJa ze zd.z.L.
wieci-e-m: ,.A cIlaezegói by me! Maek i Z.ck ...
zlIpdnłe ..tr.wi i bonnalnie r_wiDięei. T. eser;•
tyczy się aluJa "bywało się d.piNo wóweza,s
Cdy cbieci były

pr~

jednak zaledwie 6 mie_
dwa dni. . Powód
oblubienica
była
zupełnie
in.na
ruz kobieta marzeń
Jimmieg<l - ani nie po;zwala.ła mężowi wołać na IWebie
Sofia, ani też nie chciała grać
nieustannie ognistej WłoszkL
Nieszczęśliwy źonk.iś poci.esza
się obecnie
wykonanym na
zam6wienie obrazem.. Przed-

..,}e-tnia A.ma-ykanka, Roxanne P·ul . \ .', u31 pyta:na
}edlnym
.,gra.mów:,..
..:yji

5 ;tys.
Z "Jelcza"

trwało
sięcy i

amerykańsku

L

(j)

kit tego wyu-ozumiala dotychczas Kalifornijka ju2
nie
zniosła odeszła od niewier nego męża. Swie7Jo rozwiedziony Nolan poślubił uroczą

tokołu

w

stawia on Jimmi.ego NoIana
siedzą(:ego w fotełu i trzymającego głęboko wydekoltowaną Sofię Loren na kolanach.

jetIt did py1.am.a przed kamerami t.eieW'i.%.ji ~e
jej tlC'Z.-ucia. edl'.: bez zażenów an!:,
z=na.j.a,m.a miliony ludZi z najs!tryt.szvmi ta.jlW
kami swojego prywatnego tycia,. O<tpowiada. ~
początkowo ehdała swoje postępowan ie w tej
k.wes1U unienil:: obecnie jednak jut aię do tegc

towanyiiLą

przyzwyczaiła.

Pokaz,ując

,.nie

uszmiDlWWax:~

1Iwarz" dąży do OOzY5kani.a goónQki b&Ob~J'l
SW jedna« temu na pr-zesz:k,odzi-e to. Ze Je
przypadek (podobnie jak i ~iące innych) jesl
bem a.dz:ejnie bana.1ny.
..

oto

żądna WlrażEń

małomi.astecajrow,ą

piętkn<J6C

z Ca6sadaga (stan Nowy Jork) z zawodu sekre--

na

kulturę

czeć

Górska

przed szkodą

lIłyszę 8 kcmiecUMlŚci sa.motlaansoWaała
si ę
są trudlU!, po Jatach darmochy nadszedł okres

csu

~ wyrz_ea.nie pieniedotykalne. Akurat w sle~e kullogi~a uw·odzi. Prawda bowiem jest taka,
_ świecie Dla kulturze nie robiło się dointeresów w krajach bardzo bo«atych
bes różuie)'. A
kuU.rabie' WiGae
po fakcie.
T li tEgo t.eksW jest ~ IWI;JRadz.:e.::kiin, po
baroa.ie-j u.sprawJecniiWiony. Zawwkazala s'ę
SZ'e le<pi t!\i
n a rz eltal: i karzyclteć
K~l~Ka~
~
przed szkodą. A nieobe1lpiecoze*siwo nadchod.z.i; jest ju:i twi.
bż ... Jeden po d'l'ueirn "bal).krll tu.ją" damy kultu.ry, z.amyk,a ~;ę
kina, rozwiązuje UISIPOłY anystyc-zne, A W'!12.~ d.lat.eco. i.e
~ ie ma .pienięcłzy! Lecz to ty11Jko
pół prawd)l',
bo It pi~,
o-wszem, jem kruoblD, n.iact jeh ~
ma w na<lmi&r'Ze, ale ehyb.a
sprawą ~w!ruł jest %lI"OZiIlDlieIliie, '
~ wydaMt.i na k!uJoIIu~ ZlWr.acaM
-'ę" t.a!kie prum~, ohoć l1i"
bez,po.śred<!łio
w ~ ___

i nikogo nie dae

ulotne

j

PrM>ował wyjść na ulicę,
żeby
z.nal~ć jakiś środek lokomocji dQ
Kyr€'Tlii. Ogień .karabinów maszynowych i pociskI czołgów zmusiiy

.,.,ki

PilJnnh.

R

!DOIN, tz.n . ..
praeowuje plAny WY'.iBcla 1
,óoiłka ". Zatem"trie.
)a,k"

esort 1'obi

ZJW,eaić

~)' meUa& Ilie tyl.k. \alem.
Op.aleOlim,a ulojest rówJU.e atrakeyjaa,
t.a PI"ZY"~ _.,.d
Bałtyka.
więc .zi~o, H • &ej
pcwze ~kll w 'ÓI'sILM!h
mkjrlDewoklaeh wypocm-yJd.oW)'s lIP"ęłem num« dW1L, po DaCh •. , iOUywiici.e je.t 1dak. )foi,.. llię _
.'ffodnie w~-

ko*

",.ta ... ,weda
:!Irie

"1<

mm

~ •
_1f~

""'"" ___owaG~ k.

Jai JIGonrse_.

_

~ jeał o-.łówb II J Si \.

MI

słońca.
lh.JpClpułam.ieJss~

III&ft»W_1l

.....

.-s.e

..ta.p.ać

kten

ehwilami
' ll" !rÓl'-

.. JII'.~

aaJpi~

Dl.at.e«o

7.a co.
~e
koniecq,ność posta'Wieni. tyc.h

aole D"e ma

je

CD

go jednak d<l powrotu 00 h<ltelu.
tam cz,aa przez cztery następne dni.
. P<l zawiesze.n.iu broni między wał
czącymi stronami Shulzowi
udało
się :z.naleźć miejsce w jeepie Narodów Zjednoczanych. Jego pasażero
wie, Kanadyjczycy, jechali określić
straty w Kyrenii. Kiedy dota.rli 00
granic miasta, nadziali się na odaział
tureckich. s.pa<lochroniarzy,
z.rzuconych właśnie z nieba. Równocześnie marynarka turecka bombardowała
Kyreni~ 1 dokonywała
desantu.
. Spadoch.roni.a.rze ostrzelali jeepa
I -"'óz eoksprooował. Wcześniej .led.n.ak Kanadyjczycy nie wierząc, że
proporczyk Narodów Zje<lnoczonych
~pewni im bezpieczeństwo, ukryli
Slf! ra:lem li Harrym Shulzem i kilkoma .. ł.ołnierzami li cypryjskiej
,gwa~di1 narodowej w przydrowym
-'1racił

lir,

w6Zy...tkkb kweM:ii
:t lruł
g4.

1)OCi

_u.z.a.nycll

społ.eemMł

l"OIIWa-

rowie.

Poczta na cenzurowanym

W kolejce do o ie

Nowi mieszkańcy. stepów
.- z g o r e ~

.na~

i 'Doie bez pawociou.
nelLa:my .n• . jakość . prGcy

Górskie

~rsęta -

a.r.a!e-

Mogą z powodsenlem pałć .8i,oę w

.t~piloCh. Ihięki

temu mO'ina wykouysl.ać rejony nie
lI:a41aĄce

się do upr.,.w r.hl:iezyoh. Pon.ul
.to młooyeh ma.r.,.li. przywief.i...
nyoo dwa lata &eaiu, _ ..lu~micle ~aad.aptQwalo się do mj.ej5co.

wyeh warunków. Gospodarstw.
cykuje się obeenie de pierwlSe«o zbioru cenyoo ro«ów. hędąeyeh doskonałym..--woeem
(a.rmace1ltyemym.

. 'poez,t.y. SKarzymy . ' ę .'la
Maiemoowe Itołejld do o}ue-

nek., na

nłegr:z:eczną

n:a

i ni>efaC'oo-

wa. obsługę,
dh1gi. CUI.S bi~ 'l
korespondencji, a taltie na to,:ie
paczka, z,wias.z.c-za te z z.agr~:<YY. dociet.a.ią do tłaB Z. UISW.'Z'.lplo~ z.awar~.

Tak zwytkle bYJWa, ie ..!"J'C2'U'
leni na niedos:konarośc i n ie do~egamy waru-nków pracy ludzi po drugJej ~ poc!.lt<l'WellIO O«i€'llu.
\kzęd.y J)OC7.towe , kWryc b <: ;4-

gJ.e, zw~za w dużych a.glome-

Sp'inki

Yehudi Menuhina
Słynny sklrzypek wklP.wt& Yehudi Menuhin oddał do pralni

hotelowej koszulę do prania
wraz z diamentowymi spinkami, ofiarowanymi mu ' przed
40 laty przez. króla Jerzego VI.
Koszulę

zwrócono czystą, jednak bez spinek, których wartoŚĆ oceniono n. '1 tys. doiarów.

racjach, jest rbyt mało, pracu)ą
w trudnyoo . wa.ru.."tkaoh lokalo-

św~~zone przez nie
~ t~ w nlew ieollt.im stop-

wyeh. a

n iu są z;mechaniwwane-. <'o tak.·
że odbija się na kk jakości i
terD>.tIlOwośct pracy.

Potztowcy z.ar:lbia;ą niewiele.
P.rzecięlna płaca w urzędaoh
PT wYIlOlsila w 1982 r , ok. 'l ty~ .
zł . Pogłębiła się też

roz.pięto9ć

m ;ędlZT średnią pła.cą w lą<.:zno.§ci a ?:,z.«'iętną płacą kra)<>WIlI . W

poem

:ri
VI'

loońcu
Da ogół

1982 r. praCOWnicy
z.a.rabiali o 2,5 tY"i.

tsea r .

mt.

J>l'aou.ią

~.niet

ooi

w 1Izw. )lica.De soboty, a Ully.;

k.uly za te dniówki zarobek ni~
.~li't Ulwz,ględnlaay przy u ·ta:a-

' ruu wymiaru renty czy emery;ury. Dlacze«o-1 Pocrz.towCy n!€
n~Ją

koniecUlości

pracy

w

.wQliIle" soboty, ale ww aża ją, ie

prr.y>j.ę<te roz.w4ą.:z.ania płacowe i
ClI'gania:a.cyj ne- d)'Skirymi:nu.i>ll ith
'\IV ~tcsulllk ·.J dio ion~ g<fT'.1oj) zaWudO\V ;'T b .

•

pił.ace, pra.ca

Niskie

na 2!tnia,nv

i w "wolne" SlOoboty, a ni.edY
w D1edz.iele li>iob w nocy or-al: od·

})()wied2ialnooć

materialna,

głów.ne pr:r.yczymy .fIl\lk<t.u.ac<ji

lo

w

tym zawod·z.ie.
Rarly-kalna podJwy2.ka pł.a.e !lie
jest oczywikie mocil1iwa,
'lle
pc-zewidJu je się , te jes:/)~ ze w

tym rok.u upooażenia

pocztowtys. zł.

w~rosną Ś1"oo'llio o l
Re6(lCt lą~wOOci zamierza

ców

tee w

zatn!d ni ć dodatkowo Da
9ta~owL>k l?('h: doręc'2~ ..li, telef~;nist~. k}eg,a!i6it:!!r. i w służbi~ oIci-"lllrowej łą<=l:e 4 tys.

W8S r

osób.

Jednak wy~ zw.ięks7.= ie
r;a,tru.dmi e-Ilia i J>!.ac ;- o- czy.m dł,,'
kulowali posłowie To przedstaw i_
detami . resortu na posiedzeniu

mniej niż osoby z.at rudnione
innych za'kł adach . Od 1 stycz- ł sejmowej Kom'is ji Komu.ni'kad\
i Laczno6cl - nie poprawi j a .

)lOŚC'i usług
poca.toWoych, Niez.będna j.est także poprawa Grgan izacj.i w urz.ędach i pod·nie9i-enie jej wydaj.ności. Prze.p,o~

wadzona
kontrola

ootabnio

przcz

w)~kazala,

że

NIK
poczty

zatrudni.a..t.ł wieł~ Q6Ób o ni_v!łtarc7.ającyoo
k-wali!Lkacja.h
Ponadto wśród
pocxtowcÓ'W
z.nacz.ny procent stanowią lRldZle
nre La/lngaźowani w swą pracę,
ile Wyk:OD~y usługi. Inspekwrz.y NIK u.ważają , ie dyrell:torzy UPr SIl często
liberain.
wobec Uchybień swoicl\ pracow·
n-ików.
to więc ocena w du_
żej mi-erz.~ %bież.n.a :t od=w:i.em

wy.t

,

zerow

Jest

klientów,

tr~YlCh'

wy w Iloiejce
~.

cło

cue i ner~o

BOGUSłAWA

ftYDJlYCBOWlCZ

Rejs w... wannIe•
22-letni marynarz, Bill- Neal
z.apowie-dział

przepłynięcie

%

Londynu do Leningradu w ...
wannie, wyposażonej w silnik
i
zarejestrowanej w
firmie
Lloyda jako moto~ówka.
Niedawno Neal pr-zepły.nąl kanał La Manche rowniei w tym
niekonwencjonalnym
glugi.

http://sbc.wbp.kielce.pl

środku

ie-

Shulz znała. w zaroślach · 'karabion maszynowy, calidem fll(KWy. Wyjął go % dłOni zabitego żołnierza
g,.,~dii lUlrodowej. WyCiągnął mu
takie zza pasa magazynki.
Kycenię 2:dooyli Turcy. Toni Parago-ris ' był Grekiem. Znając nienawiść dzielącą oba narody, Harry nie
przestawał myśleć o tym, co się stanie, jeśli Turcy dopadną Parygorisa. Zamęczą go albo jeszcze gorzej.
I Shu.lz już nigdy się nie dowie, co
Grek odkrył. Dobrze by było go 7.4)baczyć, nim nastąpi najgorsze. A
pierwsza rzecz, jaką powinien 'MObić, t<l nie zostawać tu dłużej. Już
?~ uasu stracił od chwili przyJęcia "kontraktu".
Przeczołgał się przez zarośla i
przeczekał, aż uciehły
pojedyncze
strzały. Podniósł głowę i rozejrzał
się. Pierwsze zabudowania miasta
były o sto met.rów dalej. Czołgając
się dotarł do jalkiegoś domu, przes koczył parkan ogródka i wyląoo
wał w trawie. Powtórzył tę operac i ę kilkakrotnie, aż znalazł się na
końcu ulicy. Sprawdził kaem i spojrzał
wt.oro. Rorz;poznał pomrrik
wzniesiony po proklamowaniu na
wyspie republiki w 1960 roku i
wrienlx>wał się, że ma jes7.cze 500
llW'trów dIo magazynu To.niego Parygorisa.
•
P.rzyszła mu nagle do głowy okropna myśl. A jeśli Greka nie ma
w maga.zynie? Jeśli został w mieszkaniu, a Hany nie znał adresu?
Uspokoił się: nie należy przewidywać na}gorszego. Najpierw trzeba do trzeć do magazynu Greka, a
.lux to nie było łatwe.
W sąsiednich ulkach słychać było strzały % broni automatycZITlej .
Na inną c·zęŚć miasta padał grad
pocisków wystrzeliwanych z jednostek: marynarki tureckiej.
Wziął

rozpęd

f

przebiegł

ulkę .

W domach wszystkie żaluzje były
zasunięte. LlXłzie kryli się i nikt
nie wychO<lził na zewnątrz.
Shu1z biegł okolo atu meł.rów
przycupnął w jakiejś sieni, teby
nabrać tchu. Dwa pociski trafiły
w jakiś oom. Zawalił się w tuma.nach kurzu. Skorzystał li tego. Zamaskowany gęstym i duszącym dymem przemierzył ulkę. Oczy mial
zacz~wienione od łez., płuca go paliły. O mało nie wpadł na słup_ Był
na ' rogu uUcy, Tam także zawalił
się dom. Z przebitej rury wodocią
gowej ~ysltała woda. Harry umoczył w niej cbusteczk~ obmył oczy,
nozdrza i usta 'Wypłukał chustkę,
z.amoc.zył lla nowo, przytknął
do
nosa i warg i ruszył naprzód, pró.bując

się

z<lrientowa~

dokładniej,

gdzie jest. Zawadził nogą o metalovvy szyld. Schylił ,dę, przeczyta}
napis, czarne litery pokryte kun.em.
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• DOZOWNIK KWASU NS 2.02.03.02., poj.
0,25 m sleśc.
• W ANNĘ DO MALOWANIA ZANURZENIo.WEGO WMZ-3, poj. 500 1.
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czeń

TELEWIZJA

Informacje w sprawie maszyn można uzyskać
dziale głównego
mechanika
sp9łdzielni,
teł. 400-97, w godz. 'l-Hi .
69-k

w
. PROGBAM I
Iłta człowieka"

- ma&. PCK
16.00 Dla
młodych
widzów:
"Czwactek TDC" oc " film
..Dżokei Mooika" (ll )
11.01 Dz.loo-nik
l1.ZO TV [nIonna.looc Wyda.wniczy
17.35 .. Au.t" - prog~. repor-te_

rów

17.50 Dokąd r:mierza
·wiatkOllflilcty międlZ~e
18.15 M~az.rn lotnicq
18.40 Rolnicze ('()UO()wy
18.50 Oobra.noc
19.00 "Sonda": Syslem
19.30 Dziennik

20.15 .. Gorące

ru.m

~1.30

poła"

I:.roni'ka
fłoolicymYCZJlT

PROG~

15.55
16. ~

węc.

~c.

..Pegaz" 22 15 Dziennik
22.35 Program
Język

U

a.ngl~lski

(11)

dł..

"aa w alL9()w &01 cli.
Języ1t

r<l<>Yjski (ZZ)
17.00 Kifl<t .• Dwójki" - .. Pczygoda na miacę mężcz)'Ul.1"
radz. film obycr:.
l8.ZO ..MÓWIĆ. !Ue [8Ówić"
lł.
Program IO«al.o.1
19.J6 DnełUlIlt
210.00 .. Czw-arUtowe wieczor)' I
mu.z)'ką. czyli It i:demu ~
00 lu.bl"

za.5O .. Fraoru.ska Lu-i.zja.na" fr . fil m

00łI:.

~1 . OO

.. P iosenki na zamÓowieoie"
ZU5 ..Osądim)' sami"
22.30 Mistrz.osl.wa
PoL, kj
w
00ksie
23.00 Czrowiek dla człowieka

Jutro

9.30 Film <Ua II zmiany: ..Go-.
cące pola" węg.
film

sensac.
H .55 Wiedza obywateisk • kl
V[[ : W intere<;.ie W)-boccó w
l3.30 TrR - chemia, s. II
.14.00 TrR - bi<lł.og : ..
.. Il

........................................:......................
KOMUNIKAT
W związku z przygotowywaniem materiału do wy·
dania spisu telefonów województwa, kieleckiego, na
rok: 1984/85, Wojewódzki Urząd Telekomunikacji Kielce, prosi abonentów telefonicznych o pisemne uaktualnienie zmian zaistniałych w na2Jwach przed.~ę
biorstw, instytucji 'oraz wszelkich innych zmian dotyczących abonentów prywatnych.
Jednocześnie informujemy, że
wszelkie wpisy o
charakterze informacyjno-reklamowym, jak rowmez
tytuły naukowe, zawodowe, itp. podlegają opłacie taryfowej: tj. za każde rozpoczęte lO znaków drukarskich l
zł.
Opłata jest jednorazowa po każdym wydaniu
telefonów.

UWAGA, KORZYSTAJĄCY Z GAZU
PRZY ULICACH: SIENKIEWICZA I ZELAZNEJ
W KIELCACH
RejonGWY Zakład Gazowniczy w ~elcach infonuuje korzystających z gazu zamieszkałych przy pewnej
części ul. Sienkiewicza to jest od M. Buczka do dworca PKP włącznie oraz ul. Zelaznej, ;i:e 19 marca UU r.
od godz. 8 do 15 nastąpi przerwa w dostawie garu,
spowodowana wykonaniem pilnych prac przy sieci
gazowej.
W 7JWią-zku z tym korzystający z gazu winni obowiązkowo punktualnie zamknąć kurki gazowe oraz
wygasić stale płomylci w piecykach kąpielowych, VI
celu zabezpieczeni przed ewentualnym wybuchem
gazu. Należy również zachować daleko idącą ostroiność przy pGnGwnym uruchamianiu ~dzeń gamwych.

yyyyy••••••••••••••••••• " ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• ,yy~. . . . . . . . . . . ,~

FABRYKA AUTOMATóW TOKARSKICH
.,PONAK - WROCLA W"
50-050 WROCLAW 39, ul. Grabiszyńska ZSl

KIN ....
.. Rołtottritl" - uC'l"erwone wete'·
poł o kol. bo.. g. 14... "Obc,.
_ p.Js.l te r NO&tromo~ - ang. kot.
l . 15 ~ UI.3I i 1'.31.
,,1Ml" USA, l . U.
g. ll>. 11.11 i UZł.
.
APTEK.
ortuaNA: nr 6-171.
uL Sta 71ca l
POSTO.JE TAIl.SOWKIt: telel..
oy U-1I i 53-11.

ZATRUDNI ZARAZ

-

pracowników kwalifilrowanych w zawodach:

..s .... -

,

,

It.lNA

.,Hutnik" .. zaczęło aie
w
- ZSRR. kol. 1. I~. ..
15.». "Rocky" - USA, kol. L 15,
g. 17.31 I 19'
,.Przede...nik" ,,Yłłłp z k noPl·' pol. kol. b .o .• g . n i lt .
u
.. Cietnne
ńce·
CSRS. kol L l~. ~ lł i l .
APTEK.
OYZURNA: nr u -on.
ul St rokun wsk 1/1.
C7erwcu~

•.zorza

.

OSCJ

r a
skra aniem

Ostrowiec

czynne.

BUC7ka

nw.

.

-

"yc'"

APTEIU

_

zmiany w programie kin redakcja nu' odpowiada.

Starachowice

11 .._
Lał S1&
8. ~
r
.... iet;.
czynne
w
gOOL
11-15, ~oruo ~16. wtocki me-

Sł€Okiew1cz

~

-

Odrą

It (N A

..Wolność" - .,Pies w lóZufiad:rle" buli:. kOl b .o.. g . 15.
"Przełomy Missouri" USA. kol.
l. 11. g. 17 i ...

G eria BW" .. Piwnic:eH ul.
Lei ..a T - czynna w jl:odz. 12-17,
med",ela U-15 - DocneUla wylawa plalótykl .. PczedWlOŚRle ... .
G lena "'otogr (iłU uL R~ .. .
p3id'IJienu" w.,j la - ::,.ynra w
gOd~ .
t-n. Wystawa fotografii
E<lw Nla Pttybyłowicza - "Weń
AlgieCl.".

~'

PROGIlAM I
6.00 TrR - fizyka., s. IV
6.30 TrR - wsk~wkł metod •
!ł.OO KI. [II: Wrocław leiy nad

LSkarżysko
APTEKA

M U

tel. !81-!'1 .

__

9ObOlŁę

TKLEF;ON'r': Strat

It l N A

Me._." ang.
ano kol.
l'.li. "Dant R"
g. 11.4S.
Stu.,.j"eH
- fc. pan. kol.

i

liaC(ł~...em~

"'''''E,

Kielce

.,a.-łi<:."

pol.

l lI.

.. He'" - .. WuJaGzeI< Maun mirlłftl .
kol. 0.0., /(.
U .li t tS _I 5. . .Lot nad kukułczym
gniazdem" - USA. kol l II. r;.
17.\0; t t!l.45
HOdeon" ,.0141 Sa.reband u jug. pan. kot. b.o.. g 15. i 17 .30.
U
"eon taM
pol ko: . l , 15, g.

, ...ce15 Ile ..
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-

1. 15 ~. 16.:141
H
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It [N A
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TBATR POWSZECHNY

z.ea....Iae.'opeIKlej (UZeL PI""
F...Cj',

__ •

l5.45 H'Czło.wiek

.... .Jan.. Itodlaa...... kiep
.. ho r Zly"Slu" S.
ł.owacklego . 1:.
11 Scena Inlcjatyw - .. Emigrao-

k. '.I.'OW....

_I.. pół•• ej fKZłIl..a,l,
IefIO "klod. IfIot I WlacIo,.

CzerwooeJ

Radom

Plojel<l
rel:OI.ejl
lej .......

w .... k...

• .-.,..", .5jtQi.... 09

przy ul. Weso·

5%

I'

lel '57-U .
POSTO.JE TAKSO"EIt: Dwor1;ec
PKP - SZt-U. Taksówki oal:ato-

'Ił_H.

r. - Z_I L"dll.O

ol

Pagotowle Ratunkowe 999, PogotoWle Milicyjne 997, Pogol.owle
WSW 416-%5 Strat Potarna ...
Pomoc drogQwa 111.
Pogotowie
Elektryczne Kletce - Młalólo II-l.
Kielce recen In. Pogotowie
wodnokanalizacyjne 501-11. Pocztowe Illf. B llSIugacb ,n. Holel
.,Centralny" S25-U [Jllormacja Irolejowa t3O ' f'<N:otowle wod-kan ..
C.o . , dŹWlgOwe elektryczne SM
i11-3:ł.
p~otoW1e
napraw urUldzeń
gazowycb czynne w /:odr
7-1.. let. ł~7t Pogolovrie ...0<1.-I<Ml .. c .o . elektryczne RPGMczynne w godz T-U, tel. Sl-11-'7.
Ośrooek [nformacjl Usług "USP

1 ZBłGNI.EWOM

tw.

_ ; ~.

TELEFONY:

Ik.łada.m, Życzenia

ibiS

ul.

r~~=:J~~;t=~f~~::n

Wart~ _wiedziec', -_.zobaczyt, posł~c~.4 r. ~,.

.•

__ FREZER
· __ Sll~

lU

__ STOlA l
__ HARTOWNIK

TO Rl

f

PO TO E TAKSOWEIt: pl. Wo.I~-4n.
ul.
SIenkiewicza

noścl

515-7:1.

OGtuSZE lA DROBNE

I

&'\1 . z,goub

sygnet r:
GW. Za 'DW'r
wy-

Iw.lieC'OG3.

Wu...t

Gu&t a w
1'1-g

oraz absolwentów szkół mechanicznych w zawodach j.w. oraz pracowników niewykwalifikowanych do prący W transporcie wewnętrznym. .
Pracownicy nie posiadający kwalifikacji mogą zdobyć zawód j.w., po
przyuczeniu na tanowisku pracy pod opieką kwalifikowanego pracown ika.
Fabryka dysponuje hotelem pracowniczym dla osób przyjezdnych
spoza terenu Wrocławia .
Zainłeresow ni proszeni są o zgłoszenia swoich ofert 'osobiście, bądź
listownie, pod adresem: Fabryka Automatów Tokarskich •• Ponar-Wrocław", ul. Grabiszyńska 281, Wrocław.
Infonnacje można również uzyskać telefoniczni e pod nr 61-20-41
w ew . 43l.
72-k

E
E

,.................................... ................. ' .....•.......•.....•...•............

http://sbc.wbp.kielce.pl

~
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Przed . światowym zgromadzeniem

I

rzecz pokoju

,I

Q

dwielUdl'l'iPierw-srz.e
SJbul.y c-zetllk iej i sło
waclriej prasy coch.ien.ne-j za.jęte
ą
in:formecjall'Jli
zwiąa.a<nymi z prz.ygotowa.niami .ro wieoMl:i.ego wyd.anenia.,
. jakim będrz.ie św.i.a.towe 2€fomadrz.eonie na I'UCZ pokoju i
żyda przeci<w!ko wo.jnie )ą
dTowej.
Przewodniczący
wacki.egQ kom:i~

czec-b061oprz.yg<lftowawcz.ego zgroenadtz.en,ia, profero;r
Toma=
Trawnic:z..ek,
\\lICep.rv.ewo<hJic z.ący KC Frontu Narodowego CSRS, powie-

dzi.aJ mi: ,,Lud7.k:06t Ulalaz.ła
s.it: na rozdr&u., z X1órego

prowadzą dtwie ~ - jedq1a
do daJS7.ą(l powiększania arsenału broni i
w
retzA.la·tacie
00 katastrofy, dlfllga
do
powst.rzy mania 7brojeń, rOlLooprężenia
narodowego, życia w

brojen'ia,

między
WM'Ufl-

kach pokoju i wzajelnnil! kowp61pracy międ'l.Y
narodami. Nie ma obec·nie
dJa lu.d!Z.kOOci
waimiejszego
zada.n.ia od
powSllrzymania
groźby wo)ny jqórowej. Je9t
więc koniecz.ne, by wmySltkie
siły, k~re chcą pokoju, z.łą
czy ly się i wsp6l!nie poano.gly

ny&tnej

OOWTÓCit

z paOObw socjallis1.yemyoh, po..
WIS'tatli ocz.ootnilcy praskiego
f.o.rum będą reprezentantami
rÓXneg4> rodrz.a.ju organilz.ac jj
międrzynarodowych.

. UstaJ.on.o
brad. Obott

ju.ż

pOir'7..ą,dek

0>-

sesji plEnarnej
lioz:ne spotkania i
dyskrusje na takie tematy~ jak
~iecu-ństwo wojny JliU..
kJea,nn,ej, ro:zbrojeorue i bewpie~~11w4> w
Eun>pie, 11lOtŻO.i
wości zahamowanja
wyścigu
odbędą

doświadczenia

nych l"OChOw poIrojowych, za-

• W środę doszlo do r;waJtownych walk między salwadorskimi wojskami rrii·mowymi
a
jownika'mi
Frontu Wy wolenia Narodowello im. Farabuc10 Marti
w okolieadl
wulkanu San
Vicente, w dlqleśei 58 km
Da póJnoemy wscltóc1 od an
Salva~.
;Ju dooią41 brak
iIIformaeji o ofiaIat: .

dania ONZ w dz.ied7.inie roz,brojenia, wJ"e&Cre rOlbWÓj Bytuac)i na świecie. OprOCz tegQ
odibywat się będą spotk~mia
~owe IDłoodu.iciy, IQ.-.
bioet, lekarz.y, spor\.owców. Ceł
ty.ch $pOtJkań jet9t rowrrieri
sprec)'WIWafty: C4> robił,
na 1Irwa.~ żyl! 1'1 pookoju..

ooy

C2eChot;«)wacy -

g~

~y~

wują się

• 2.r · dla ofi jalne W WaIIZYDll'onie
pedaly, że II~
dalny wysłannik prellydenta
1JSA na Bliski Wsebild, Pbilip Habib oraz drur;i ner;odalor amerykański, Morris
Draper, powr~ w przynłym
t:nodniu na Bliski
Wsehed, lidzie kontynuowae
"ęd:ł
rokowania Da temat
wy"fania obeyeh wojsk z
Libanu.

do czerwcowej . im-

preu.y ni.efz,wykle sta.ranni.e. 0całym kraju
trwa
dobrO'WOlln.a akcja zbjerania
pien~y na . pookrycre
kosz.10w 7JW'ią.z,a<nych ze zgromadu.en '

becnie w

PAWEŁ

nie.be-z.piecuMtwo

WyścLgi.em z;brojeń,

wieiki~

z.na czem~L

W z.gromadrz.enru ma
wziąć udział ponad 2 tys. 800
oOOb, które chcą, bez w:z.g1ęd1u
na przaollan.ia, poglądy po.lityczne, kolor skóry, prowa~
dai~ dialog i
wymianę d0świadczeń z zakresu walki o
POokó-j i rozbrojenie. JflIna
i~zeci a

DEAE8Z

TOKIO PAP. ()chrona palIa5zybkobioe'lnye'h pocią
gów pmed trzt;!!>ieniami ~eani
w e:z:a.&ie jazdy jest powa.mlym
problemem w Ja~l, gd7je
prawie kaOOEg~ dnia rduj.e
się ~trz,ąt!y podziemne.
żerÓw

L~ser

leczy
.wrzody

d7.eflia przy jedLie 00 Pragi z
i ,rajów kapiJtalist.yc.Zł'lYch, 1/3

·w mieszkaniu
Zapachy ogroou !!oUbtropi'k.al!l.ego. krwują w mieszkaniu leKarza T. T.agff'a :J. Daugaw pi.slu (LoW!wska SRR).
Gościom
pro\»nuje on zazwyazaj herbatę z wyhoodo~'aną przez si eb:e cykyną. Czt:sŁuje w1oJlog;l"Onaml. granatami, mandarynkalTlli.
J.ego. liropi'kalny ogcoo
m l eśc i
~ę na pa~apetach ()lUen,
ale
'" Yma.g a wiele tcos>ki. i PI' acy.
T. Tager zajmuje
ię swoim
hobby już od pięt.nast.u lat. O\le(:n<i e próbuje wyhodować Vi
warun'k a C'h
miesa.karu.owych
mi€dały,

herbatę

kawę.

Korekty na liniach
WPKM w Radomiu

nocnego, które stało się zbiornikiem ty ięcy ton odpadÓw
chemi 7.lly~h. zw}ałizcza rtęci,
kadmu i nitratów, pochodzą
cych z rzek dopływów . W
rezultacie zanie<!zyszczenia wód
morskich, ryba{'y zmusze-ni są
do wyrzu"lania 7.llacz.nej ('zęilci
złowionych ryb. nie nadających

Niepalący
• o
ZYJą

dłużej

LONDYN PAP. Zd""njem bryty ' klieg
uc zonego, R.ieb:w-da
DolJe'a. średn i ą długość życia
człowieka moż:na by przedrożyć ju,ż ooecnie do 85-90 laIt
pod jednym wa.runkiem, a
mi.a.n wicie, że wmy~y nucą

pailenie wYIf'Obów tyi'Oniow~h.
Spee-jalit;ta bryty jtJki w niupallruje
gł.6wnego
wroga człoowi.eka, prą c'l.ym }ego zdatniern oot.yJka ona
w
rówlnej
mierze
pala.c;zy, jak t · niepalącycb. J'I.IŻ
boo 'Lem w łonfte paijącej papiff{)6y ma,tki 4>r gall1= ludzki utlega skażeniu, a podobnie
na ~u.bne skutk.i nikotyny na-

koty>nie

rażani są }uat.ie poZ()jStający .
w lron'1Qlu:ie z palaczami ..

ucżest.!1jków . ~oma

,,8OOlropOO" -

&i~cy o31ll'Ze€ają
prz~ " ŚInier
{'<ią
ekOl~ą"
Morza Pó.l-

-informu,;:

roo-

rz.e zwomadu.et1i.a -

BONN PAP. Eksperci w dziedzinie ocbrony śr!Xkrwi6ka natura.1liw€o w RFN, 00 WJe.l'll mje-

agenc"e

się

z.bro}eń,

• Beuwl~Jlq przerwania
amerylr.ań,,"o-peJuiłnio
wokernńskich
manewrów
,;Team Spirit-83" sażĄdali u ne.łnicy
wieeu w
Tokio.
Wiee zwolany ..stal z iniejatywy japońskich
r«anisaeji rob tniezyeh," ieeyeli,
młOdzieżowyeh i innYt'h.

zagn-a.źa jące światu".

Pra&k ioe
~rom.a.da.en je
na
r z.eez pokoju, które odbędrz.ie
~it: w Ihli.ach od
21 do 26
w paJacu kultury
czechoo.łowacltiej
metropoli.i
- na b iera w obect1ej y tu.ac ji,
nacechO\.....anej
napięciem
i

orzo Pólnocnrmu' grozi
, . ,
"SlDIerc ekologiczna"

• Napi~e wtny.uje się
w iJlt1yjs..im słaJlie A - . W
słaaowy _wal
..... j8lr.o Ił o kiJku c1alayeh
r ejen'w te,;o ataJlu, m.in .....
atoliey A llamu - GauJtat i. W
awartek ma przybye c1 Asamu nacselJly c14fWcidta armii indyjskiej, Ibishna
ao.
ŚNodę ~c1

MOSKWA

PAP.

W

Nau.lt:41w4I-BaóOłWilZ)'WJl

lIlaytuew
T«"",.

EJu.perymen.a..olnej

~

M.in.istHS1.wa

1

Republ.W:i

Zdrow:ia

Gruzińskiej, 2.aC"2ęto .t08O-~t proJDi~nie ~sero.w" 00 leczenLa t.-ho-

roby wrzod.,.... ej. Pny poonocy
specjalnego. ""'.... atu - hbrOCBstrosJu>pu . le-karz
pn.epro.w.....
baoanie rol'ldll:a i w tym samym
mo~neie przez wlóllllD OJllyC25le
idące od ..p....... tu laserow",,", . w
płlr~20ną

l&&e>l a.

ezęśt

Je«o

przenil<a

d ' lani.,

proml~ń
)e!It JWI-

""a_

Japoń8'cy iniynierow~
żają

ie dIo ochrony

uwa-

pat'la,że

rtJw pod"óżujących mybkobież
nymi pociągami ~ byt wykorzystany JWwy putn.iK łą
c2lIlQŚci ,..5a:lrura-2a". Proóe-k't
w tej l!Ipraw;e opracIYWany
przez japońskie W+ad.ze kQ!.ejowe przewiduje, iI:i; z na2}emn~h S+..ac)i sejsmicLnych mają
byc: pmekazywane do spu4.niu ltIygnały () irz.ęs:eniach ziemi. za ..Sa,kura-2la", po ok-l,ymaniu tych sygnaJów. wysy~y
odpow:ieOnoie sygnały
~armowe do elelctronilCznych
urząd zeń z,ai.n'5taJoW3'11ych na
odeioIllkach li-nii kolejowych. na
luI.órY'Ch pociągi rOlwijają 'l.ybk~ć d~ 200 kil{}me.trów na godlzirlę i na których kz~~enia
:z:iemi mogą stwor-zyt zagroże
nie dla .ruchu pocią~ów i bezp 'eezeń.st_

pasatżerów.

~

o\.rzyma.noilu !oygnalu ólYe sputnika elektronicl.;De un.ą·ól en.ie na zagr~
ŻIOnym irzęsieniem 20iecni od-

tychmMl5towe. Po. sel<u.Ild:z;;.,
jest zallończ,,",y. W za'lt"ŻnośU od
stanu ownodze.n.i.. . potrzC'bne 511

lannowego

tyWllośd

cmku tra y pociągu automatycznie wyłącza OOpiyw ene~
gii elektrycz.nej, co powoduje
uruchomien ie w pociągu yste<mu awaryjnego ha-mowa.rna.
Pociąg zatl'lymuje si-ę zanim
wjedz.ie dQ obosloaru objętego
~"5trząsami pod·z.iemnym!..

dW-.tr.:ty-pię(:

czy

~jen;e
sięcy,

seansów. O e1H-

now.,j

jU% sam

trwalo

•

z

że

oIw)()

obec..u

cZ;::;~ym

pnedtem

dWóeb m1e-

polow,!

Illef'UIl&OW

wania promien...

łwioad

lDE'I>ody

f..,llt,

tec.o

J.a600SCI-

~ __ ()",!ego.

do

C'e'lów )~czy.,th .,tale .. ę .WJ*.orzyst..a.w jego oddziaływa""a na
punlńy

n.aczej

aktywne

mbWIąe

-

bio~C2nJ,e.

i-

~opunłrtura.

Jego zdaniem, gdyby W&:z.ysey r-zuciii palen.ie, C.)rOfOOy układu
se.rcowo-naczynioowego
zmniejszyłyby l5.i~ o 25 proc.
Zan~kl by Ileż niernad w zY'5-tk,ie chorooy płuc i u!k~adu oddeehowegQ, trarw iennego 4>ra.t

IX1JTle choroby z:wiq·zcme
przemitarHj ma!l.erii.
A

więc ,

2la~wi

Piękny

ClŁyri.

._

me

'NW1lo

7-

się

gest taksówkarzy

PrzypemHIamy,

ie

Postępowanie

_.;.~

t j
sprawie pr.... ad·zi Pr.karatu.ra
Rf' jonowa w Ostrowcu wspoł
nie z Komf'n.~ Miejsi". MO.
tam)
W

Surowe kary dla włamywaczy do wagonówkolejowych
aowanej,
.,.łb ..y

alkohol,

)łOIDar~ńeH,

męskie, Mrbat~ ~

serwisy porHl..,..... e, kawę na'.rab,,- Sltd allDal idt wi_y:
_i au.eanyeh .rZH1ępslw l
• blił że wart.ii: _i_b,
Fe ~ło 'ę ł .. pHI! spraw. ,
•• Hllroay. I .. l. zl. 8po• .
ł .... ar-a-yela
~ Woje_
.. id all i skasal: ~. Da ka~ }% łat ..,nawif'nia • •Ineś
ci i
11':&. wa4ł _
lys. zł, .....
lejnece Ba ka~ 11 lal
w Mia ..oIR" i IFa wn-r ~
'y.. u 4ła eh c1wedt _ kary . . ' t IM . . . .wie». . _1..-n i ,DyWBy . . %5ł ty.. ~ł.
~
.... w y _
nył
bry'
ł
. .akwielYa
..
i .lnY_A4
..
_ ełaołei
2
. ._ _ _l
ia. ty
......

"ii-

Zroan*'II'anie wylft;..,.a kapny .-dobnd wiR.ie IIka:ai.. vell ~ u_dnil w ~ze
Ilel~_i SPMOltem .-dsiała la.,ew, w wyJlik. Uerf"lto je4R.i
..n~ęli
JUlII_mo_we
.....
rzyai, iIMI>i mnidsu. , a skazalIy lIa lIajl&łJMnif'~ karę ...
ba" ..al ar'y"lIły
warteici ..
I I . 13 łyll. ał .

I

TV

pGS_-

nii. TE'Il

wą

i,

licUj1!y

zalecl-

wie 1.15 km szerokOOci, pas wybrzeża o dlugości ok. 450 km,
pokrywa się głębszą wodą tylko Jl'O(:IJc-las przypływu, a zwykle s.tanowi rozleogle bagna. na
który b żyje około 4 tysi~:ll
~atun'ków
r-o<ślin
i zwierząt.
Znaczna część fauny i fIOl'Y
zW:ljzana jest z tym ŚTooowis
kjPr<l i nie może żyć w zmie-.n ioaycb warunkaeh.
Pokryte
mułflJl
wybrzeże •
jeet ponadto niezbędne do przeżycia różnym gatunkom ptaków
svberyjski-ch
i
arldy znych •
ktÓre prze-byw ją tu przez jakiś cza6 przro dalszą m~ra ją
ezonow'L. żywiąc się algami i
owadami. Również rOZD1naianie wielu gatunkł>w ryb, m . in.
fledzi , soli i s:?protÓw. ~t mQżJiwe wyłącznie w tPj
t,p{ip
Od
dz.iesiątków
lat
RMl.
Elba. Wezera oraz mnieisze .Jopływy , zaolruwają
Wildy morskie 170 tysiącami ton' 8zolalJu,
łlO
tonami rtt:Ci, 500 ' tonam i
kadmu oraz 34 łtonami r6in C!l
mptali, pOChodzącymi z lirznych zakładów przemyslowyclt
i fabry\!:, zatapiających w tyrh
rzeoKacb tak . yC7Jle ch€'JD~K:J.;~
W ramaeh ochrony Jlajn.dziej
zagraronych
ob6zarĆow.
rząd zachodnioniemiecki wys unął
?ropozyeję
utworz€'a ia
WIali: z zainteresowaJlymi )\.1'ai ami , llpecjaln~j flotylli, pn:e-znaezone-j dQ ocbrony śr«lowi
ska naturalnego te-go re.gionu
oraz sta}~j Kontroli etanu zanit'{'zysz.czenia wód przybrze.i:nych .

Niemowlę

olbrzym

DOKOŃCZENU!

ZE

lITR.

l

IW:ći w~ę 9-1e1lniego dziecka.

W ubitr;łym roku
inf"rm...
waliimy e zabejsłwie 'aksówkaru II WltC'bocli.a. Pozostawił
Ołl tlw.je
malycb dai~i. • ...
dsillie z nalyehmf ... low~ " milą
pe8pi,esr.yli
k~lee..y
%.fi
Sbraehowie.
We2eraj
nal ...
miut w ~zi""~ liie.Jedli~o
Aul.:" bilklubu prudsbwieiele taksówkaray II Kiele, Bu ka
i ;Jędrzejowa
wręezyli
ionie
zmarłtr;o
dwie
wy oko.proe~nlowane łlsj~~i
osze:&<d.. oiei.we dla il:&ieei • I~znym
wkładem 72 ly 'ęey złetyela.
ujęto.

l

ilię do s»OIŻycia, ~ś foki są w
pl'aik:tyce dz.iesią!1k~waille.
Najbardziej
zag1'ożony
jest
. dość płytki akwen wzdłuż wybrzeży Holand'i, RFN oraz Da-

25 k«.
Pokarm matki już od dawna
nie jest w tanie z~'pokojć ' j _
go łaknienia. Największe dzipckc
itwialla
zjada
N>dtz.iHlnie 800 g płynn j oożywl<i,
dwa jajka na miękko i wielką
p()rcjt; rozgotowanych :dŁ'mnia 
kÓw. Dom()wa krzątanina matki
skupia się głównie wokÓł ni~
go. ,,Nie mam prawie ChWIli
pol!:()ju - mówi. - Wiff7.OJ't'-nl
j tern
tak
wyczerpana,
że
kładt; sit: do nu ostatkiem sił"
Wprawd.zit; dziecko wygląda
zdrowo 1 zwawo, ale- 1a1<ie
wrażenie jest złudne. Dr Mach:;do twierdzi, że kręgo;; lup
niemowl~ia ulega już
skrzywieniu.
Lekarze powstrzymują wy 'laturzoDy rozwój fizyczny
r~,,
nizmu wywołując :zaburzenia
bormonalne w organizmie. Prote or Schonnberg z Kliniki Uniwersyteckiej . w HeidelberRu.
który badał szczegÓłowo fen()men gigant zmu, twierdzi, że
wypadki .,wzrost" olbrzymipl'O"
u noworodkÓw są »iezwykle
rzadki. Wywołuje je nadprodukcja b()rmonÓw wydzielany. h
przez gruczoł przy adki rnózyowej. Oznajmił również, że w
wielu przypadkacb przeprowadzono kutecznie operacje .bieWaży

ci dotkniętycb tą chorobą.
Rod>zi.ny Simam i Da La '

Ul·

bieg jednak J)ie stai:. Oj{'iP{'
ithandiwe pracuje w oddaj{)nym ł) 300 'km Durban.ie jako
~r62. Jego zarobki wy!ltanzają :laledwie rul niezbędne wydatki.
Mimo to rodzina Simani ni
porzuciła Bad:zjei llćI U1'at&wanie jej najmł&dszego ó'ZJonka.
Widzi ją w doktorze Ma<>hado.
Lt>karz Ów mnajmH: "Cbłopie.:
JlOwinien się znaleźć
konie"zBie fIOd oJlieką Ilpecja}~t6w. PoF(umawjam "IV tej SJlFawie z
~".

U)

lał

d

1

ł .nywa4ł !Ił ły!!. sł.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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.:!: ... _ .....
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Dwaj kielczańie

Puchar Polski
w

rozegranych

Leda Warszawa przegrała s
Lechem P<nnań 1:1, Plut GIt'Irice połtOllał Wisłę Kraków
l:I, a Górna Za.bI:'se ulecł
Rucbowt Chorzów 1:1. NaJwiękSlElt ~lt jest awans do " pót:nnał~ ptań*lej
"

-

. Smolarka

na

łokińskiego I

"Bramki

wagę

awansu

.PiłkarzeWidzewa w elicie

europejsłp.ego futbolu_!~

FWYNJKI"]I
: PUCHAR EUKOPY

• Lin...... -

WWsew ł.. . .
s:! (1:1). JkaJllki łla UYfl~
l. stł.łtyli - l!Ieal 111' 14 ._ .
s l'S1Ił. brnec., Bu1l w 7t
miD. i HoclC_ w " Illin., tra

Witłzewa Tł.kfń!lki
w
S3
mia s nał. b!'Dec. i 8m.larek w 53 mia. Awa_ WIDZEWA!!!
• Jayentus Turyn A8t.n
Villa 3:1 (~:ł). Stnelcy bramek
dla Jayentll!lu - Platini w 14
i 68 min. eras TardelIi w !'1
min., dla Asłon ViUi - Wiłhe
w 81 min .. Awans Juyentwnl.
• Real Sociedad San Sebastian Sporline Lizbona !:t
(1:t). Bramki
dla eosp04bn"
zdobyli: Larr_ea w 41 miD.
i Baquer. w 58 min. Awan.
Realu.
• Hamburcer SV K..ij8w l:! (ł:t). Bramkę
dla cospoclan" Hobył w 11
min. Hartwie, tlla coicl Be_now w !ł~ min. i Jewłuzenk.
w II! min. AwaM.wal Ham"bucer.

»,,--

m.

PUCHAR
ZDOBYWCÓW
PUCHARÓW

S

pełniły li...arz_i •. poItIrich ~atytów •pi" noinejl
nie.oi~...,.. dla wielu .-akoatilYds .1IZJ'I,ead....

Liwerpoelu. WIDZEW ltrIeNł 1S-krotny..

......... -ce.

prą łrMcta

Mistn...

N_
•

Aftg

......,JCiI i równoueinM chrubramlto:

. .j załiace I pierwszego Ć...,ćflnal ••ep -.alf w t.cbi
...ocza _CIftS tnistna
do półfinał.. Klubo'II'ego. Puchani
Europy I PiłlMm. WIDZEWA lODt • elide eur~kiego łut·
bołut Kto by •• tego .ocbiewałl «to -bęcłfte kołejft"" ,.,.Ił
Ietw Iocbian na droche d. finału' HAMBURGER SY, REAL 50ciedod San Sebastian. _ ",oie JUVENTUS Turyn' Niec" będq
Hiszpanie.-

Pot.

,
B" lepiej .. bie u.m"slowić .... ielki slIkc:es łótłzkich piJkan", wart. pnypomnieć, ie otł aeści. j.i lat anc-.ielskie klub" sięcały po
prym'" w ńajważniejs:aym z tllrnidów • europejskie pachar" .
W lalach 1911, 1978 I 1979 lr.ykrotnie a nętłu triumfo,.,ał FC
LIVERPOOL, wyeliminowan" wczoraj właśnie przez druiynę
WlDZEW_.\! Następnie paleczkę przejęli pilkarze Nottin~h~m 1'0rest, swycięiaj=\c w Pucharze Europ" w latach 198ł i 1981, a przed
rokiem trofeum przypadło Aston Villi. W obecnej edycji PI: hecemonia an~ieł.skich zespołów została przełamana. I to sa spraWił
Wid~ewa .ra~ turyńskie~. Juveotu u, który wyeliminował obroń
eę paeharu, c1rviynę Aston Villę. W t"m drueim pnypadku tI.
porażki An~li.Ir.ów puyłoi"l
Zbi~Diew BONIEK...

Cz" warto

również

sWIł

eecielkę łóCl~ki

_

piłkara,

.

.piaywać

przebiec pojedynka 1f U .... erpool1l, któr"
b,,1 o,l~dan" przez milion" ~lewidzów1 T_. nie ma scnll •. OcIn.hpy tyłko s kr.nikarskiec. ob.wilłzka, ie tł. n minII t" Wieluw pr.watłul w "jaskini lwa" !:1 po celn"ch strzałaeb Mir ...
sława Tł.kińskiee. II nuł. karną.

medale

• Ab.tleea Ba"era H ...
3:! (1:1). Sinele" ltramek tli. Sakotiw Sim}lMa
w • miD.. McLeisll w 7'l lJlin.
i Hewiłł w 71 Illin .. c1la Beyernu AlIcenthalar w Ił min.
i POicIel' w 11 min. Awa_
wał Aberdeen.
• &reel_. Austria Wi.edeń 1:1 (1:1). Pr.wad_enie dla
~ości sd.był
w 38 min. Sleinkoblu, wyrównał w 44 min.
Alesanco. Awana Autril.
• Real MMryt - later Medi.lan !:1 (t:l). Bramki dla
~ J. Saleuuo w 51 min. l
SantiUana w 57 min.. dla Inleru Altobelli w
!1 mili.
Awans Ileala Madryt.
• Watersehei Puis Saint
Germaine 3:t (1:ł). Bramki dla
beh!ijskiej
tłr iyny
strzelili:
GudmundSSOll w tS min.. R ...
lantł JaDllSen w 61 min .Haz w
rlocrywee Pierre ~anllSen w 114
min. Aw.nso ał Watel'Rhri .

PUCHAR UEF
• Uoiveniłatea Crayio"a
FC Keiserslautern
l:t (t:t).
Br mk~ tlla cospodarsy tnelil
.... II! min. N~rila. Aw_wa_
li tłuaani,
•
der)eeht
Br.ksela
Valeneia 3:1 (!:ł. Słnele" 1tr.mek tlI Anderłech'a - Br.... ne
35 ł .t min. .ras ~ Gro.te
w 31 _in .• 4lla Valenoii - Ribeli w !łt miR..
waNi Anderlechtn.
• DlIndee t:!nHri Bohemi BIl Pl'1lca ł:ł.
Awansował
R ..ltemi ",.
• ~.,fie
Rema
1:1 (l:ł\.
Ben li
iW

LOTEK

3.. _ł. Je. 31. l !
• \LY LOTEK
ł: • 6. li. _!, !'l, 3:!
II: U. 1:>, !'l. lt, !!

8

Ile ltyl b.haterem mecz.! Dla mnie wszyscy bea wyl!łtka pił
karac Witl'Zew. i iell trener, Wlatlysław ZMUDA. Ale najwyiue
slowa .znania mam tlla naszec. repreaentaeyJneco bramkana,
Jizeta MŁYN~CZYK.'. Brenil wspaniale!!!
A M powiedzial po ,połkani. pewa" liebie menacer Liverpo.l.,
Bob Paisle,,! Pocratulował 'renerowi 2m_cIue i atwiertłziJ: "W
meozaoh ćwierćfinał.wych Polaey tI"ktowali warunki; awansowall
usłuienie. O oaszej porażce satlecytło... ały trz" poważne błęd"
W clwóch meczach - w Łod~i i Liyerpoolu".
A. PAWWWSKI

Barcelona i Bayern m burtą!
ajwlęcej

seDsaC}'jnY~ll ~lnypięć aa.nolowałiśmy 'PI Pucharze
Pu~haró .... W p61fi.rulle te!:o tllrn>eju maleźli
ię pił
karze Austrii Wiedeń, ,,"'aterscbei,
berdee.u (!) oru. qodnle •
oczekiwaniami. Realu Madr} t, a w y eliminowane sostaly "jedenastki"
Barcelony,-paris St. Germaill, Bayernu MonacJ:lium i Interu Mediolan!
Poza zwycięstwem Realu nad Interem w Madrycie. trzy pozostałe roz.
śtrzygn.ięcia są zaskakujące i trudno powiedzieć. co uznać za więk8zlt
sensację:
wyelim.inowa.nie Bayernu przez Szkotów. czy Barcelony
przez wiedeńczyków!! DołUjm y przy b 'm, te Katalończyc v r;rall lla
wła.snym boisku, Il r;oryn remisu 1:1, równajllce~o się poratce r;os ....
dany (w Wiedniu było 1:1), pl'Ri yło .. tysięcy widzów!
W turnIeju o Puchar UEF
n iespodz ia.nk ą jest awans rumttńsk:'e~o
klubu Universitatea Craiova. Obok tej drużyny w półfinałowej czwórce =ale~.li się piłka rze An.derIecbtu BrukSela, Bohemiansu Pt3l:a I
Bellticy Lizbona.. P01egnali s ię natombst z turniejem, za sprawlt Portugakzyków. lide rzy włOSk , ej ligi. pllka rze Romy.
Który z pojedynków miał najbardziej d ramatyczny przebieg! Bez
wlttpJ.eQia w Aberdeen. Bayern prowadził bowiem z Aberdeee 2:1.,
ale tracltC dwie bramki w c' ągu dwóch minut (77 i 7.) . przeg r ał szansę awansu do półfinału PZP.
Na placu boju w eu.ro~jsldc.b pucharaeh po_taj. jut tylko U
druiyn: po dwie z Hiszpanii i Bel,;i.i .ras po jednej • Pol i. Włoch,
RFN, S*o~ji,
ustrii. Rumunii, CUCho5łowacji I Port ur;aJ ii. Kto więc
w Europie naJsihliejsą llir;ę? Cbyba aie An&Ucy...
(paw)
Zdołł y wc""'·

e Duży sukces odniósł Andrzej
e Sensacyjncj porażki w I runGrultba zdoby",:ając międ.zynarodo dZJ.e tenl!lOwego turnieju WCT 'PI
we mistrzostwo Rumunii w teni ie Monachium dOEDal Czechosłowak
Slołowym. W finale pokon:d Polak h 'an Lendl ulegaj ąc AmerykaninoJultosłowianlna, ZOrana
Kalinica
3:1. Andrzej Grubba trium.fował
również w gue mieszanej, mając
T.a partnerkę Rumunkę Olg~ • ·e·
mes.
e w rozegranym wczoraj w War'nawie rewanżowym mec zu hokejowym Polska p rzegrała z No..".. e,
~ S:~ (2:2, 1:2, 1:1). Dzien wczc ' niej Polscy pokonali Norwe:;ó ':1.
e Z 'cięzcą kolarskiego w)";ci~u
zawodo",'ców ..Tir.reno-Adrtatico"
20stał Włoch ViDSe-ntilli przed Hołendrem Knet .. mannem. a na trzec .m miejscu ze stratą 59 sekund do
triumfatora skl.asvfikowan zostali
Włoch "oIoser i Polak C'Iulaw La.n~.

Zwycieskie walki
Zaparta i takomca

"
5

intl"witlllalao mislnosłwa P.lski w "'kue w_ł" w tłeey.
tI.l!łq Inę. "esoraj •• riDc. at.łec:znej Ilali Gwartlii ...
była lię -pierw"a seria walk ·ćwierćfinalowyell. Zw"eię1lcy
pojedynkiw .wa_wali tI. . .hetni~1I peUlaaliw, . . pewnia~ 1eWe e. aajmaiej laą..w. lIIetlaJe. SIł wir" niell .w.j pięjeiaru
kielecłrlcll Bł~Jr.it."c* Sław.mir ZAPA&T w wadn Itor;aeiej
.r.. Stanisław ŁAIOKIEC .... śrriniej. Trseei II walC!Slłe"ell ..
śr.tlę kielcu_, Jeny OZDIIK., prząrał jednor;lośnie aa panklY
II . .ełowy_ w kr.j. ItokwreID wad średniej, Henrykiem PETlU.
CHEM __ar_w kieJ Lecu.

Dwulua'"" __n hłsId ( I ' "
l 1111) oras wicemi&cnI kraj. a
.łt>eCłec.,

Mk.

Sław....

z.,,--

PART, w 5wej Ilrqiej walce aa
warssawskia rincll wy"Wlklowa)
je4Jtocłośłoie .Jenec. DoID.iaika ...
St_ _ iowca Glla63k. Klclczanin
boksowa) Jl& dobcym poziomie.
cały ezaa miał latcjatywę. a
w
II rundzie gdańar:czaniD był Uezon". Rywalem Zaparta w półtina
!. będzie ZltiQlle.... Ballakiewics
.z Gwardii. Wa
•• kt6ry w _
rat pokonał . . punkty (i:" Ada·
... To.czyn z BKS Bolesławiec .
W

drugIej

parze

p6!tlnałowej

waCi koguciej Bearyk Sre41Dieki
(Górn>i& Sosnowiec) zmierzy się
ze Sł. w_Ue.. ~iMklal (Legia Warszawa).
- Ob:NDea "IIIiIItnowskiell. tytUhl
w wadae

średniej.

Stanisław

ł.A

IOMIEC. stoa,..ł pojedynełt II
Waldemarem l_nurem M stoe'l-_
iii s_u., _"ciętaJJlc Iwe!!:.
rywala jedno,łoŚDie Illl punkty.
Nall.Z bokser >:bytnio
zawierzył
sile sV'o-ych cios6w i dlłtył do rozstrzygnięcia walki przed -czasem.
P rzeciwnik okazał się jednak 00pOtny na mocne uderzenia I przetrwał trzy rundy. W
sumie n ie
był
to zbyt udany wystep Lakomea. który w półfinale spotka
'ę z
Bogdanem Wiecsorkiem "
Legii. W ychowanek radomskiej
B roni wygr ał wczoraj w II run·
dzie przez rsc ze Stani5ła wem
Łus""'yńskim
z Zawiszy By d goszcz. W d rugim półfinale wagi
średniej
Heonryk PetricJl z Legli

'9I<:iego tytułu w ..... adzc półśred
niej. L_k Wardzała z Olimpii
Poznań. który
przeg rał >: .i~
sławeDł

W telegraficznym
skrócie

wi Markowi DickSonowi 1:1, 2:'.
Parha t1 ~ała tylko 71 mimal

e W rozegranym w Aagde1:rurgu
towarzyskim mec zu piłkarsk im reprezentacja NRD pokonała Finlandię 3: 1 (2:0). Bramki dla NRD zdobyl;: - Riehter !' 15 i 6!! min. o raz

r

Legii.

Na sportowych

arenatk

walczyć ~zie z lóaełem ł.ebe
dyńskim z Gwardli W rocław.

Wczoraj z turn ieju
wany zostal ob r ońca

D~.bcowskim

SeftSacyjn, lInebiec JIliała wal·
ka w wad'le cirikleJ pomledn
Grsecer"m 8knenelll a Gwardii
Warszawa I Sław.mirem Mi~wl.
es,.. a Gwardii Białyst..... Pięl
eian II Bi..Je~ostekll aie uI.k. sit
sławy b.rlł&Owe~o medalist" _il·
~nostw iwiata i
b ,ł •
In.... ..
SukCHU. lIma sprawa.. te Gne·
,;orz Sknees walesył słaltlutko,
atak.ował ehaotyCSDie i otnvmal
dwa ostnrieaia. Sę.Dowle IlM
"y1i t. jedD.my~1Bi. wyt"p.o wall
zwvcięstw. Skrzeca l:łMllm1 ł:L
Cle .biektywlla widownła pnyjęb
cwia.dami. l'r:zecb arbiłr6w one·
Ide remis ..e
wskaullJeIll IIJ
Skrzecu. Nie po ras pierwssy se·
dziowie .. ydaJ~c werdykt su,;e·
rowali się więc sławnym na_wis·
kiem.
Dziś na ringu w WarŚzaw ie , w
dr ugiej serii walk ćwjerćf inało.
w ych. wystltpi Adam Zllchar-ski I
Błęki tnych. który w wadZe lek·
kopól~redniej
zmier7y się z Ja·
Dem Wnękiem z Gwardii t,ódi.
(paw)

wy eUm~

mistrzow-

PIłKA RĘCZNA

i .... ssędobył.skie~o~Wlotłzimie

na Sm.larkat Piiniej ,ospodane wyriwaali na %:Z. a Cd" san.·
lilo -ę jui Ila remis, łoduanie w ostatnich sekuncłacb pojetł"nka
str.cili tnecu. bramkę, prząrywa* %:3. 8zk.tI.... Ale w -cil1tilaJUie )~ się pneeiri rHaltaty olla ćwierefinał.wyela
opotkań, a ~ tłał" mistrzowi Polsld .wanL

."m

IlKhiłllll

E"XPRE

już

WC2lO1"aJ

~wloetćfinałoW)'ch mec-zacłl plllI:anłclego PlJoCharu Pol&Id UIIlgowa Lecbś.a G<l8ńsk WTCrata z Zagłębiem Sosnowiec 1:1,

LecłlM .

mają

Młodzi łucznicy
walczyli o tytuły

e l LI<.M. W sobOtę o godt.
1'7 . i w lli~d2Iielę o goc:l2. 11 fi
K l-elcach. w hali portowej przy
ul. J'at,~Uońs:kiej 90. męska
,.siódemka" ".r.o" podejmowaĆ
będzie Wybrzrie Gdańsk.

S ...... iJE. ..10 Kiele Kas
-Jml.ai łUCZnicy
r-,.w.liz.w.U
•
t,.tuły hal...
w"ell mi tniw ekręc.. Mło
tI:Ii_ki i mlocl:ney (erapa wie.
kowa tI. lat 15) -'rubli w hali łucznif:'Z'f)j Słelli, • tłzieci (13
łat i mlouM) słoezylJ pojetły·
Dek w Ratlomla, lfc1aie ~04Ipo
tla.r..em zawediw b"ła IIOWO powsłała !lekcja łuesDieza
miejsc.wych Orląt.
W9I.'ód młodziarek najle-po,--.z.a
okazała się Reoata Pieheła uzyskująe wynik ł23 pkt i wypued1.ając Agnieszkę Król 4.06
pkt oraz Izabelę Ma owsk.ą
361 pkt. Rywalizaeję młodzików
wygrał Robert Stęplews.lr.i
508
plct przed Mir06ł..wem WLally
488 pkt i Piotrem Fi:a~kim
470 pkt. Cala szóstka reprezenwje -barw" Stelli Slowi.k:. W mistrLOStwach dz.iecl najcelniej
z óz:iewcząt slrzelala

KOSZVKÓWKA
e n LIGA. W 8Obolę

W

• a.tIem.i.

Etł"ta SłelmaSJIczyk Zle Stelu322 Pkt, druga była M agda Mar-

ozewska z Orlą-t - 271 pkt. .a
-tczecia Edyta Malek- ze SŁelH
- 274 pkt. Wśród ehlopców tykił miS'l:rzowslci· wywalcZYł
arek Woźniak z Orląt - 3ig pkt.
wYJll'zoedzając ke-neusu Derelę
317 pkt i J.srosłaIWa Pawlaka
305 pkt - obaj ze steJli.
(ap)
StreieJl .... 1% min.. dla Finów _
BjolJl w 1% min.
. • Triumfator~m kolarllkiego wy.
sc.gu llawodowcow Paryż - Nicea
został I rlandczyk !lelly wyprzedzając o • sekund Holendra
ZOetemelka.
e :\listr:zem Polski w narcia rs_
kim maratollle. b iegu na dystansie
50 km został RY5zard Budz. .Józef
Łuszcuk Jlie startował.
e Podczas drużynowego kollkursu skoków narclarskich n a Dutej
Krokwi w Zako~anem. P iotr Fija
osiagn ął odległość 111,5 m
e Na odbywających się w Budapeszcie hOkejowych mistrzostwach h"iata grupy .;e" BuJ~aria
zrell}isowała z HiszpanilI 4:4, KRLD
pokonała Danię 1:1. W tabeli prowadzą hoke iści Hołandii przed zespołem ChRL. po • pkt.
opr. (ap

http://sbc.wbp.kielce.pl

•

gooz. 17 i w n.iedz:ielę o g~
li w S!arachowicaeh, ." sab
ZSZ FSC przy ul. &kolnej !O,
kozzykarki Slan iJt.oc~ pO)'!'
d ynki z AZS Wroclaw.

JUDO
i niedzielę VI
Kielt'a ch, w hali 9J)Ortowej prrJ:
ut
Waligóry
1. ogilnopol$kl
turnicj klasyfikacyjn" seniorek
z udz ial -e m całej krajowej C'1A!łó w ki
POCUI te k w~lk w S(}1:»tę o gQdz. io i 17. w n:edLie'
lę o g-od !.. 9.3().
•

W

sobotę

TENIS
•
Od d ziś do niedz:ieli na
obiektach Tęczy
w
Kle lcll<,b
przy
ul
Dllie«>żyńskiego 1.1~
~ólnopo.lskl
halowy
lurnieJ
młotłzie:telt i młodzików (d. lal
14). Zawody tcwać będą codz.it'nn..e w godz.i nuch od a do

31.30.

Bry d.tyśCi KOROSY Kielce ~.
kończylł rewanżową rundę
rot·
grywek W U lidZe, pla9ując ' ;
na trzecicj pozycji w tabelł .. e~
osta tnio rozegranycb sp.ou':,nl''-.•
k ielczanie wygra h 2 Be ovt" 1%",
i Nadwi"la.nem Krakuw Z':~'. pl
przegrali nieznacznie z t."~Zl,,e
Kraków ':11 i Cracovią .:.Z. ta.
A o to aktualna t abela: 1
,I
czek Kraków :!OS pkt.. Z f'I"~:_
Gli wice In pkt 3 Korona K~t
« 137 pkt.. 4_ Cr acovia 129 p l"'l
5 Hutnik Dą browa Gó rniC7.a~.;j.
pkt.. 6. Re o;ovia 1:!e pkt .. 7 G"'r.
wiślan Kraków 07 pkt ., a
o
_ze
n k Bytom 163 pkt .
W połowie k\vie1n!a
pleTW r3.
czfery zespoly rozegr3ja w "Krś .. ,
ko ....-te turniej finałowy. Bryd l;;'_ć
gorony mają ~anse uŁrrr. "t
trzecia lokat~. a więc ,..owtO rS
rezultat z ubiegl go s!!'Zonu (~pl

