Cena 5 zł

8 bm. I sekretarz KC PZPR,
Ministrów, gen.
armii Wojciech Ja.ruzelski w
obec ności członka
Biura Pohtycmego,
sekretanza
KC
PZPR Mirosława Milewskie(O przyjął delegację Zrzeszenia Prawników Polskich.
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W S'lclad 17-000b0wej delektórej
przewodniczył
prezes ZG ZPP dr Zdzisław
Czeszejko-Socha.cki, wchodzili przedstawiciele wszystkich
Wo wodów prawniczych z calego kraju sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, arbitrż.y, pracownicy administracji
paÓSotwoII e j, prawnicy zatrudnieni w
WP, MO i SB.

Zakła

dowym
Domu
Kultury
Metolowych im. gen.
"Woltera" w Radomiu, odbyło
się
spotkanie
przedstawicieli
radomskich zakładów pracy oraz aktywu robotniczego z całego regionu l członkiem Biur~ Politycznego KC PZPR, ministrem spraw zogranicznych Stefanem Olszowskim. Obecni
btli tez: członkini Biura PoliZakładów
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Przyjaciele z Szumen
Nr 112 (3268)

Kielce, czwartek, 9.VI.1983

pożegnali Kielecczymę
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Nowa ustawa w praktyce

.k

zie?

lo

,

Na ocenę

... i

w
0-

•

n-

a

ba
Ita

Piosenka radziecka
w . Zielonej .': G6rze

13 maja br. weszła w życie uchwa'lona pnez Sejm w paź
dzierniku ustawa ,,0 wychowaniu w trzeźwości l przeciwdziała.niu alJgohołizmowi". Już sam tytuł sugeruje, że nowy
akt prawni w swoich zalożellłach wybiega daleko w pr1l7szlość, że nie będzie tylko walkIł ze lJIkutkaml nalogu.

kompleksową i
jeszcze : za 'Ycześnie. Można pozwoUe ' Sobie
na nią dopiero po dłuższym
okresie, gdy .będzie wyelimioowana przypadkowość zjawisk, bo, po pierwsze, zaostrwne sankcje obowiązujące
od miesiąca mogą na razie
miarodajną

działać

na zasadzie szoku, a
drugie, kultury picia uczyć się będziemy jeszcze zapewne latami.
Mając
na
względzie
te
po

wątpliWQści
zdecydowaliśmy
się· jednak poprosić
przedDOKO~CZENIE

W ukohlej sali tradycji w Zespole Sz"'ół Budowlanycb w "Kieleacb. \łrzewodni~)' delecaeji
Georci Naezew, d ....onuje wpi~.
d. księCi pami,tk.wej.
Fot. Al. Pie"'arski
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Przygolowania
Wegetacja roślin jest bardzo
dobra, pogoda sprzyja, zbiory
zapowiadają się więc znakomicie, ale to ciągle jeszcze prognozy. Jakie będq realia, pokaże
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Artysta
malarz, Jerzy Kumala.
"'ończy
dwa portrety o.
Rafała
Kalinowskie~o.
.Jeden a nicb (duży) przeznaczony jest na oł
tan na
Blo"
nia
Krakowsk ie, przed który m papież .Jan
Paweł
n odprawi
D1Szę

DOKO~CZENIB

zdjęciu:

końcowe

prace
p.rtrecie

Rafała.

CAF-M.
Soeb.r

!interwenClJjn~

1ft 45898

łnterwentje przyjmujem,
w godz. 9-11

Jeden dentysta
niechaj nie śpi
- Dlaczego nie ma w Kielcach,
mieście
200-tysięcz
nym, dyżurów nocnych storn.atologa? - pytają czytelnicy.
I>oradD'~ stomatOlogiczna
przy
ul. Pocieszka pełni tylko dyżu
porołudniowe, kt6re kończą
Ilę o godz. 22. A gdzie mają szu-

rr
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Rozstanie

z benzyniakiem

Jutrzejsze wydanie ,,Echa Dnia" ukaże się w objętości 16 słron. Jak zwykle proponujemy wszystkie
stałe pozycje, serwis informacji z kraju i ze świata.
Ponadto w ~allecie specjalny, 4-stronicoW7 dodatek .,Harcerskie Echo", poświęcony turystyce oraz te~orocznej akcji lełniej w
Związku Harcerstwa
Polskiego.

beatyfikacyjną;

PI'2:)'
.jca

W ostatnim dniu pobytu delegacji z Szumen I sekret?l"l
Komitetu Okręgowego Bułgar
skiej Partii Komunistycznej
Georgi Naaew, I sekretaa
Komitetu Gminnego w Smiadowie - 2eliu leJeworaz robotnik z FSC w Szumen - Lazor Kabadiow zwiedzili
Zespół
Szkół
Budowlanych
w

W trzecim dniu XIX FesUwalu Piosenki RadzieCkiej w
Zielonej Górze rozpOCllllie się
• Itodzinie 21.01 D "'oncert eliminacyjny. Ponownie wysł.
w nim 3Z tych samyoh ..
wcz.raJ wy"'onawców, ... tórsy
zaprezentują publicznoiei. uap
utwór. Solistom towanyssy .r.
"'iestra PK l TV w
KaMwL
each pod dyre"'cłłl ~enec. Miliana.
W liniach trwania festiwal.
.abywa się wiele imprez kwarzyszących. Jednlł a ale"
je.&
rozpoezynające ~ę w
Zielonej
Góne X -«,ólnopolskJ.
sympozjum rusycystyczne.

Jutro 16 stron

drUKi - dla "'aplic)' klasztorneJ • Czernej.
Na

tycznego KC partii
Zofia
Grzyb, I sekretarz KW PZPR Bogdan Prus, członek KC
Jan Mikulski, wojewoda rodomski - płk Alojzy Wojciechowski oraz przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego
- Edward Bajda.
Stefan Olszowski zapoznał zebranych z aktualną sytuacją
międzynarodową
w Europie i
świecie, zwrócił uwagę na niebezpieczne tendencje zbrojeniowe państw NATO, które doprowadz i ły 00 proktycznego zamroże;
nia stosunków Wschód-Zachód
i powrotu do czasów poIityW
"zimnej wojny". Ostatnie decyzje Stanów Zjednoczonych i
ich sojuszników w sprawie rozmieszczenia w Europie nowydl
rakietowych pocisków nultleap..
nych średniego zasięgu zagrażajq bezpośrednio
bezpleae6stwu wszystkich krojów sócjaDOKO~CZENIE NA lITa. 7

Uczeni

al~rmują

Świat przed potopem-?
Przewidywane przeli nauk.weów w nadcb.Ziemi, każ,
teren.m, ..
"'reślanym dziś ja .... nadmors"'ie.
.Jak twierdZIł uczeni, w eu.~. XX wieku poDom wCHIy w świat.wym eeeanie podniósł się
• 1~15 cm. D. CanD.n, asystent dyrektera
Biura Ochrony Srodowi "'a USA, nie wy"'lucza
moiliw . et podniesienia się lustra wody • morzach w ei:t!;u najbliższy~b sta lat nawet o !
metry - co może poci,~n"e za _b, nieobliClIalne skutki.
Ludzkość n ie powinna niko~. winie za ten
stan rzeczy II wyjątkiem samej siebie. Cbodzi
• to, że coraz nersze wykorzystywanie paliw or~anicznyeb pncz ClIłowieka. prowadzi d.
silnej koncentracji ~aza "'wa50węęlowC. w
atmosferze, w wynika cze!!:. staje się ona coraa
b rchiej &zezem" ..k.lclr," l to "'ołdr, e.iep~
dącym stuleei. smiany klimat.
uC'Ze~ólnie uważnie pnyjn~ się

bewiem pr.mienie słoueczDe 1I.lIłalll pe4 DU.
ja"'by ..uwięzione". W 195. rek. k.nceDtraeja
Cali. "'waawęJ"lowcc. • atm.sferze sieD1SkieJ
wynniła ns ez1łstek
Da milion; • 1 _ r.
w kainik ten pocłsk.csył do m. zaś - wedłult
.pinii aperjalist... pomiędzy ro"'iem !t4ł
a me wzrośuie .n ponad dwu"'rotnie!
W rnultaeie te!!:. proces. podnosi się pneeiętua temperatura powietrza na Ziemi. Badaese s
"'ademii Nauk Stanów Zjednoczonym
uważają Dll przykład. te .cieplenie Ilię~nie .11
1,5 d. 4,5 st. C. Ta'" więc "'limat • Nowym
Jor"'a będzie cieplejszy nit obecnie w CbarlestOD w Południowej Karolinie twierdzi O.
Cannon. Gi!!:antycsne lod we czapy II bie!l"onó.
południowe!;". i pólnoencc. zaeznlł topnice, pocsynaj=\c .d wybrzeiy, c• •pr wi, te ,.. oeeDOKOSCZENIE NA 8TH. f

http://sbc.wbp.kielce.pl

Obecnie z taśm mon tażowych
Fal>!:yk.i Samochodów Ciężaro
wych w S tar achow~cll zjeotdźają codziennie dwa t),P7 samochOOów - popularne, znane
m .in. jako dostawcze ,,stary 29"
II
silnikami
benzynowymi
i
w ię !.sze, wyposażone
w IIilniki wysokoprężne ... tar7· 200".
W przy6zlym roku rozpocmOe
się produkcję nowego typu pojazdów o ładownosoi podwyi..
szonej do 6,5 tony, kt6rych pł'(>.
totypy są już wykonane. "Stary 1244" będą mi.ały odchylaną
kabinę i wysokoprężne silniki.
Ws trzymana zootanie produkda
ni~ekonomicznycb
zasilanycb benzyną,

ciężarówek

a ... tych
które ~ eksploatowane siłnikł
bf;d4 wymieniane na nowoc zesne, których produkcja bę
d~ie możliwa dz ięki
uwartei
z Węgrami umowie na import
żeliwnvcb
korpusów .
(alp)
Na zdjęciu: samochody, II ... tór) mi n ie bawem
przy j.bie się
poie~nae.

Fot.

1. Piekars"'i
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Kto pl -pić
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Btawkieli
kiJlku
instytuCjI
szcrLególnie zailnteresowanych
zwalczaniem alkoholi:unu, o
wypowiedź
jak nowe prwpisy dZiiałają w praktyce.
Kierownik Izby
Wytrzeź
wień w Kielcach Henryk
Makówczyń ski:

Na frekwencję w i7.bie
Badal nie 'Ilarzekamy. W maju br. przebywaw u
nas
Średnio 18
0&6b na dobt:,
ezylii. mniej wit:eej tyle ile w
tym samym okresie roku ul>iegłego.

Zaobserwowaliśmy

Jlatom:i.a&t pozytywne zjawi&~: od 13 maja nie pr.zywie~ do ruus ani jeodnej oOsołly. Móra upiła sit: w C:z.3Ifie pracy. Myślt:, że odpo~ednie ar·tylruły w
nowej
~tawie są skutecrwym stratzakie.m utrata
miejsca
ptrudnienia jest przecie-i pojva4m.ą IS3Ql1reją Ul pide alkoI'l"zepisy wykonawcze
l>Odwyi.szyły opłatę za przełływanie w
Izbie Wytrzeź
trr.I.eA. W tej chwili wynosi
ona dwa tysiące . Kto pokalkulowat, weźmie na
pewno te argumenty pood u:wag~ Nie tyUko jako
kieto-.mJk tej placbwki, ale jako zwy'kly obywatel, nararołty. tak jak kawy, na pijac~e 7.3czepk ~ i wy.zwWka na
podpisuję się
obiePl rękami pod IlOWą usta~ Sądzę, że trzeba
tylko
\rochę czasu, by dobre wroree picia weszły Polakom w

a.olL

Jlrafl

_k, -

krew.

Dr
Leszek Kaczorowski,
ejrdynaltor oddziału leeztńlia
odwyk_eco w Morawiey:
Dla nmie pewne sformułowania są
nie jasne, a
niektóryoch. takich, które I'<'~ się w JWwej m;tawie
maleź~ nie ma. Np.
w
dalszym ciągu
cały
ciężar
leczenia nałogowych alkoholików spoczywa na sz.pitalach, podc.zas gdy w;iadomo,
:t.e większoŚĆ tych l'Udz.i ma
wyro:1ci karne. Mówi się c()
prawda łl współdziałaniu z
lIini«teofStwem
Sprawiedli-

• Wczoraj w Kielcacłl
się plenarne pooiedzende
Spółdz.ielczci;ci Pracy z

odbyro
OKON
dele«atarni na l Kongres PRON, którzy tb.leli!i. Się
:z :u~br a.nynń
swoimi uwagami i sp(l6lrzri.eniami :l ~ obrad. Mówi.onoo
ud!ziaie
pnedstwicieli
woj.

ale pr-oblem Z'O-rganir wości,
zowania leczenia odwykowego przy zakładach karnych
jest ciągle ()twarty. U mnie
iI'UI oodziale bez :uniaill.
Wciąż przyjmujemy
pacjentów, 00 do których sąd wydał po"Stan<lwienie o p rzymu':
sowym lecreniu. W kolejce
jest ich wielu.
Tymczasem
przecie-i ustawa wprowadza
doobrowolność
leczenia.
W
perspektywie okaże się
to
pewnie dobrym założeniem,
bo jak() lekarz pracujący w
tej dziedzinie od lat wiem,
że nie udało si~ d<l tej pory
wyleczyć nikogo wbrew jego
w()1L
Jan Dombrowski prok1lJ'QłOll'
Prokura.tury
R1!,iIonowej w Kielcach:
_ . Dotych{)Z3s nie wszczt:liśmy ani jedn€go
postępo
wania przeciwko tym, kt{)rzy
na;rus7.yli przepisy nowej ustawy. Nie
jestem
jednak
QPtymi"Stą;

m ieliśm y

w

Z

kieleckiego w pracach zespołów
k.omis}i probłemowych, o kulu.arowych dyt>kus)aell, o naj...
ważniejszych zadaniacll ruchu.

j

WS'ka'Ulno teci; konkretne sprawy z życia mi.asta i regJ.onu, w
Mórych razwiązywanilu działa
cze PRON powU.nni wy>kaza,/:
dużą aldywn-OŚć. Paoa}y pyta.nia o przysz.łość blJłduwy fabryki Uenku glinu, _ dalsze l06Y
Muzeum Za'b aw.ld, mówiono o
II. oniec:lIHli>ci pl)dJjęcia
baro 7Jiej
skuiec:z.nych drialań w ochronie
Śl'OO ow:i&k. a
n.atDra1negO
Kielettzyzny, o ' ll(:2Y'nieniu systemu r02>dz'iału mieszkań baT-.
dziej sprawiedliwym.
(c)

przecież

pobliżu sz.kół

Nasz

I

i obiek-

byłoby

Zgłoaila się

wyrazy
neserelro w8pó:ezucia
• powodu śmierci Brata

ANDRZEJA
składają
koleżanki

i koledzy a
Kieleckiego
WydawDidwa Prasowego, ,,Eeha Dnia" i "Przemian"

uksz.tałtowania
wzorca wśród
wkraczających
źycie.

zdrowiem?

do naszej 7'edak-

efi mieszkanka Kielc (nazwis-

ko i ad7'ea ~ane 7'edakcfi)
W7'az z 11-letnim
dzieckiem,
któTe doznało poważnych obTa-

"Bezcenny towar
Ił

Od cbiesięeiu t1ni
ulelajJl
"tV kieleckim Demu Bandl_wym
..Ludwik" 3 ~ony blaeh
al~wyeh
i
mosiężnych,
WGryeh s p_wCHlu braku ceny
lIie meiDa spruflawa.e. WcsM'aj
praywies.i4ll1_ rurki miedziane,
również
..betcenne". Dostawca
t_waru,
Centrala
Ha.ndlowa
Mebli NieieIaznych w Mysło
wieach, nie spieszy się z 8.ZUpełnieni_ fakt liry.
P_niewai
"tV maluynaeh brakuje miejsca,
towar
składuje
się
między
stoiskami. D_erwuje to klientów i personel sklepu.
Ja.k poinformowała nas kierowniczka stoiska. od kilku lat
f aktury z ceną na wyroby prze_
. yłane przez hurtownję s 1Iysłlfwic docierają
do "Ludwika" s kiJkutYlodniowym opóiDieniem. Mole wyjaśnienia tej
sprawy pCHlejmie się dyrekcja
..społem"?
(kaz)

błę

miet
nadzieję, że
~dz.ie
lepiej.
Może obowiązujące od
niedawna prrzepisy
spowooują
COO~ to, że mniej ~dzie wypadkÓW przy pracy lip()wodowaJ'lycb naodużyciem alkoholu, że poprawi się również
jej jakoŚĆ. I co najważniej
sze - może szeroki wachlarz
dziamń pr()filaktycznych, wych()wa~zych
i organizacyjnych, na który położon() tak
duży nacisk, przyczyni _sit: do

ARKADIUSZOWI
HATLAPIE

sygnał

płacić

wniosków

e zeba

Wlformacji przedst aw JCieli
handlowych województwa kieleckiego wynika, że d0tychczas Dle uda}o się osi~ClĆ
równowagi rynkQwej. Dostatek
odnotQwuje się tylk.o w towarach, na które zniesiono kartki. Są to środki piorące, tłu
szcze, roleM. Nadal ogroDUly
problem stanowi zaopatrzeni.e
sklepów w artylruły przemysłowe . By poprawić
sytuację
podjęto
sporQ
przedsięwzięć.
Prowadzi się rozmowy z prodiucentaroi o dodat.kowe dostawy, poza roulziewictwem, nawiązuje kOlltakty z dr<lbną wytwórczością. Aby wyzwolić inicjatyw~ w zdobywaniu
masy
towarowej w ilQŚciach więk
szych niż planowana, 7.astQsoW3D() wobec pracownikllw han.dlu specjalny system premiowania. To jes~ nie wszyst1li.e metod,. ma jące na celll po~awt: S)'tuad:i. ale jall Da ra-

Za _niedbalstwo

tów religijnych. Wycofaliśmy
ze sprzedaźy alk-ohol z domów kultury i kl.ub6w, 00
listopada p rawdopo<lobnie nie
będzie również wódki w kawia rn.ia ch. Zarobki pracowników gastronomii nie są już
uzależnione 00 wysokości 0brotów uzY6kanych ze !iPf.zedaźy alkoholu.
Mam tylkO
jedną wątpliwośt czy to,
że dopier() ()d golhiny trzynastej można kupowat aLkohol, nie wpłynie na zwiĘk
szony popyt na Dieg-o u mel:iDiarzy._
yciąganie
już teraz
dem, ale

Wc:zoraj w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach
odbyło
się posiedzenie Wojewódzkiego
K.omitetu Obrony. Tematem 0brad była ocena działalności
handlu i usług ora7. pr7.ygotowań i p)aIW>waIl€go przebiegu
wypoczynku letniegQ mJ.odzieży
w 1983 roku.
władz

do tej pory alct praW'l'lY .zaliczany d<l
najlepszych
na
świecie i piliśmy jak
ni.k:t
na Świec ie. Ale bardw chciał
bym się myliĆ ...
Eu,enius'Z Kares - kierownik Wydziału Handlu UM w
Kielc:ach:
'
Z1ikw1.d()waliśmy,
jak
nakazują nowe przepi<sy, kilka
placówek
handlujących
alkoholem, które xnajoowały
się

o

właściwego

ludzi młodych,
dopiero w
(AM)

źełl

ciała.

DziewczYfIka

łdąc

ulicq A7'mii CzeTwonej wpadła
do nie zabezpieczoflej .tud:zienkanalizacJljnej
2najdujące;
na chodniku. Na skutek
UTazu nogi dziecko trajiło do
szpitala. Obecnie ;est leczone
w
WOjeWÓdzkie;
PUJlchodni
D:ziecięcej. Płaci :zdTowiem za
ki

,żę

Pnedsiębiontwa

taiedbalstwo

Wodociągów ł

Kanalizacji, któTe - jak wwal! - nie t7'OSZCZJl
sie o należJltJl .tan "r:zqdze'A
asytuowanllch na ulicACh.

PT.2edsiębiontwo ~obowi4Zało
się
natJlchmiaat zabezpiec.zlll!
Gtwarlq atudzienkę i WJlpłacil!

Niemena

,

•

•

•

"Melomani" sWlezeJ
Nuwisko i kunszt wykonawezy Czesława Niemena ą lUIaDe równiea w Berlinie Zachodn im. Nie więc dziwnego, ie zapowiedi występów
polskielo
piosenkarza i kompozytora w
tym mieście sp_tkała się z duiym sainteresowaniem. Oczywiście,
szczelólnie licznie na
ko~eeriy zamierzali przyjść: polonusi. Frekweneji w ydawab
się tri sprayjał spora rekbma
W}stępitw , peczyniona prU'X orearurialorów.
) trzeba przyznae, ie Czeslaw Niemen został w Berlinie
Z .. chodnim przyjęty sympatyczn ie. Nit:stety, stwierdzenie lo
odnosi się przede wszystkim do

m

(

niemieckiej części publicznośCi
oraz do tzw. starej Polonii.
Pnywódcy natomia t "świeiej
emilracji" spned dweeh, traech
lat, pestanowili przy
_kasji
koocedów Ulanel. pio nbna
załatwić własne intere y. Przede wszystkim dać znów publicznie d_ &rozumienia., ie istnieją
i "waJcą z komunistami". Nieliczna więc erupa hw. świeiych
w dniach poprzedzających występy
piosenkarza
namawiała
lutejszą Polonię, jak i niemieckich melomanów, d. bojkotu
Niemena, posłngując się arlumto~em, ie Niemen występuje
łakie w ... Polsce. Na plakalach
:&apowiadająe~ch
jelo występ
ej sami ludzie wysuwali hMła
ubliiająee me tylko
jemu, ale
każdemu

NUMER 112

STRONA 2

trzeźwo

Polakowi.
Kie4y jai
te, ie nie
występowi

myślącemn

oc:lywiszapobiec
piosenkarza, usil 0siało się
zdOłają

dały

wali podczas występów wznosu)
okrzyki obra.iające
Niemena.
Zdecydowana jedna.k większość
)lubli:mości
ni.
alelła
ieh
wpływom.
Równid
Cxesław
Niemen WyklUał duio eierpliwości, i mimo wrzasków kilku
młodych
lodzi,
kontyn u_wal
koncert. Nie _siąCnąwszy awe10 celu, opuścili w k_ńcu jazzowI\ piwnieę.
M_Lna by rzec, ii chodzi li
tylko _ incydent. Swiadczy on
jednak, ie tutejsi działacze róinelo -rodzaju "komiie~ów poUlOCy ..solidarności'" nie przebierają w środkach, byleby zaak('Cntowae swoją "politye:m~
obecn9ŚĆ".
Mają
przy
tym
swoisty !!]108Gb eceny artystów
i piosenkarzy: dla nich tylko
arlysta
jkotający występy w
kraju jest prawdziwym artys~ c_dnym oklaskGW i podziwu.

!

HAREK REGEL

i

stwarza jące

taką S2ai1lSę·

Chociaż w
innych dziedzi.
nach gospodarlti widocz.ne są
już pozytywne zmiany
wyni·
kająoe z wprowadzenia refor·
my gospodarczej, . w
han dlu
tak nie jest. Reforma jest tu
dopi.ero w
staclium wyjśc io
wym. Do czynników Qgranicza·
jących szybkie
jej wdrożen iE
należy m.in. dQminacja produ·
cootów dyktujących handlowi
wygórowane ceny.
Walka
nimi, mimo powołanych w
WPHW i WSS specjalnych ZE·
społów
do spraw
cen,
jest
utrudniQna w sytuacji nie na·
dążającej za popytem prOOu.k·
cji. Handel nie może -sobie per
z~łić ani na odrzucenie zbyt
drogich towarów, ani tych z
wadami. Każdy sprzeciw grozi
bowiem zerwaniem
banillowych kontaktów % pr<lducen·
tem.

Wspólnie zastatllawiano się
nad poprawą fu.nkcjQnowa ni-a
ba.ndlu.
PrOpGllowa!llo
utworzenie
liczby placówek h andlowych w nowych O8iedlar:b
mil'5zkaru wy h. K:rytykowano
jakość usJug. WYSU1li.ętG WSIiil·
ski, 2g~le 1 którymi zaleC()·
DO m.in.
opra«)wanie infClr'
m~}i co 2lOSblIl Zl'OOHme
w
zakresie wyk1>r:zystanfa rod zi·
mych surQwców, pozyskiwan ia
materiałów i odpadów
z za·
kładów klucwwych dla d'rob·
nej wytwórczości
Wskazano
na kooiec:znQść lroncen,tracji na
inwestycjach już rozpoc7.ętych,
nasilellia walki ze spekulacją.

ka, ale nie

są

gwaTafltując e

ifIf1J1m

W drugiej cźęści obrad omówiQlllo stan przygotowań do
akcji letaliej dzieci i młodizie
ży. Dla
jej zabezpieczenia %
budżetu państwa przeznaczono
62 mln złotych, a więc o 25
m1n mniej niż w roku ubiegłym. Aby nie
wpłynęło
W
na ograniczenie liczby wypOczywającyc h
przewodniczący
WRN
wyatosował
apel do
przewod!llic.zących rad narodcr
~wych stopnia podstawowego w

sprawie oofinansowania. Ponadto organizatorzy liczą na
pomoc terenowych władz w
szybkim i dobrym przygotcr
wa.niu placówek, w
których
'ZDajdować się będą kolonie, o·
bcny, półkolonie i dziecińce.
(a-s)

działania
bezpiec.zeń.two

to

przechodniom.

względflie

należałobJl

Bez-

w zwiqz-

ku z tym dokonat' pTzeglądu
wszystkich ulicZflJlch atud:zieRek kanalizacJljnJlch i zabezpieczyć

gają,

kie

te. któTe tego wymabJl wyeliminowal! wszel-

l

kron~i milicyjnej

• 51-letni mieszkaniec Starachowic, Ja'n B. uderzył s iekiew głowf! swojl'f:o sąsiada Eugeniusza K. Powód - zazdrość
o żon~. Poszkodowany, który
d«l.nał urazu cza&zkł przebywa
aktualn ie w sz.prtalu. 2vciu jego nie zagraża D~eeu>ń
stwo.
• Kielecka milM:ja zatrzymala
S anlsława S ., który skradł JózefowU K kQŻ.uch, a Janowi B.
sprz.edał ~ butelek spir u u,
które - jak ię okazało po 0twarciu
były
napełnione
odą·

• Kilka dni temu w Boc:l:!.entymie i Suched1l'iowi.e stwierdzono przypadki mar;owych zatruć u ok. 50 oOOb. z których
21 p rzebywa w sz.pibal ach Skarżyska, Kielc i SŁarachowM:. natomiast 30 leczy się w warunka h ambUlatoryjnych. Jak wykazały
czynności
prowadzone
przez Komendę Rejonową MO w
Skarżysku
i
procowników
miejscowegQ ,,SaJle<pidu" -przyczyną zatrucia
by,lo spożycie
cilaslek tortowych, w k.tórych
stwierdzono obecno6ć bIlkterii ()
nazwie salm-Gllella. Prywatna
cukiern.la, która c)a,stka sprz,edala zll6t.ala decyzją ,,5a~idu"
zam.k.nięt.a.
(am)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Przyjaciele z Szumen
pożegnali Kielecczyznę

.zagTożenia.

(m)

T.

większej

odszkodowanie na "2ecz d:ziec-

rą

Zakłócanie

z.ie sprawdzone

h

DOKONCZENIE

ZE

STll. l

Kielcach pozn<ljQc
możliwości
dydaktyczne placówki,
worun'
ki procy nauczycieli i uczniów.
Zwiedzil1 także szkolnQ sa lę
tradycji, .Jjdne wpisali się do
księgi pamiQtkowej.
Nost~pnie bułg<l rscy
przyja·
ciele w towarzystwie
sekreterzy KW PZPR - Eugeniusza Ci·
ch oni a i Zdzisława Kowalskiego
udoli s i ę do
Fabryki
lożys k
Tocroych "Iskro". Tu zostali po'
witani przez kierownictwo polityczne i gospodorcze za lodu.
Po zopozoooiu s ' ę z profilem
proóu cji jedynego
w
kraju
producenta świec' zapłonowyc h
i potentata w produkcji lozysk
toanych gośde zwiedzifi
wy.
działy finalnego
wykooywonia
tych wyrobów. Kolejnym punktem programu było
spotkanie
z aktywem po~tycznym i pned·
słowicielami zołogi, w
czasie
którego g1>ście
odpowiedzieli
00
kitko
pytoń
dotyczQcych
m.in. bułgorskiego budown ictwO
mieszkaniowego, motywacyjne90
systemu wynagl'(ldzonio,
dziołGlności zwiqzków zowodowych.

podRelo-ksowym okcentem
oas
kielecko-szumeńskieg o
spotkanio było zwiedzenie JOSkini ... ,Raf'. Dziś rono goście udoli si~ w drogę powrotnQ do
lu<Jju.
(ALP)
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Spacerkiemnad
ALE DZIURA!
Gdybyśmy

chcieli
pisać
e
wszystkich dziurach w jezdniach
i chodnikach zajęłoby to sporo
miejsca w każdym wydaniu naszej gazety, jako że stan tych
obiektów wyraźnie podupada.
Wszyscy zajęci są troską o rentownoŚĆ i komu dziś w głowie
takie drobne naprawy. Ale dziura dziurze nierówna i czasem
niektórą
warto wyróżnić. Na
przykład tę. która powstała w
chodniku w zachodniej części
placu Wolności w OslrowclL
Można w nią wpaść wychodząc
ze sklepu chemicz.nego lub czekając na pobliskim przystanku
MPK. Zagadka! Czy wpierw ktoś
skręci tu nogę, czy też pierwsi
zJ8wią się ludzie z KPR-B odpowiedzialni za stan ulic w
hutnkzym mieŚl;:ie!
CZYI TO MUR?
kilka tygodni mija jak
nlą>adł się mur oporowy przy
schodach wiodących do uczęsz
czanego sklepu spożywczego W S
przy placu gen. Swiet'czewskiego w Starachowicach. Spory
trJlgment muru spadł na jezdnię, po czym zapadły się takte płyty chodnikowe na tarasie
schodów. Wszystko to spokojnie
sobie leży urągając elementarnym zasadom troski o estetykę
Już

ośc i

un-

ów.

olę

do

Pokerek
,
.
OB S lezym po "etrzu
"

jo-

i bezpieczeństwo klientów. Wiemy, że handlowcy są teraz bardzo zajęci zdobywaniem zaopa
trzenia. Ale przecież wiemy także skądinąd, że w WSS są speejalne służby remontowe. Może
nie jest to ich kompetencja?
Jeśli tak, trzeba interweniować
gdzie należy. Na razie wszyscy kojarzą sobie to jawne niedbalstwo z interesem handlowej firmy. '
(lip)
.,NIEDORÓBKA"
Specj t . i
od budownictwa
drogow
którzy postanowili
.skrócić
szlak
komunikacyjny
mies'tl<:ańców Skarżyska, uczęsz
czających z ul. Konaraskiego do
Spółdzielczego Domu Handlowe-

go na osiedlu Przydworcowym
się zadania przekraczajacego ich umiejętności. Kilkusetmetrowej długości odcinek
drogi, równOległej do alei Niepodległości,
udało
im
się
wprawdzie w ciągu kilku lat
zbudować,
ale na kilkunastometrowe połączenie z ul. Konarskiego brakło sil albo chę
ci
Niemoc lub apatia trwa już
przeszło
pół
roku. Wszystko
wskazuje na to, że i władzom
miejskim nie zależy na ukoń
czeniu tej "inwestycji", dlatego
obywatele nie bacząc na zapory i znaki zakazu "deptają" po
tym, czego drogowcy do deptanilł nie chcą przekazać.
podjęli

(j)

Samo

życie

ysk

popo-

du.

łem

oju
ych

ysk

wynto

Oaaa _kiwania w kelejce
nie mILSi byc czasem traconym..
nego wlliesk.
_li
sapewne tnej pan wie dyiar1lAcy w .palny .,.r nek
rze4
aklepem s ariyk.łami g ..pedarsłwa.
ewep pl'SJ' ul. Jesi...
n..-ej w Kiel
Zasiedli więc
pned wystaWIł na pnyDi ieDyeh s dema słołeesk b i.~ re.łeiyli
karty. "LMiwki Pl'Sy..i ą. allte i nie. a
y p.erali. te n_~.
(b)

De'"

nk-

nie

ed-

sie

eli

ch

wO

~o

a-

ch.

d-

go
su-

do

Jednym zdaniem
• Rej Dwa
'łd.zielnia Ogrodnicza w Radomiu zamierza w
tym roku skupić 2850 ton truskawek, które przez.naczone bę
dą do sprzedaży detalicznej, na
mrożonki i przetwory.
ZDR Spółdzielni Miesuaiowej .,Ustronie" w Radomiu
pr ponuje osobom prywatnym
nie od
tne w"koszenie trawy
na tym o iedlo. w zamian za
PHy kanie skosunej trawy.
• Na terenie woj. radomskiego działa 499 jednostek Ochotniczej traży Poż.arnej. które skupiają ponad 11 tys. członków.
(m-r)

ClStępowanie rzeczuwistoicł
hasłami. k"tóre miały pDprawi4ć ft4m
samopocz....
citr było .tylem h ndh, i zakładów wługowych przez dłu

Z

gie lai..
mlellimfl

niewiele
tegD prawdziwego

Niestety,
%

zadowoleni4.

Sp6łdZielczoić

.połemow.kCl %GChęCtłła
pomocq
potęŹ1łllCh

nu Zll
reklam
Iclennllch abyimy
k"powoli
tlllko w ,klepach WSs. Jakie
mielUmll i1me wy]lcle1 CZ1I
moglUmy tego wezwania
je
t&6łuc/J(IĆ, skoro cliła sieć skltr-pów .pożyWCZ1lcA 10 miaatlJch
bylll we władCl"iu te; organizacji h4l&dlowe;? B łCl to reklama pezorna I zupełnie zbYteczna,
co ft4jWf/żej pel ił•
rolę bGrwnej plcutllczne; plelmy na szarych
murach "'aszych osiedli. Była takze sposobem na wydllwClftie for
zaplanowane; w I1udźecie instytucji na propagandę i
kwizyc ;ę. Po co, dc01'o w .klepach WSS zaw.ze na ogół bylo w~cei klientów niż towarów.
Ktoś

Ciekawa Wystawa
filatelis~czna

w Skariysku-Kamiennej

wieczORO
afD'Owne
ft4pUy.
HK lient nlUz pa,," głosi.y
hasła 10 aklepach, "
.zeWCtł i
" fryzjertł, tłle wcale to nie

ro-

Ciego

Ostatnie decyzje ograniczajĄce możliwości zakupu paliw wydane
p rzez Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej wskazujĄ, że
paliw za wiele nie mamy, że konieczne jest oszczędne nimi gospodarewanie. Działania zmierzaj~ do eliminacji pojazdów lOamochod ow ycb przekraczajĄcycb nermy zużycia paliw znalazły ię równ.iei w rZĄdowym progr mie oszczędnOŚCiowym. W sprawie tej
2'1 kwietnia br. odpowiednie .arz~zenie wydał minister komunikacji.
Zgodnie z tymi decyzjami
nie wykonane. Niestety, co w
Wydz.iał
Komunikacji UW w
takich sytuaCjaCh czynić należy
Kielcach wystosowaŁ do Dk. 100
zarządzenia nic nie mówią.
jednostek gospodarki uspolecvNa funkcjonowanie transpornionej
posiadających
wŁasny
tu patrzeć trzeba również przez
t·ransport pisma nakazujące wypryzmat całej gospodarki. Jecofać z eksploatacji te
pojazszcze nie tak dawno producent
dy, które przekraczają normy
woził swoje towary do ich odzużycia. W pismach tych
zabiorców. Można było tak zorgalecano jednocześnie dyrektorom
nizDwać przewóz, by wykorzysi prezesom jednostek transportać pełną ładowność samochodu.
towych skoncentrowanie działań
Dzisiaj każdy odbiOl"ca jedzie po
na poprawie stanu technicznego
towar do producenta. Gdy nie
pojazdów, zapewnienie petnego
stawi się o określonej godzinie,
wykorzystania ładowności.
mOŁe stracić to, co mu uprzedZalecenia resortu zostały wynio chciano sprzedać. Bierze
konane. Czy mogą one dać I r
więc środek transpoctu i
nie
czekiwane eLekt y?
czekając na ładunek w zbliżo
Niewątpliwie
w
niektórych
nym do jego kierunku jazdy
małych Jednostkach pisma
te
szybko pędzi, by zdążyć na
mogły zdopingować
do pracy.
czas. Nie patrzy ' nawet, ze jeW większych. dobrze kierowago sąsiad jedzie w to sarno
nych, bez
administracyjnych
miejsce co on..
przypomnień robi się wiele w zaCzy można karać takiego dylecanych kierunkach. .Tak jedrektora, prezesa czy kierownika,
nak rozwiązaĆ problem.gdy przektóry mając na uwadze zachowoźnik ma znaczną liczbę powanie ciągłości produkcji zajazdÓW przekraczających normy
kładu wysyŁa samochód często
zuzycia? Z kraju części nie mopo drobny detal, po kilkaset kiie ich usprawnić. Co ma wtelometrów?
dy zrobić?
Sytuację tę może zm.ienić tylCzy można się zdecydować na
ko do końca wprowadzona reunieruchomienie
taboru?
Są
forma gospodarcza i ureguloprzecie-i: takie prace transportowanie naszego rynku.
we, które muszą być bezwzględInny aspekt zarządzenia ministra kDmunikacji t o zadania
dla inspekcji gospodarki samochodowej. Poleca się w nim
z:większenie nadzoru wobec jednostek gospodarki uspołecznio
nej w zakresie gospodarowania
paliwami. Jeśli powiemy, że zadanie to ma spetnić w województwie 4 inspektorów aie posiadającYCh ponadto
wi<:k ' _ ch
kompetoocji to już możemy spodziewać się jakie będą wyniki
Skarżysko-Kamienna obchodzi
tych kontroli Ponadto wiele
vr tym roku 50-lecie swego isjednostek transportowych lektnienia. W bogatym programie
ceważy protokoły
sporządzane
imprez towarzyszących tej roczprzez inspektorów. Po kontronicy znalazła się również Wylach w spółdzielniach w Sustawa Fnatelistyczna. Jej orgachedniowie i Małogoszczu, gdzie
nizatorzy - działacze koła nr Z
stwierdzono wiele nieprawidło
PZF, Wydział Kultury Urzędu
wości wystosowano
pismo do
Miasta i Towarzystwo Miłośni
WZGS "SCh" w Kielcach proków Skarzyska umożliwili miesząc o podjęcie koniecznych dziaszkańcom miasta zwiedzenie tej
łań. W odpowiedzi prezes WZGS
ciekawej wystawy od 5 do 12
odesłał protokoły twierdząc, ze
czerwca. Zbiory filatelistyczne,
w świetle prawa spółdz ielczego
medale i numizmaty wystawnie mGźe nikogo ukarać. Są
ców l: wielu miast województwa
oczywiście
i inne
przykł dy,
i kraju eksponowane są w Zaże jednostki nadrzędne
wkrakładowym Domu Kultury
im.
czają
zdecydowanie i karzą
L . Stafta.
winnYCh zaniedbań.

kiedy$
rozkazał,
:fe
klumt ma być panem handlu
i usług. l żeby teon piękny zamiar wcielić w życie nie zrobiono w zaaadzie nic ponadto,
że wszędzie gdzie się dało wił-

zmieniało ltłktu, że .przedawCZll"ie na kupuj/łClICh warcza.ły bqdi wtryniały im niepet-nowartoiciowe towarlI, II UJ
2:akłl1dzie ""ugowy,,, byUifń"
if'aktowlltU jak powietrze.

Teru

J-ź

że

wiemy.

haała

mi i w<KUntarllzmem rzecz1lwiatoicl zmienić rię nie clIJ, że

nie d.
.koczł/ć

się

omh,qć

prClW

ani

prze-

ekonomicznllch.

które rzqdzq gospodarką. także handle
I fUł"gGmi. Tylko
dostatek towarów i usług, kt61'11 rozwinie niezbęd'nq konkumoże

,powodować.

pocz"jemy się lepiej w
pie. bqdź w war %tacie

mozbytu".
będzie,

Dopóki

smętne

PozbylUmy się włęc złudzeń
(kUenei
"czyniU to znacznie
wczdniej} i dziri4j nie prób_
je rię uuczęiliw1o.ć no.a przymilnymi "aałami, %CI kt6rllml
k'1lło się
Lekceważenie, o. 10
IIjlepazy'" wYpMk" zwyczaj~II niemoc. Dzisiaj wiemy
ft4
czllm kto aiedzi ł m6wimll .0błe prllW~ w OC%JI.
Wpadł mi
o.tamio w rękę
druczek zo.mówieni(l "sługi jlJki

zludzeń!

Bez
f'encję

aonel", ale pr.z:ecież wiadomo,
aq to przyp4dki pojedt/1lCze
raczej potwierdzajq reg"łę.

że
ł

tego

że

.kle-

.'po1nie

prze'władcze

nie, że jesteimll tu
intruzami nie opuici nfU am na chwilę. No. może rię zdarzyć
tu

i ówdzie miłe zaskoczenie, pi.zq o tym zresztq od CZClSU do
czasu
koledztl
dziennikarze,
f'ozpłllwajqc
aię
nad uprze~
mości q takiego czy innego peT-

każdemu IWemu klientowi ..Dom Mody" w Kielcach.
Na pierwsze; .tronie normalne niezbędne rubryki: peTlDnalia,
adres,
rodzaj usługi,
wtlmiarll kUenta itd. Na
dwrocie obszernll .pi. obowiqzków i upr/Jwnień zamawi jqcego usługę. Punktów jest
jedenaście. Czytamy, że klient

wydllje

1e.t obowiqzGny
liczkę

w

warlości
.tę

nie

wpłacić

rozmiarze
tuługi,

w

że

"Ptasie mleczko"
dla wielodzietnych
Minęły
czasv, gd7 bez problemu można było kupić ,..
sklepie czekoladowe beczułki •
likworem, mieszanki, bomboolery pełne słod1<ości • wyszukanych smakach (i to
różnych 11{
jednym pUdełku!). Przez dłuC1
czas nie były po prostu dostrzegalne na ryllK:U, ale estatat.
zaczęły się pojJlwiać tu i ówdztle
podobne smakołyki. Cóż II leg.
- wszystko to na '\t.az!tk.ł
dzieci. Bardzo dobrze. niech ....
sze pociechy jedzą, lla !!drowłl..
Szkopuł jednak w tym. Źle je&no opakowanie waży SO<HiOO ..
Tym zasem na kartce widnieje
100 g wyrobów czek:oladO'ilr}'Cb.

Nie każdy posiada odpowi~
nią liczbę potomstwa. nie poza.więc nic innego, jak ~
dać się z zaprzyjaźnionym! SIlsiad ami, pozbierać kartki l
rozkoszy) - zakupić bomb onle..
rę. Czekol dki, które po_tltn,
taje

te.

jako reszta z ooieienia radzimy
bezdzietnym majomym. macznego!
Ckbł
prze.cal:ać

Bajkowe rzeźby
dla przedszkolaków
Robotni.cze
Stowa~
Twórców K.uJ.tury w Starachowicach rorganizowało w ~
<!zie PrzedsU<:&a nr 5 przy 1Il.
dr Anki plener rzeźbiankL Jego uczestnicy tworzyli w ~
nie po tacie ze znanych bajel!t.
l
czerwca rzeźby te
-taly prrekaza.ne dzieC'i(m1 I 04tąd ozdatbiają tere-n tej plac6wki.

plClCił .kładowe, •
pote. gr&zi mu nawet we/U"g dekrd1&
% 1154 r. IIkwida.c;1I nec,"" I:e
%akłlJd nie odpowiadll za wady poWlttłłe z w· fi _źtlł kołg
AIk. ł ~Izeu kilk.
łftnllch
o.trzeżeń. 'pouczeń i QTóib. Uprawnietł Aiestety ;ell m ac."je mniej i zaw' era" Je tylko
dwa .kromne
p«nkty
tego
oblze""ego kataloglI. l t e Je.t
prawidłowe, przyft4jtrlftiej . fe
tn4 wqtpliwoici, kt6rs Il r~a
tej utnoWtl
fest
łDCIŹ1łleju ..
Taki jest prawdziwy "kład ałł
t&4 obecnym etapie. Nie
Włll
żadnego czarowania,
czy też
mizdrzenia się do obywatela.
Być mo.te, kiedyi .,Dom Mod1J" będzie mwiał zmienić Ua
druczek n/J inny, "tł kt6rego
odwrocie nie będzie jut tej
całej littłnił suroWl/ch
nakazów, ale grzecZ1łf! i a"tentycznla troskliwe zaproszenie: ,'polecamy n/JSze tuługi"_
Teraz
jest to niepotrzebne. bo _ razie my, klienci uganiamy .ię
gdzie bl/ tu wzyć jGkid poTtki. NatomiClSt .. Domy Mody" i
wiele innych zakładów usługo
WI/ch opędzajq się jak mogq od

dokuczlłwllCh

ustalonym

dniu

--"'"~.

natrętów.

T ADEUSZ LIPIEC

za-

5{)
proc.
niezQłoaze

prztlmiarkl spowoduje zmianę
terminu wykonania, źe gdybll
.ię spóinił % odbiMem będzie

http://sbc.wbp.kielce.pl

Czyzby więc nie było możIł.
wosei oszczędzania paliw? Bacz,niejszą uwagę
trzeba zwróci~
przede wszy lkim na prilcę fa..
ryk wytwarzających samochody. Zwiększyć produkcję oras
regener cję części zamiennych,
Oszczędności
paliw może dał
ponadto nie 9traszenie inspekcj",
ale wewnętrzna kontrola. Właś
ciwie tylko zrozumienie probl &mu i eliminacja niepotrzebnych
jazd w kazdym Dgniwie naszej
gospodarki może przynieść pożądane efekty.
(da...,

EO
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W zakładowym oplWle Pdriolyezne&,o Ruchu Odrodzenia Narod owc&,o w ostrowieckiej Hucie im. M. Nowotki działa bezpośrednio
kilkadziesiąt osób, Trzy
spośród
nich były dele&,ala.mi na I
Kon&,res PRON - Siporski, Słowik i Sosnowski, W kilka dni po
kOD&'resie spotkali się w zakładowym radiowęźle i w 20-minutowej audycji podzielili się swoimi wrażeniami z całą zało&,ą. Następnie postanowiono, iż w s~ałej siedz.ibie zakładowe&'o
o&,niwa
PRON (w biuroweu dyrekcji huty) trzeba zor,anizować eodzienBe dyiury działaczy ruchu. Od 23 maja kazde&'o dnia w ,odzinach
M U do 15 pracownicy mO'ą tu przychodzić ze swoimi sprawamoL.
dyrekcj.i i samego zainteresowaI przychodzą. Jeden cheialiby
nego. Po trzygodzinnej debacie
~ybciej d06tać mieszkanie, druuzgodn iono b1anowiska - inży_
&i llwaźa, ze ma z.a niską pła
nier jest dobrym pra<: own ikiem.
c~ }e6zcze inni proszą o meaJ.e nie ma zdolnOŚ<:i organizadia.ej~ oto
niedawno zgł06ił
torskich. Zapr oponowano mu
s~ inżytnier, którego poz.bawi()..
zmianę
stanowiska pracy, ale
no ata.nowjska kierownicrego.
postanowił
Z06tać
na swoim
Pn.yszedł ze skargą do PRON,
miejscu.
bo byl przekonany, że postą
piono z nim niesłusznie. Dziaw hucie dz ia ła za połac2Ie ruchu podjęli się roli meśrednictwem
swoich
dia.tora. Rozmawiano z pracowtrzech
komisji pr()..
Jlikemi i kierownictwem wyblemowych.
Bezpośrednio
z za,..
działu e1ektr06'talowni. Na~
ł.ogą ma do czyni~nia
komisja
nie popr06WDO pnedstawicieli
interwencyj.na, na k16rej czele
sloi doświadczony robotnik z
wa1ocowni drOlbnej, Jan KUTpias,
ezłowi-ek z autorytetem. Załoga
zasygnali'LOwała
mu, że pracownicy krakowskiego "Budostalu" z.a.kopali w rejonie walcowni droibnej płyty bet onowe.
kt6re przecież moina by z p()..
żytkiem wy,korzy&1ać. Na skutek interwencji komisji PRON
POZIOMO: 1. etui, pudełeczko,
sprowadzono dźwig i płyty od.. ten eo znalazł, .. część spodkopana. Będą służyły prLy pra_
nI, .. mizerak, biedak, 11. źe
each budowlanych. Do komisji
niec. 12. wyraz starodawny,
interwencyjnej ludzie zgłasza
przestarz.ały.
ją się w sprawach mieszkani()..
wych, ale PRON niewiele ID()..
PIONOWO: L instrument muże im pomóc. Dlatego kierowazycmy metalowy dęty, 2.. wini
są do związku zawodowego.
cno.ate odnogi rzeczne przy
Przychodzą
też
z prośbą o
ujściu, 3. dzielenie
na części,
zmianę sta,n owiska pracy, o a_
podział, ł. zbiorowisko ludzkie
wans, wyższą pł.a<:ę itp. Okazupoi;redBie między miastem a
je się czasami, że zała,twianie
wsł4, '1. dureń, idiota, 8. tłok,
niektórych spraw ci~nie się
8cisk, 9. Indianie Ameryki Płn.
la tami, a działacze PRON nie
(anagram od: HIADA), 10. pierwszystko bą w stanie .. odkrę
wiastek chemiczny, niemetalicić".
Zajmują się jednak każ
czny z gromady węgla.
dym problemem. Kt6rel!OŚ po:..
południa
z.abrakło
chleba w
Ostrowcu. Lud?ie by1i mocno
menerwowani. Zirytował się
miejskie
też Kurpias. Władze
muszą
się w)"tłumaczyć i
w
przyszłości
nre dopuszcz.ać do
takich sytuacji.

PRON

Na dobranoc

.Krzyzówka nr 112

omisja propagandy hutniczego ogniwa PRON jest
organizatorem spotkań z
delegatami na kongres, na odp rawach kierownictwa zakła
dów i sekrC<tarzy partii informuje
o działalno6ci ruchu w
przed.siębiorstwie. Ponadto z.ajmuje b'ę informacj4 w gazecie
zakładowej i radiowęile. SciiŚ_ ·
le współpracuje z samorZądem
pracownic7.ym. NaWroi8$ł komisja cis. wspÓłpracy z organ.izacjami społeczno-politycz.nymi
podjęła niedawno problem dzia-

K

łalności

Bos~zania krzyżówki
syłae .&lriy pocI adresem
UIleJi ,.ED" wył4eznie na

przerekar• iaeIt pocstowyeh w
terminie
sietlml. 4IDi od dały niDiejszelO .~er.. Pomiędsy prawi.uowe Mpowiedsi rozlosowana
..tanie Dacroda
ksillikowa.
lLariy ~e bes klIpon. bę
• wy~ne s I_wania.

ł.
~lIie

bs,.iówkl ar II

- POZIOMo: limnastyk, planbeja, crdYka, pn.ypr8wa, tabaka, narodziny, aklarnia.
PIONOWO: gips, miał, aster,
klapa, barwa, grypa,
derma, kawal, tenis, burak, kadra, plon. żyła.
'

Zarządu

Karp olbrzym

m

Jak dOD<l5zą % Dhaki, na rzece Meghna w okoli-each miasta Daudkan1ii
(Bangladesz)
rybak złowił ka.rpia o niespotykanych rozmiarach. Złowio
wy karp ważył prawie :SS kg,
a długość jegO wynosiła 120 cm.
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"Pro~alu łt

I

dzielni Inwalidów ,,Rozwój" na
rozmowę z nimi przyszedł
co
ezwarty pracownik, sporo mło_
dzieży. Pytano o atm06ferę kongresu, o szczegóły jego poo.tanowień, wniooki o amnestię itp.
Przewodniczący ogniwa PRON
w Hucie im. M. Nowotki, mgr
inż. Andrzej Sosnowski, mówi o
swoim spOtkaniu w Bałtowie:
- Zapr06iła mnie tam mło
dzież ZMW
z Zespołu Szkół
Rolniczych. Pojecpałem chętnie,
bo sam jestem df.iałaczem mło
dzieżowym.
członkiem
ZSMP.
Na spotkanie przyszło kilkudziCS'ięciu młodych
ludzi. Byłem zaskoczony,
że tak
dużo
w iedzieł i o naszym ruchu. Prosili też o interwencje w kilku
sprawach, a ja notow.ałenl. Na
przy'kład po zakończeniu zajęć
w piątki dojerożaja do domów
autobusem
kursującym
na
trasie Ostrowiec - Lipsko. Ten
autobus jest UllWsze przepełnio
ny i w Bałtowie się nie zatrzymuje. Będę interweniował w
tej sprawie. Niech PKS da
większy a'lltobus, al'bo dołączy
do niego przyczepę. Albo kwes:..
tia stomatologa. Do sz.koły uczęszcz.a okoł.o 500 -uczniów i sa
oni przyjmowani przez stOID.8_
tologa tylko rsa; w tygodiliu w
gminnym
ośrodku
zdrowia.
Trzeba to wa.tw,ie w 06trowieckim ZOz. Młodz.ież skarży
ła się, że nie może kupić
0buwia sportowego. Wiadomo, że
w sklepach bardzo trudno zd()..
być trampki czy tenis6wki. ~
rad2ilem im, żeby załatwili lo
przez LZS łub s2:kołę. Można to
zrobić poprzez zbiorowe z.am6wienie w WPHW. Jeszcze jedna
sprawa. Uczniowie w Bałtowie
mają boisko pił~, ale bez
bramek. Prosili, żeby
takie
bramki z metalowych rur wy_
konać im w bucie. No i huta
takie bramki zrobi, ale pod
warunkiem, że młodzież z Zespołu Szk6ł Roln!<:zycb
poID()..
że nam w realizacji programu
zagospodarowania strefy oeb..
rOD>ne-j na terE'nie z.akład6w. To
są przecież młodoz.i f~bowcy w
.tych sprawach. Niech z.aplanują
na·m i
posadzą
dn.ewa,
krzewy, kwiaty. Przystali na tę
propozycję.

_tniezy PRON nie .,ranleza swej działalności tyl\o
do spraw sa.kladu. ~ Coru
lepiej przebie,a współpraca s
miejskim PRON w Ostrowcu.
Opr&eitWaDO wspólny proKram
spotkań pokon~resowvch, wspólnie interweniuje się t~i w
sprawach dDtyczlłeyeh Urzęc1u
Miejskie&,o I miejskich lIrzedsiębiorsiw. Dmałaeze PRON w
Hude im. M. Nowotki SIł eoras
bliźeJ sałoKi. mieszkańców mia_
ata i okoliey. Stara'" się im
pom~a6 w r~ązywaniu 1'05maUyeh problemów.

H

Zakładowego

PTTK. Zbyt ezęsto wśród zało
gi słyszało się bow~m narze.kania, że PTTK działa w kołach elita,rnych, a Die zajmuje
się 9Zeroką rekreacja dla mas
pracowniczych. Okaz.ało się, że
kuleje współ.praca zakładowego
PTTK z Biurem Obslugi Ruchu
Turystycznego. Działacze PRON
zwołali naradę w tych
spraw~h. Uzgodniono, że kierow_
nictwo huty będzie pomagało w
rozwoju PTTK. że znajdzie s.ię
więcej p~niędz,. na ~n cel
%
funduszu socjalnego. Z drugiej
strony ZZ PTTK zobowiązał 10lę
obok dzi.alalnoścl klubu wysog6rskiego
czy ka}akal'llk~o,
znacznie poszerzye IIWOJ4 ofertę turystyc~&-rekreacyjną dla
ogółu pracownik6w zak~dów.
Po kongiesie ClIItrowieccy de)egllci odbywaJą lrJ)Ołk"ania w
'róźnych irodowiskaeh. W Sp6ł_

Ty.,..
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Ubiorv dzieciece z

(wł)

jądrowa

koniec ub. dekady eleklroener,etyka polska nie mor:ła .zawszystkich potrzeb w zakresie mocy. Na?większy .de.f!cyt
wartość: :6000 MW. Było to w 1979 r., wowczas ~e1iimy
300 dDi s clefieytem mocy. Deficyt ten był wynlkiem nie
.. yjątkowo Dlekorzystnyeh warunków atmosferycznych . w
1979 r. Polska ener&,etyka wyma&,ała i nadal wyma,a tn:
, zwiększeDia ogólnej mocy poprzez budowę elek:row~
a przede wszystkim jądr~wye~ .;L ana~zy ~1elektrycznej i możliwości reallzaeYJnych wynika, ae
konieczne jest 'uruchomieDie około 10.001 MW w elekjądrowych" _ ezytamy w u~hwale D zespoła probleXX Kon,resu Techników Polsktch.
nie 'tylko technicy
płownie jądrowe: dla warsz.awto uwagę. Zgodskiego zespołu miejs~ego i dla
Rady Ministrów
aglomeracji gdańskiej. HOWSKI
r., rozpoczęto
ZDZISLAW GLUC
w naszym
jądrowej
w

Fra&,ment szwalni w
kim "Pro,alu".
Fot. J.

konec'

Pańesyk

Rewelacja
koncernu Bl
W

Wielkiej Brytanii podskonstruowania e-konom.!cznego samochodu, wy_
tyczenia kierunk6w
rozwoju
t.amtejszego przemysłu motOryzaeyjnego. Koncern BL opraeowaJ już bardzo 06zczędny pod
względem zużycia paliwa
pojazd, charakteryzujący się inłeresująeyml
rozwill'Ulniami
technieznym-i. Auto oznaczone
symbolem ECV-3 zużywa przy
prędkości 90 km na godz. 3,5
l paJ..iwa, zaś podczas ;a.zdy
miejsk~j 5.6 l . Eksperymen.talny samochód jest wynikiem
czteroletnich prac. Korzystne
osiągi uzyskano dzięki zwię'k
szeniu
sprawności
silnika,
zmniejszeniu eiężaru samochodu
i opraeowaniu bardzo opływo
wej sylwetkI. Nadwozie wyitonano z blach alumi.niowvcłl or.a.z
eleutent§w z tw~rzyw
sztucznych. Ka.roseria przed lakierowaJlient I nie oszklona wa_
źy zaledwie 138 kilognmów, a
więc w
porównaniu ze stalowymi nadwoziami jest aź o
125 kg lżejsza. Spód kar06erii
jest gładki, kształt odpowiednio dobrany, a w rezultacie
współczynnik oporu aerodynamicznec:o
niezwykle
mały:
ex ~ 0,25. Napęd samochodu to
lrzycyHndrowy silnik o poiemności 1,1 l wYlkonany z lekldch
etopów. ,Pojazd osiąga 184 km
na godz. l potrzebuje tylko 11
sekund Da ~enie się 00 O
do 96 km na goo7..
jęto

próbę

Wielkie fałszerstwa, ma~i fałszerze (O
P

rzez kilka ostatnich ty&odni casety i wielkie
ma«&Zyny iluatrowane iwiata uiywały sobie
Da wychodqeym w RFN ty,odDikll .,stern".
Pismo padło o.iant wielkiej mistyfikacji - rospoeaęło druk pamiętników Hiłlera, które reporter .,sterna" !lakupił sa I milioDów marek. a które nasały się dość prymitywnym falsyfikatem.
Wielkie fałszerllłwo sesłało odkryte. TyCHDlIt &ię
_ompromiłowal. .JCl:o reporter. Gerd Heidema_,
1tędaie ....OD,., I'ny okuJI wyal. Da jaw, te
aaw_ łlył _ eidlym wielbicielem klUeryam ...
.tnymywaJ kontakty s aJtry"aJiteyIDł Gę w A..
_ry_ PobadaJowej tawnyml SS-manami_iród ak:b takie s .,nftniliiem s L,._ .... laekMA Kl•••e Barbie.
W_ił rsekomyela pamiętników łllehrera trwa
weiĄi t,.Hlls,Ja Da temał prawUlwyeh motywów
teco falalers&wa.
.obiło o wyłlldHDie pieDięu,. pny wykorzysta.ia iywyeh wcilli w RFN

.0

energetyka

c.,.

sympatii
hlUeryamu I m bessy cz,. lei o
podtrzymanie le&,eDdy Hitlera i rehabilitację ieco
obłęc1DeJ ideolo,il. Za.potrzebowanie Da taklł le,eDdę jest ocromne i ..SterD" właśnie dlate,o nie
wahał się zapłacić , milionów sa nekomy pamiętnik. Wielu ludzi rosumie~eyeh prohiUerowkie .eDtymeDty j ich polityczDe zDaC'Zenie Die
tylko w RFN podejrzewa, te w podrobieDla pamiętDików maczali palce Deofanyśei. Cala afera

Przedsiębiorstwo

Produkcji
"Procal" w Końskieb specjalizuje
się
w nycill ubiorów dla
dziewczyDek i ehłopców do lat
15. Asortyment Jest bardzo bo,aty: spodnie, spódniczki. bluz..
ki,
konulki.
sukieDeczki.
wdzia.Dka itp. Wszystko w
wielu fasODach, rÓiDych koloraeh i rozmiarach.
W cią&,u pi~rwszych czterech
miesięcy te,. roku dostarezoDO Da rYDek krajowy blisko
56 tysięcy wyrobów wartości
26,5 mln zł, Cle ataDowi ł4-pro
ceDtowe zaawansowanie plan.
roczneco. Niestety, miesiące
letDie nie sapowiadaJą się jUi
tak dobrze. Csaa letniej kanikuły to okres DrlOPÓW, w:onoiOD,.. prae polowyeh, ••ieJ
abseDeji w .akład:de, WielkoŚĆ!
prodllkeJi ..,ada wówcsaa po1ivainie i zaJCl:łoiei lIadrabia
się w .kresie
jesieDDo-zimowym. A zatem mimo barcbo
dobryeh dołyehczaaowyeh wyników Die moiDa liesyć Da jakieś dodatkowe, pODadplaDowe
ilośei
odzidy Uiecięeej s
.,Pro&,alu".
~PA)

GalaDteryjno-Odzieżowej

Przeciąg ·

kontra

przeciąg

Oryginalny sposób z.apewnieDia właściwej wentylacji i oehrony przed panującymi na
scenie przeciągami w rekonstruowanym obecnie
Teatn.e
Opery
i
Baletu
im.
S.
Ajni w
Duszanbe
opracowali
projektanci
instytutu
"Tadzikgiproprom".
Właściwy
mikroklimat na widow.ni gwarantu je zespół aut{)matycznych
dmuchaw pod.ających w miarę
potrzeb ciepłe bądź chłodne
powietrze. Natomiast przed D1euniknionymi dotąd przeciągami
na scenie ehronić będ<t-.. sztuane pn.eciągi, stanowiące dla
tych naturalnych 'l.aporę nie do
przebycia.

eiąl:le nie je_ł sakońezoDa i nie sabrakDle w niej
jeszcze sapewne seDsacji.
Dla wielu Cazet pnycoda .,sterna" była okują
do przypomnieDia, li fałszerstwa mDyeh dok.meałów są Diemał tak atau, jak_ .tuka pisania. Mali fals~erze próbowali .d wieków podrabiać bH skrupułów podpisy I całe tekst,.. Niektóre z tyeh fałsursłw miały wpływ lIa biec
dziejÓW narodów i kODtynentów. Niektóre były
pnyeaYDlł kNDpromitacji i pnecraDeJ politykó"',
Konystająe s materiałów iwiatoWYeh ,azeł ełleę

lu praype.mniee wielkie faJuerstwa małyeh .alneny. W tyeh historiaeh eptymistYe2De jest to,
eo jest dla nich wspólne: waysUde koue:q się
ujawnieniem fałszerstwa I JMllityczByJD blamażem. Rację miał więc DiCl:dyj Nikita Chr1UlZe2IOW.
Jtiedy szachowi per kiemll wypomniał ~o tajDe
antyradzieekie
porozumleDia s AmerykaDaJDi
mówiąc, że ,Jak wie dwóch, to jui nie jest tajemni=a". () wielkieh fałszerstwach wiedziało
.awne więcej Dii dwie osoby. D1ate,o wcześniej
my późDlej tajemDicą być Jlrzeata~.

ROZDZIAŁ
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Czwartek 17 października 1974.
Harry Shulz uwinął się w ciągu
ośmi u dni.
Zawiózł Aleka Sepheriadesa do
Stan6w Zjednoczonych i umieścił go
na opuszczonym ranczo w ~alifor
nii. Wynajął je bardzo tamo. Zostawił tam Greka z zapasem jedzenia, picia, z aparatem telewizyjr.ym,
żeby się nie nudził i ruszył na poIN-osobowa ,rupa małych kolarzy podczas przejazdu przez mi aszukiwanie ludzi za po średnictwem
at.. Do Za,nańska nie pozwolił dojechać ulewny deszcz.
organizacji TRAK.
.
Nie miał cz.asu na kontaktowame
się z cudzoziemcami, zadowolił się
Gdańska. Dwa
więc rekrutacją tych, których m6gł
bloki tej elektrowni
złapać na kontYł!'lencie amerykań
mają być w latach 1989
skim.
Drugi etap budowy 'l.aSpotkaliśmy się kilka razy. Na
Spotkanie wyznaczono na .ranczo.
się w latach 1991-1992..
trasie do Zagnańska, gd2:le niestePrzybywali jeden po drugun.
ty aura nie sprzyjała uczestnikom,
nie opłaca aię ~p~
Pierwszy Brian Fitzmorris.
na eląg" spacerowym wzdłui Sil_ łwierdzi m,r mz.
_ Czołem, Harry. Fajna robota?
Kubit, pełnomocnik
nicy oraz na torze wyścigowym w
-Tak.
&,órnictwa i eDer,eły
Kledrilanej Górze. Powodów do ra_ Tym lepiej. Chciałbym trochę
przewodniezą
dośc i i emocji było mnóstwo. Dla
zmienić aurę. Miałem już dość IrEnerUC2estnirkÓW pnygo.towano tory
landii Północnej.
przeszkód, próby sprawnościowe,
- Jak to się tam odbywa?
konkurs rysowania na asfalcie. Ni;!
_ Zlikwidowałem niemało
proobyłe się bez C#3mtnów z przetestantów i iJol!nierz.y angielskich.
pisów r\rebU drogowego. KaMą imki to
ją
Miałem , ~ęż "kontra~t" n.a zabicie
Koszt'y wyłwarzania eprezę kończył przyjemny moment
królowej ale w ostatniej chwili rozw tyeh elektrowniaeh SIl
w~ęcu!D1. pięlmyCh na~ab..
kaz z~l anulowany. Mimo wszystsame lult nawet mnieJwek. Dute brawa za sprawne przyko mi zapłacili.
porównaniu s elektrowgotowanie zawodów naletą się or·
Po B rianie Fitzmorrisie przybył
konweDcJoDalDymi.
a
ganizatorom: zarządowi Okręgu
Kanadyjczyk
Phil "Horn>'," Delav~
inwesiyey'jne - Da jed.le. Opowiadano, że wynaJął go. kIePZMot., AutomobiUllubOlWi lae:mee,. - mniejsse.
l~u, Wyd:liallowł Bucbu D1'C)dyś siostrzeniec pe~nego e~m~ z
unądzenia
do
&owego Komendy Wojewódzkiej
Wybrzeża Piratów, zeby zabIł Jego
,jądrowej"
~lektrowni,
wuja. Phil Delavalle zażądał jakO
WO, Kieleckiemu Klubowi Motoroprzede wszystkllD reaktoz osprzętem będziemy
honorarium oddania mu do dyspowemu.
_ 'v,,"",;' ze Związku Razycji na miesiąc haremu emira. Sio.(alp)
takie z innych
strzeniec przystał na te warunkI;
Część
emir zginął, a Phil "Horny" Dela. 1!el:vl'=.a", czyli maszyvalle do dziś wspomina z rozrzewturbozespołami, wynieniem miesiąc spędzony w harepary itp., będzie pl'Omie.
krajowej. Niekt6re z
Następnie przyszła kolej na Jerurządzeń są już produko- ry'ego "Chery" Wettgrena z Kan~s
i eksportowane na budo- ,
jądrowych
w
City, szachistę. Szachy s.tan~w~ly
innych krajach RWPQ.
jego jedyne za.interes<)W~me ZyC10we i gdyby Slę przyłoz!l, ł?yłb.y
zdolny pokonać Spassluego I Flschera.
Po Jerrym przybył Joe Stanzyk
z Chicago. Nikt nigdy ~e usłyszał
od niego innego sło;Va .DJZ .tylko tak
lub nie. Był ·to mew lelkI, chudy,
człowieczek blondynek. Godzinaml
mógł siedzi~ na krześle ~atrzony
w jeden punkt i nawet me mrU8nął okiem.
..
Potem zjawil się Buck "Chow
Carson, olbrzym o sflaczałej skórze
i oczach zaskakująco dobrodusznych,
zwłaszcza jeśli się wie, że jest jedC Ił' D1,n " . szczególnie dual!l.ODler·acJi miejskich, wynym z najba~dziej be,zlitosnych morenergetyki
Z lewe', prilba terenowa na torze w Kied2.iaaej Gór7.!f! lI! ~ba. DUet! lilie trylk. apor.
derców, jakiego mozna spotkać na .
do ogrzewa1lDliejętDc!iei. ale apraWDy mole rower. Z prawej: ehwila wytehnleDIa DlJ~zy niełatwymi konświecie.
.
. J k
mieszkań. Do 2000
Tuż za Buiokiem zgłosił Slę
ac .
klinami.
powstać mają dwie
cieGoeppner z Saint Louis. Stanął na
progu i mrugnął .do R:ar~y'ego, Od
_ Wieki cię me WIdZIałem.
lał.ienie edykt. da~. bką władzę papicio"!!
. :erl.tw'o mające wpływ na losy kilkll państw nymski.m.. Seiślej - wątpiono w autentyeznose
Dallas w 63 roku.
zwilłzaDe jest se sławnym edyktem
_ To prawda, Jack. Co się z todokumentu. W xvm wieku, w dobie ośw~e
cesarza KODsta.ntyna WielkiCl:o. teco
ceni&, uC'Zcni zajęli się włdDie krytyczDlł analiq
bą działo W tym czasie?
10&'0 edyktu s 313 roku w c:e~arstwie _~ edyktu. .Jednym z Ilieh był sławny fil"of - Vol_ Wracam z Libanu.
Operacje
Ilała &ię równoprawna relicia ehncseJJantaire. On właśnie _dowodnił. te tekst. edyktll
uderzeniowe na terenie Izraela.
Interpretacji biak_pów rzymskich K.nataDtyna
przecl,stawioDY pna kancelartę nymWszelkie zamachy. Terro!yzm.
nadawał im wWnie swierzehJllctwo koi- aIul pełell był niewiary,odnyeh pomyłek i przenad e:rJym hrbłem i iwieckie awi~rzchDio kręceil manydl powpeehnie faktów hi te!Y~
brze płatne. ale trochę n~ebezplec~
kńlesiwami Europy, To dr1lCle post~
ne. Co więcej, obóz znaJdował 5~ę
nych Przede wliZYsłkim ów d.ameDt wymIenia
zawarte mkomo w edykeie Konatan- miui. Konatantynopol Ba .ziesięć 1~.t pne~tem.
w górach. Zadnych babek w okohbył. lUlane ai Ił. vm wiekll. Wted,. te aamm -uło 0110 saI.one. KaDceliiei papIescy
cy. Miałem dosyć, wr6cil~ do kp~
niHbyt lilię przy łym starali. Nir;dy nie .dał. !lię
ju. Nie ma drugiego ta~ego m~r:
..talii
kim 1ł,.n
imIeDia I Dallwiska•
sca na świecie, jak Samt LoUlII 1
W&iDe jeclBM lt,.ło te, te pnea kilka at_le« i
Missouri.
JII'&e& atanewiła ł_llaJDenł nrienehnletwa 1'Oli- Wieru: ci, Jack.
"eaJer;0 karli rsymsIdej lIalł bropą.
.
Z cudownego, IPOrtoWego. wozu,
Pałaaywe .olnlm_ł,., · cteWJlie akty ur. WIsa,
który wywolał gniewne SPOJrzenie
)tyły w . - I l ~ewi_ ~awlł "',aceH.;irry·ego, wysiadł Tomy .,PlaYboy'"
lila się włe1lll.uw · L. wieI. klaDtor.w. J[nyiae7 - niealaWllJ' sak_ rycenID - .maeaJ~
Yodkun % aniels~~. tw:Uzą, kręco
lilię _ l'raIIadl I . . . .l*im Pemon_, .tr.Mze2yli
nymi włosami i opaloną skórllsię łakie e te. ~,. . . .~ jaWJUl crablH tioJt._ Nie rób min .. Harry - tłuIDa.
mentowae
'alaowanyml
ak&:aml
,!arowlzny
lu-b
. r między ów_nym papiriem s-C7.ył SIę. - Nie tnial~ in?eg~ środ
kapDa-aprsedai'y.
Pełno
)Nt
~laD~
na
teD
a eesanem cesarstwa w
odDiecoka żeby 5zyb~o tu Slę ZjaWIĆ.
w ksbtikaeh wiela hlstorykow. •
blJr t}js.je![o. Spór doły~ł włainle lIrawom~ łemst
~ Za ranczo jest stara stodoła.
a_en.m zawase eIlotlziło o JtOrayiei. ~te
Pal,ieslUi~:o zwierzchnietwa nad całym KosW keukunie rysowam.. Da.
Zrób mi tę przyjemność i wstaw
rialne lub polityeaDe. W następnym .dclBku
I Dad iwieeJtimi władca
asfalcie Dajlepsze okaaaly aię
tam twój wóz dla dziwek.
będzie więc mowa Cłównie o tyeh, eo fa!~ller
obwieścił wpwC'Za5 (w '154 rodziewczęta. Na zdjęCIU laureat- O .K. Harry.
nadal ełykt aODstantyna, stwem ehcieli ny'bllo zrobić maMtek. Z rozDym
ki przy pracy Da eilł&'u apacemoe prawa dok.men'. Cepra bi- Gutkiem zreszłlł.(damy ci.u jutro)
(153)
musiał więc usłlłpie. .
..
rowym przy .J. Nowetki.
w XV wieka, w doble reformaCJI! !'DaTERESA CEBRZY1iSKA
mów imiałkowie, któny zw~tplli w
Zdjęcia Al. Pielkarslrl

Radosny

tydzień

:00-

u_a..

Od edyktu Konstantyna

Przeło żył WOJCiech L ...... ,...,wski

pamiętnik

fuehrera

F

http://sbc.wbp.kielce.pl
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OGŁOSZENIA

Czwartek
9 czerwca
1983 r.
Dziś

składamy

życzenia

PELAGIOM
l FELlC.JANOM
puro

sołej

BOGUMIŁOM
MAŁGORZATOM

l

19M r. -

matologlczna. uL Pocieszka U w
godz. 17....:.2.1. Od godz.. ' 1 w niedzielę
do T w poniedziałek . W
katdą
sobotę
czynne &ą w godzmacb od • do 14 nastepujące
przychodnie rejonowe z gabinetami
ogólnym
dziecięcym
zabIegowym
ora~
stomatologicznym :
Przycbodnla
Rejonowa
nr % - ul. POCieszka Ll. nr S ul. Zelazna 36. nr $ ut Pomorska 61 I nr 8 - ul. Lecha l.
Gabmety speCjalistyczne - dermatologiczny - przy ul. Buczka
4. laryngologiczny,
gmekolo,,:lcz..
ny I chirurgiczny - przy uL We-

l"bA Kacna w R<>tte.rdamie 1Okazab. zbrOOn.i.arza bitlero'Wsklle !;O , Pi.etera Me-n.tena na
lat wi~enia i gn:ywnę w
WY90ko;ici
lOt tys. guldenów
($O
ty. dolarów), łagodąc
w)'Tok wyd.any w 1917 r. przez
sąd w Amsterdamie (15 lat,.
1ST9 r. Partyzanci nikaraguańscy osaczyli
dyktatora
8omoo:ę w ~o uf .. rtyfikowaIMlj sil!d.zi.bie w Managui.
1964 r . - Mooe CZC)O'lbe, bYły pn:ywódca rebeliantów
w
Katan.dze, stanął na c-.. ele rzą
du ce'lltra.inego w Kin8ZdSlie.
1943 r. - W M06kwie rozpoczął !hę zjazd. związkll Patriotów polslLicll. Zjazd. zatwierdził 1Ota.tu.t i deklacację ideową związku Ma" wybr-ał wła
ue.
194. r. Wojlika llit.lKOW"",ie zaJęly NoO'rweg'ę. Armia
norwe6ka skapitułowala.
1815 r. - z.a.koóczył się lwll,
~e8
w~eńll"",
regulujllCY
probloemy wynikłe " Wojen
napoleoósk.icb.. Dokonano nowego po<Iziału tN~iaJnego
Suropy.
1781 r. - Urodził lłi.ę Geo.rge
StephellBOn, angielSki wynala&ea lołc.omotywy parowej.
lZtt r. zmarła PlOł'<!nJi
... Beat..... p,odin.ui, ldórą
Dante uwiecznił w ,.Bosk.ieJ

lika

l.

ko-medii".

" r - Ce ......" lSylWlkt, Neron, popełnił samOb6j8two,

46S-8!1.

]

Radom

TEATR POWSZECHNY
Koeh _ _ skief:o
Scena Inicjatyw •. w~
ob' _ - - M. 2aJ1!cy, g. lS.
im.

I~

KINA.

..Bałtyk" - "Wilczyca" - pol.
kol. L. 18. g. U. 1$.15. 17.30 l 19.(6.
.. Przyjaźń" -

"Gorączka

sobot-

USA, kol. L U, g.

16.30. 17.30 i 19.30.

"Po-kolenie" - .. Ojciec Sw. Jan
P aweł II w Polsce" pol, b.o . g.
13 i IJi. ,,Nie tnelać do nauC'Zycie-I.... - k.anad. kol. L 15. g.
Ul i

nn. S. Zeromsk.iego A . Fredry. g. LB.

•. Zemsta"

K I N A

,.RCNllantica" "Kua.te po
poIIf;lru
pol. kol. l. 18, g. 13AI5.
1.5 .30 l 1.8 4~ . ..WieaA
Szu"
pol . kol. l. la, g . 1'1 .30
H

-

,,,Moskwa··

-

,.Konopiel.ka"

kol. l. 15. g. 1'5.45. ..Nieo:am~na
koobieta" USA, L lAl,
pol

g . 15.«1 l 20 .

,.stUdyjne" - .. Wujaszek z Ameryki" - fr. pan. koL l. 15. g.
15. 17.15 l 19.30.

" kafka" ,.Ofiaca o, "'ol . l. 18. g. 15. 1'1 i 18.30 .

węg.

,.RObotnik" -

".Jej pOl"treot" l. 15. g. 15. ..lInperium naomietności" - jap. kot.
L lt. g 1'7 i HI.
"Letnie" - .• Histo.cia prawie mi_
łosna" butg. koł. L ~. g. !9.45.
pol . pan

19.

"Hel" .,POlllocnik" l. Ul, g . 15.30. 17.30 i 19.30.

TEATR

kod.

CSRS.

»Odeon" "Zao.dwnn w Nowym .Jorku~ - k . bo ., g. 15.30
i 17 30. .,zn ..!k weża" - rum. kol!.
l. 15. g . 1.8.30.

APTEKI DYZURNE: nr 87-010
pl. Zwyclestwa 'r. nr 67-015. pl.
Konstvtucjl $.
(NFORMACIA służby
zdrowia
Pomoc drogowa 981 .
Pogotowie
- czynna w godzlnacb 9-11. W
sobOli: 1-!9. teł. ZSI-!'! Informacja o usługacb - 265-15.
TELEFONY: Strat Pożarna 991.
Pogotowie Ratunkowe 999 Pogotowie I!:nergetyczne - Radom 911.
Komenda MO 151-31 Po~otow1e
MilIcvjne 997. PomOC! drogowa 981 .
POSTOJE TAKSOWEK:
Ulica
Grodzka !Z9-S! plac KonstytUCjI
%26-51. Dwonec PKP Z6ł-8I. ulica

lo-U.

ponledziałek

t

PROGltAM LOKALNY
Dzienulk
1'1.11'2
Pi~
senka tygodnia 17.15 Koncert ~y
czeń
17.45
AudYCja oświatowa
18.00 Muzyka
barokowa (stereo)
lł .:15 Skrót wiadomOŚCI d7:ienoika.
[Ji.ooenka na potegnanie.

Dziś

PROGRAM I
15.40 Kwadrans z "Artelem""
rady i propozycje
16.00 "Czwartek TDC" oraz film
z serii "W pewnym małym osiedlu": "Ucieczka"
17.00 Dziennik
17.20 Festiwal Pi()Senki Radzieckiej w Zielonej Gbrz. festyn dziecięcy
18.15 "Patrol" - program worjskowy
18.40 Rolnicze rozmowy
18.50 Dobranoc
19.00 "Sonda": Olej
19.30 Dziennik
20.15 "Wyspa mew" (5 09tJ serial sens. TV Ang.
21.10 "Pegaz"
21.55 Zawody hippiczne - CSiO
- Sopot
22.25 Dziennik
22.45 Zderzenia progr. pub!.

PROGRAM U
16.55 p.rograIn dnia.
17.00 Kiill() HDwójk.i" "Anomm" film
społeoczno
-sensacyjny TV CSRS
1.8.20 .. Mówić, nie mówić"
19.00 Program lokalny
19.30 DZIIenllik
20.00 .. Czwactkowe wieczory oz
muz.yką" twórczość Johannesa Brahmsa
20.50 .. M i asto malarzy" - film
dok prod. węgierskiej
21.05 ..Piooen.ki na zamówienie"
21.45 .. To się nadaje do telewizji"
22.30 .. Kącik humoru" "Klinika zwierząt"
23.00 Kwadrans z ,.Artelefil"

lutro
PROGRAM I

2Wl1'1tl I Wigory łll-l0.

6.00
6.30
9.30
11.00
11.55

Skarżysko

GALERIE
Galeria BWA MPiwnice". .1.
Lejna 1 - czynna w godz. U-U,
niedziela - 11-1$. .. vm Biennale
Krajobrazu Polskiego".
Galeria I'"otecnfil<ł - uL Rew.
Paid.ziemikoweJ la - czynna w
I:od~
1-1'. Wystawa
totoltrafU
;janusza BuC1Okowsklego - ,.przez
cztery kraje Europy".
MUZEA
NARODOWE .. PALAC" - plac
zam.lfowy - ., Wnetrza Pałacowe".
"Galeria malarstwa polskiego" nynne w god%. 1-11. wtorld niaczynne.
Muzeum przT pl. Part,.zanC6w
- czynne w godz. 1&--11 wtorki

UWAGA: Za ewentualne zmiany " programaCh Ido redakcja
n.le ()(lpowuda.

17 .05

Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotow,e Milicyjne 997. Po~otoW1e
"'SW łl6-25 Strat Potarn'l 998.
Pomoc drogowa 981. Pogotowie
Elektryczne K lejce - Mlastc 991.
Klelce - Teren m .
PogotowIe
wodnokanalizacyjne 508-11. Pocztowe mJ o usługach 911 HoteJ
.. Centralny" 625-11 . Informacja kolejowa 930. Pogotowle wod.-kan ..
c.o .. dźwigowe. elekLryczne SM
518-33. Pogotowie
napraw urzą
dzeń gazowych
czynne w ,,:odz.
7-li. leł. .36-72 . Po,,:otowle wod .-kan.. c o" elektryczne RPGM czynne w goaz 'T-t3, tel 31-16-47.
Ośrodek Informacji USług WUSP
teł. (57-41.
POSTOJE TAKSOWEK: Dworzec
PKP - 629-33. Taksówki bagatowe - uL Armii Czerwonej

niej nocy" -

Kielce

515-73

SZ.

T E L E F O N Y:

pecjalna ll0J0endK-

APTEKA DVZURNA: nr Z9-07l.
ul. Starokunowska In
POSTOJl~ TA&SOWEK: pl. Wol.noścI
537-92.
ul. Slenklewlcza

KINA.
"Wollłojt'"

II w
g. 14.

P-.eł

bo..

ucielka" -

lIT l 19.

,.Met

-

św.

"Ojc:iec

.lm

Pol.!lce'· -

pol. lroI..
,.M'istn lcierownicy
USA. kol. L 1.1, '-

łowiec"

-

nieczynne.

APTEKA DYZURNA.: Dr u..o....
ul Aptec-z:na ,.
POSTOI. TA&SOWSI[:
Dworne Główny PKP '105. osiedle
Mlllca - ZZ-4ł.

TTR. wskaz. met<ld., s. IV

ITR, fizyka, s . IV
Dla II zmiany
Kl. I-II: .. Nad morzem"
.. Krajobraz Polski": •.Nad
Zalewem zczecińskim"
13.30 ITR, fizyka, s. II: Powt.
w i ad..
14.00 ITR, chemia, •. II: Wybr.
zagadnie-nia z chemii ocgallicz.nej
UWAoOAI P",...I. aadlo I Tele-

wbja . . .łne~ala fobłe mołUwolt
&lilia• • proCT&Blle.

STRONA 6

247-g

SALATA Maria zgubiła . wkład_
kę
zaopatrzenia nr C-7375&,
wydaną pr-zez UMiG Końskie .

:M8-«

ZGRZEBNIOKA
zgubit~

wydant\
sku.

,,Robotnik" -

,.Anna

Karebl-

na" - ZSRR, kol. <tub., L 15, g.
14. ...Tabberwoc!ky" ang. 1Wt.
L \Ci. ~. 1631 i 19.
"Stu" - ..Wilczyca" - pol. kol.

L 18. g. 17 l i9.
APTEKA DVZURNA: nr
ul Sta Ica l.
POSTOI E TAKSOWEK:
fony 53-10 l 5l-łł

Zł-O'1ł.

tele-

Ostrowiec
K l N A

.,Hutnik" -

.. Z ielona

f a la" _

CSRS. kol. I. 12 . g . 16 lO . .. Lot nad
gniazdem" - USA. L
18. g. 11 i ~ .3 0 .
"Przodownik"

~ieotk"

~'7

i 19.

-

".zorza"

USA,

kol.

,.RYŚ"

&oi.. L 15, g. 16 i

IB.

Wiesł

owa.

wkładkę
EaOPatrzenia
pn:~z PKS w SI<: rży
M~

PGHStale dni

tygocł

."t.acji

&1 N A.

kukułczym

NUMER 112

...Nida".

j~

S ie nk l ~W1cza 15.
PoradnIe dyżurujlIce:

dla dzieci
I doroslvCh . ul
Poc ieszka 11.
(°r7vChodnla Rejonowa\ w ~odz .
17 -21
w nIedZIelę 1-14. Sto-

246-g
GĄSIOR
Janina
z.gubiła
wkładkę
zaorpat.rzenia. nr C~911ł
wydan" ll'1'reZ ZPO

iesbędae jeai w tym eela
wiednie _1'1_ lee_nine
i l.kal.we. N jlepssym wy" ciem _
byłybT
DKne
)TiU'}" . t _ t . l ów w po~oto
wi. rat.1lk wyDl. Nie clyspon je .n. jednak takillli W rlUlkami l.kalow
lty mein
tam

Starachowice

środa

nieczynne.
Wystawa
stala
przyrodnlcza. Wystawy czasowe
.. Człowiek epok! lodowcowej
w
reglonle łwietokn:yslrim".
"SamochodT w miniaturze". ".Jan
Czamocld - geolog ziemI kielec-klej" . ..Ludowe tkaniny podwójne". - czynn.e w godz. 11-1'1
wtoceł: 11-11. poniedziałek l
środa nieczynne.
Muzeum Lał Szkolnych S. Zeromskie"o czynne '" godz
9-15 środa l2--<HI. wtM"kt - nieczynne
APTEKI DVZUR E: nr %9-001,
ul. Buczka 3713'. nr 29,ooa. uL

"FIATA 125p" (rok 1972) sprzedam.. Warsztat Samochooowy przy jaskini "Raj".
241-g
CEMPURA Szymon ~ultil legitymację
&ZltQl
yda.ll4
przez II LO .. Ki
acłt.
~o
BEDNARCZYK Eli:·bieŁa z,gubila wkładki Ulopatrrenia
C-016876, C-Ol68TI, wydane przez
.,Iskrę" Kielce.
254-g
TRELA Małgorzata zgubiła
ll!!gitymację. wydaną przez
IV
LO.
258-g
JAGUS Barbara zgubila legitymację s~kol.ną.
bilet rocwy
PKS, t rasa Kielce - Krajn.o Zagóra.
~
DZIADEK Ewa zgublł.a UlŚ
wi.adczenie nr 17 na wkładkę
wydane prz.ez W()j. S74)ital Zes,polOolly Kielce.
257"'1!
EBERL Beata r.gubiła I-egLtymację szkolną. wydaną przez m
LO Kielce.
280-g
SZOSTAK Piotr zgubił legitymację szkolną. wydaną przez
n LO Kielce.
283-g
L YSOGóRSKA Alina zgubiła
wkładki :Mopatrzenia,
wydane
I)1'zez Zakłady Metalowe S\c.a.rżysko-Ka.m.
oraz
legitymację
studencką pS.
277-g
GIDEL Iw<ma 7gUbil& wkład
kę Za()Plltrze.nia, wydaną
przez
SWO Jędrzejów i legitymację
kOolejową PKP Kielce.
278-g
BARANEK Bogusłalw zgubll
legitymację studencką Politechniki SwięWkrzyskiej.
281-g
STRóJW ĄS Ew~ zgubiŁa le«itymację 5Lkolną LO Chmie-lnik.
282-g
- STROZYK Józefa zgubiła bilet wolnej jazdy wydany przez
WPKM Kielce.
251-g
LUKAWSKI Dariusz ~ubił
LegLtVmację
U<:ZD.iowską
ZSZ
nr 3.
250-g
MARCJNKOWSKI Cezary z,gubił legitymację szkolną ZSE w
Kielcach.
245-g
CHRZĄSTOWSKA An.n.a ~ubiła wkładki
Ulopatrzenia nr
C-173230, C-005279.
244-g
CHABIOR
.lacek
z.<n!Jbił
wkładkę
:MQPatrzenia nr C-663234, wydan/ł pr-zez Kieleockie
Zakłady Drobiarskie.
243-g
NIEZGODA Dariusz zgubił legitymację SZkoły Podstawowej
nr '1:1..
242-g
WOJTECKI
Ma.re-k
zgubił
wkbdkę
z.aopatczenia nr C-008356, wydaną
przez. ZOR
Kielce.
237-e
GONDEK
otyli.
:r.gubiŁa
w1Uadkę zaopatrzenia
wydaną
przez Zakład Budowy Kolei
Kielce.
236--g
SLEDZIK .lan zgubił legity_
mację glużbową wydaną
przez.
WUT Kielce i W1kładkę zaO'patrz.enia.
~
JANIK Tadeusz ~ubił legitymacje do bilem ari.esięcz.nego nr
30689, rełacii Kielce - Ciekoty.

-
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pol.
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PK,

DOKON"CZENIB
kać
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1

pomocy
i, których nagły
i dokuczliwy ból zęba zaskoczy
w srodKu nocy? Jak przetrwać
do rana, skoro br k
aptek:ach
jakichkC'lw iek: ' rodków przeciwbó~o .... yct. ? De n ty.ści posiad8ją~
prywat ne gabinety odmawiajl\
Ud7 '<!I<l'lia porad w nocy.
Od dyrekcji Zespełu Opieki
Zch'owotnf'j w Kielcach uzyskaliśm" inłorrr.ację. że W-ZDowione :losuo/ł od wrze 'ni br. nocne d~ 7 ury słomatolOf;ów ar soboty i niedziele. ZOZ zdaje sobIt> ~Ilł'~'~(, z tego że je.. _ to
tylko p"owiczne
rozwiązanie
problemu, ale n.ie ma warun"'h", lo,. .ystemFI1l '.reh t1:po'

.rąci_iii

ł

cłeatysłyeany.

Argume ty te, lak
-zimy,
nie przek ajl\ c
Lolków. Dyżury nocne stomatol~6w ugerują in
eoiuj y - moz na
np. organizow Ć na przet'1lian w
przychodniach rejonowych, w
każdej z nich ielit przecież gabinet dentystyczny odpowiednio
wYPDdażooy.
Stałą
placówk
świadcz.ącą usługi, o których mowa może też: być specj listyczna miejska lub WOjewódzka
przychodni stom tologic=a. W
obu zaplecze lecznicze jest znakomite. Nie w pełni wykorz.ystywane są gabinety dentystycz.ne
w szpitalach. Można i tam zorganizować dyżury nocne.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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DROBNE

PURGAŁ

Czesław

z,g u.bił

wkładkę

zaopatrzenia wyuaH-t
p rzez WOD.l:UJL
ielce.
~J-g
AUGUbl'YN ROOect z.i:u ił l~ _
gity
Ję SLIIWlną TB K:1eJ.ce.

--~~~=-~--~~
KOSTECKl Stan\.s.ł.aw r.gUb ll
w""ła<1llę

L3o[la~rze.[lld

Wydd D-t

przez 'hODROL KJ.ełce.
~
ZGUBIONO wkładkę. UlOPdtvze.md nr
C-466765 na nazWi_
sko Gora Zbig.n.iew.
6O-p
PIOTROWICZ Kcz.Y»ztof ~u_
bił legitymację sz.ko!n
ZespOłu
Szkół Mechamc.z.nych w O&trow_
58-~

cu.

SLIWAK Les:r..ek ~ubil w'ład_
kę Ulopatrzenia nr F-040766, wydaną przez.
Odlewnię
Zeliwa
Stąporkow.
59-p
ZAPALA Tadeusz zguru! biLet ID.le5lęc=y PKS, tl"asa Kielce - Celiny.
981!hg
SZLEFARSKI Jerzy unie waz_
nia z,gubl(}ne tal(}ny na paliWO
(ne rej. KIW 3950).
321-g
BĘBEN Krzysz.tof z,gubił legityatac ję szkolną ZSB Kielce.

-~--:-- 329-g

ZGUBIONO karty
drogowe
1.) nr Sr 10(1266862 & dnia la
maja 1983 r~ 2) Sr 10/726687'7 z
dnia 11 maja 1983 r., 3) 8r
10(7266884 z d ni.a 12 maja 1933
raku na IL3{Lwisko Gr.zełmła
M~k
zam. S:ta.racb.owice. ul.
Szkolna 31m.
61-p
AUGUSTOWSKI Edward z,gubił wkŁadkę zao[latrzeni6,
wyeLaną przez KPRB Kielce.
9821--g
NIEWCZAS
Zdzisław
zgubił
.. wkładki zaopatrzenia. wydane prz.ez. OPPM& Kielce.
CICHOŃSKI

J3lIl zgubił bilet miesięc=y PKS ~ legitymacją. trasa Krajn~ Kiełce.
322-g
DĘBOWSKA
Irena
zgubiła
wkładki zaopat.n:eoia
C-050574,
C-l40954, C-l40955, C-l4{)953. wydane przeZ ZOZ Kielce.
338-J'!
MISTERKIEWICZ
Stanisław
zgubił książeczkę
garową
nr
1-2-710-01.
337-g
DRĄG Dariusz zgubił legitymację s,z.l{()lną oraz. bilet roi.esięcz.ny PKS, relacji Bol.min Kielce.
33S-g
BANASIK
Zbiogniew
~Ublł
wkładkę za<>patrrenia C-100323,
wydan
przez WUPT Kielce.

336-g
RADW AŃSKI Zbigniew Z4!ubil wkładkę
z.a.opatrzenia
C-148702. wydaną przee RPGM
Kielce
327-g
PACEK Edward T.g'l.Lbił przepUBtkę Za.k. Metalow~h Skarżysko.
323-g
CICHY Arkac:LiUlSa: zgubił legitymację szk()lną ZSB Kielce.
33O-g

TYBINKOWSKI Dariusz r.gubił wkładkę z.a.opatrzenia
oraz
ta.loon na benr:ynę KlB 3933.
~

FEDAN Teri!Sa z.gubiła wkład
ki Ul Oopatr.zeoia C-043969, C-043970, C-04OO71, C--0439Tl, wydane przez ,.Electę" Kielce.
332-g
KAW ACZ
Lucjan
~bił
wk:ła.d.ki
~trzen '
S9MM,
592403, 59.2404, wydane przez
PSTiHM Kielce.
334-g
MITCHTA
An~
zgumł
wkładkę zaOopaotczellli.ao
wyd ną
PC'Ze'L UG Masłów.
~
ZIÓLKOWSK
Sabina zgubi.Ła
Wkładkę zaopatrzenia C-0'19123, wyodaną p~ CRzR
Kle\ce.
331:::«
ST ACHURA Dorota ~biła
legitymację oraz bilet 9Z:kolny
PKS, relacji Kielce - Dobrzeszów, wydany prz&Z: ZSPS w
Kielcach.
276-g
KORZEŃ
Roman
zgubił
Wlkł kę Ul
C-ł
•
wyd
przez "Chemar'" Kielce.

rum.

--

~

AMBROLEWICZ Marian zguwkładkę
zaOopatrzenia
nr
C-079360. wydaną
przez Cech
Rzemiosł Różnych w Kielcach.

bił

25=$

CIESIELSKI Rafal zgubił le~itym.ację z.koln , wydaną przez

Technikum
K ielcach.

Mecha.nicUle

w
272-g

HAJDUK Zofia z.gubila 12
zaop t rzeniowycb.. wydanych
prz.ez .. Electę" Kielce
(}raz bilet mies ięc zny PKS, relacji Kielce - Ruda Stara.
wkłaliek
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• ~wca !JlOtkali się szef ....
delegacji l'adU«kil.'j i arykańskiej; 9 czerwca obie
ilelegacje zań~ przy w pQlaym sklle a posiedzell!iu pleIlarnym. W łen sposób I'ozpoezyna się ez 3Irl.a rUDlda rokowaiJ zwanych w s-kl'ół:ie START
a
dotyczących
ogu-an.iczen:ia
zbrojeń strategicznych.
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START jest potomkiem SALT,
zarówno porozumienia opatrzonego rzymską cyfrą 1, ratyfikowanego przez obie strony i
wprowadzonego w życie,
jak
również SALT n porozumiecia przestneg:meg,o, choć
nigdy nie u . ńozOlllą:o :r:WYcięskim finałem ratY~lkac.J1'

~

wadze spraw, którym) zaJmuJą
się rok~wa.nia SALT i START
świadcz.y ł.o właśn.ie~ pnestn&ganie postano~ień cie. po~~ada
ją.cycb P)eczęcll ratyfikacJL
.Jeśli ze znaczenia strategicznej broni nulcleaI'lllej roają sobie sprawę wojskowi, to oczywiście wiedzą o niej i politycy. Efekty tej
wiedzy były
dwa,
całkowicie
rozbieżne,
choć zgodnie z paradoksalną logiką współczesności uzupebniające
ię: interu;ywna rozbudc;>wa sił strategicznych, a ta.kie
równoległe, choć nieco
opóź
nione po6zukiwaoia sposobów
zahamowaJJia tego procesu. W
I'6Zultacie Związek Rad.z.iecki i
Stany Zjednoczone zgromadziły
liczbę pocisków i głowic
nuklearnych dostateczną dla unicestwienia przeciwnika,
a
równocześnie radzieccy i amerykańscy negocja.torzy po nad:
zwyczaj. skompliloowanych
1
truooych rokowaniach uzgodD&ili porozumienie SALT I
uroczyściepodpisane
przez
przywódców
i
para OWaDe
J)l'3eZ parlaIDellty. WU'
e JIC!
zakończeniu
tych
rokowan
przystąpKJnO
do
następnego
ich etapu - rozmów SALT n,
uwieńczonych w Wiedniu porozunrieniem podpisanym przez
L. Breżniewa i J. Cartera, ale
nie ratyfikowanego przez USA.

Otoczone głęboką tajemnicą
rokowan.ia dotyczące ograniczenia strategicznych broni
nuklearnych mają dla ludzko6ci
najdo ł<>wniej żywotń.e ZIlćlCZe
nie. Są one przy tym funkcją
ogólnego stanu stosunk6w mię
dzy ZSRR a USA. Atmosfera
napięcia
i lIarastającej konfrontacji - tak charakterystyczna dla chwili obecnej - nie
jest dobrym akompaniamentem
dla narad ekspertów w Genewie. Choć nie sposób nie zauważyć, że podobnie jak rokowania dotyczące broni
śred
niego zasięgu (r6wnież toczące

się

• Dziś od~łI się ww.
Brytanii pm.edterminowe wybory do Izby Gmin fniisujparlamentu). Faworykm jeM
Partia KOOlSerwatywna.
rr;aret Tb3Uber. SOIndaie ośrodków
bada.nia opinii pubłinmej
wskasują
na jej 0r;ntmną p:newagę nad o_ycyjną
Panią Pracy Michaela
Foota.

też rokoie.deńsltie,
grupujące
wię
zą liezbę państw,
róV/fnieirekA:>wan.ia START są czułym Jl"obic.~ m stanu
bezpre-

w Ge1H!wie) oy

wania

cz

»st

a

SWlata.

.~

.JefJiby

z Idórejk411wiek sali obrad na-

plynęły p4!zytywne iBf.ormocje
mogłoby to stanowić sygnał zmiany atmosfery lub cOOć

-

by intencji.
W grudlniu 1982 roku Jurij
Andropow
proponował,
aby
obie strony o,g;raciczyły liczbę
ralci~t
strat€gicz,nych
o
20
pr elllt. Wkróke potem ID06ki~wska ,.:Prawda" ogłosiła. że
ZSRR gotów jest do 1990 roku
ogran.iczyć ten rodzaj broni QO
1800 sztuk. Propozycje Reagana mówiły o 850 ruie.tach po
obu sttłlnac1l, ale wymiNliaoo
tylko te, ktoce są wY5trzeliwaJJe z lądu lub wody, podczas gdy radziecka kwota 0bejmować by miała
rÓW1Dież
rakiety % głowicami n.uklearnymi wystrzeliwane li saD1oO'lotów.

• lrlIoII _ u w w środf; propo2!ycjf; irackiego prezydenta.
Saddama Husema., w sprawie
tymcsasower;o
sawi_enia
broni na oikres ramadanu. muauJmailslliego świętego miesqca., który roc&pOezyna się 1Z

• M.i.oist.erstwo Spraw zar;raIDicznycb ~ur;oslawii _ d :ouwiJo ambasadorowi RFN w
tym kraju demarebe w swi_
ku li prÓb" samaebu na wiceI<omsula . ~Ull:08lawii w Donm'-sie.
Próbę
zamacb.. podjęto w
I<l ubie
robotników
jUC...ł
wiailsJ<.ich
w
miejsc_oid
SUDCłem 'tV pobliłu Dortmund .. w 5Obotę. DeIumaJ jej mloeK ek t.remistyamej orcamizaeji .,C'zecrwGOY Front". llsiaJ"eej ,.. RFN.
• .DeleJ!aeja Arabskiej Demoł<ra1YeBIej Repub ' i Saharyjskiej CADRS) postaDowila
wyeofat się .,dollrowoblie J
tymczasowo" li udRału w XIX
"szcsyci.e" Orga:olsaeji ~edD04ci AI.rykańskiej, który m'aJ
się .-poe""t w
pon.iecb:ialek
w Addis Abebie.

Czy nowa koocepcja USA
<lZDaCZa zbliżenie
sta.nowisk1'
Na merytorycznej treści rokowań START znają lilię przede
wszystkim eksperci wojskGwi.
Wymowa polityczna tych rokowań
jest natomiast zrozumiała dla każdego: bliżej
do
porozumienia bliżej
życia;
dalej od porozumienia bliżej do katastrofy.

MAREK .JU8TO

Kraków uzdrowiskiem?
Z inicjatywy grupy naukowców, lekarzy i działaczy społecznych
"RaJlorl o uzdrowiskach krakowskich". Obszerny dokument litwier-dza, że Kraków - w stopniu prawie równym
jak Buda,peszt czy Tbilisi - posiada ogromne źródła wód mineralnych o bezcennych włakiwościach leczniczych; niestety, w
przeciwieństwie do wymienionych stolic są one prawie zupełnie
niewykorzystane. Zród1a znajdują się w samym centrum Krakowa,
rw obrzeżnej dzielnicy miasta Podgórze oraz w sąsia
dując )
beZ1pośrednio % Krakowem Swo.sZ'Owicach, Krzeszowicach, Ojcowie i Wieliczce. Same tylko źródła podgórskie dają ok.
18 m sześc. wody mineralnej na gOdzinę. Gdyby zagospodarować
je całe, mor.i:na by produkowae 3~ mln butelek rocznie. Produkuje się zaledwie 4 mln; f t zła wspaniałej , podobnej do słyn
nej gruzińskiej "borzomi" wody ~a do Wisły.

sporząd7.0ny ~ostał

Raport przypomina również, że oookumentowane tradycje uży
wania wód krakowskich do cel6w leczniczych sięgają czasów Stefana Bat:oreg<l. Największy rozwój krakowskich uzdrowisk przypada na pnelom XVIII i XIX wieku; pewne <lCZywienie nastąpiło
potem w latach międzywojęnnych. Od kil!kudziesi~ciu lat Kraków nie robi nic, lub prawie ni.c, by wykorzy stać naturalne źródła
mineralne i warunki do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
Twórcy raportu p06tulują jak oajszybsze opracowanie perspektywicznego programu aktywi.zacji zapomnianych uzdrow isk, rozwoju eks,ploatacji wód mineralnych i przedłożenie "leczniczych" mert
poszczeg61nym resortom i wielkim zakład'Om przemysłowym.

niają

zakładom
przemysł-owym
wywiązywa.n.ie się
ze swoich
zobowiązań
wobec
kłientbw.
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"Trybuna Ludu". "Jak może
pomóc WRN" to artykuł m6iący o trudln.ościaclt w
pow_
stawaruiu samorządu prac<>wniczego. ..Członkowie najmłodszej,
bo pracującej zaled wie 5 miesięcy
komisji do spraw samorządu pracownicze-go W()~wódz.
ki~j RaGy Na."Od
-ej w Kalow.cach doc·e!l.aia ptLyczyn, dla
których, tu, na Slą.sku i w Za_
głębiu Dą.browskim,. proces J)racownic:z.ej sarnorządJlo8ri rozwija
się w<>lniej niż w całym kr....
ju czytamy - a jednocześ
nie próbują. na ile to
tylko
możliwe, przyjść za.interesowoanym z konkretną pomocą. Na
ogół wszyscy są zgodni, że
opóinienie samorządowego startu
w wielu zakładach ma swoje
źródło
w militaryzacji przedsiębiorstw. Nigdzie bowiem, jak
tu, nie była ona - ze wzgJ,ę
du na rangę potencjału gospodarczego - tak powszechna, a
co zatem idzie, pewne opóźnie
nia moźna UZDać za uzasadnione. Czy
jednak
zawsze
i
wszystkie?"
,.Sztandal' Młodyeh". W materiale "Trudności są, ale produkcja nie ustaje" Andrzej Ba,slński pisze:
.,sankcje
g()Spodar ze nałożone
na
Pol kil,
wdą.iący się z tJ'Ul bra!k surow-

Tak jest i w przypadku wojewód2twa wałbrzyskiego. My~
by się jednak ten, k.to sądzi, że
kłopoty
spowodują
syr,te1natyczny regres ich produkcji. Po
okresowych
zakłóceniach
w
wytwarzaniu wielu p062.Ulciwa.nych artykułów.
liczący
się
producenci tego reJ!ionu "w~_
li się w garŚĆ", radzą sobie coraz lepi~j i mimo wspomnianvch przeszkód mOof:ą się J>Oszczycić systematynnym wzroLem efektów e oc0nri4:ZIIych-.
(a-s)

I

Deklaracja

Niepodległości

pod młotkiem
Eczemplan Deklaraeji NieStanów Zjednoczonyeh znalazl się na aukcji w
Newy.. Juka. C De.
sprzedany za sumę 375 t ys. dolarów. Byl to jecI n a eKzemplany łeco histerynneKo dokumentu. który ao tal wydrukowany w Filadelfii po u hwaleniu Deklaracji N' pMkKłości
tanft 7, ydl w dniu
ł lipca 1776 roku.

podle.:łości

Uczeni
DOKOŃCZENIE

konferencj;

w

Jaie..
listycmych.

Minister
orszowsJ(i
w swym wystąpieniu
o
pokojowych
inicjatywach
ZSRR i liście Ju6jo Andropowo
skierowanym
do
prezydenta
USA,
Ronald<l
Reagana
w
sprawie
częściowej
redukcji
broni nuklearnych no
naszym
kontyn-encie.
Wiele \ miejsca
Stefan
Ols.zowski
poświęcił
zimnowojennej rewizjonistycznej
polityce niektórych kół i środo
wisk w RFN,
kwestionujących
z<lchodnie granice Polski i uwspomniał

Podcza"S spotkania sZef pc'skiej dyplomacji odpowiodc' też
00
liczne
pytania.
Dot/czyły
one głównie
sp'aw
polskirh,
wysiłków podejmowanych pn"z
nasz kraj no rzecz odprężenia
w
świ~ie,
wpł)Wu
kryzysu
społeczno-gospodarczego

miejsce

110

w

Po/ski

stosunkach
międzynarodowych oraz zbliża
jącej się wizyty w naszym kroju popieża Jana Pawła IL

(j. ryb.)

półmetku

Na

Bedzie z czego budowae
Ponad 9 ty6. ton

Uu.sz.)"W'a

8TR. 1

anaeh zaesnie przybywać weoly. A jeśli Jej
temperatura pl'sy powieraehni warośnie, w'Uoś
nie takie jej objęt ŚĆ. sybciej tei po iępowlU:
bf;dzie topnienie lądol duo
.James ~tus, zajmujący Rę w biurze kwestiami teeretyezDymi, p clkreśla, ie niuwykle
mało się rClbi, aby eorecsnie proenozowae podn8§zenie się lustra wecły iwiatewe,:o oceanu.
A wzrost ten - mówi Ty tUli - ehoćby tylko
; kiJka metrów, moie depr wad%ić w najbliiszych cbiesięrioleciacb do zatopienia znacznych
rej nów Luizjany, New Jersey i Florydy, a
także wielu pomw i nailmorskich kurortilw".
LlIi~ana, w związku a esiadaniem ~du. już
obecnie pe«rąia się w Zatoce Meksykańskiej
s nybkeśeb\ 50 mil kwadratowyoo r nnie, jest
sall'roiOP& ~ólnje moeno.. Au2.łociezne za-

porOÓ\JlWiją

cz~o

w

drl.i.enni.e

więlllsze mż p6łroc7J1'l.y
przy_
~
a całego wojeowo6da.-

K.ie1~ Kapaln:ie SurowcOw
Mmerałnych. Na pi.asek i ~
czeń czekają
prz.ed6iębiom-

1.WQ budloW1lallle i drogQWl11i1Cłw<l . Od począrtku rok.u wyprodukowano 926 tys. ton kruszywa czy5teg<> (o 00 tys. ton
więcej nirż plallAYWano) i
268
t)"S. ton piasku bu dowiLa n ego.
Za:klg;a kopalni wyik-on.ała lUli..
46 pl'(lC. plIaJlll.) ;roeznego, wa.tośc,i

4cro,8 mln

proc. w

ców i ma.t.eri.ałów, braki w zatrudnieniu OLaz kłopoty % kooperantami, poważ.nde utrud-

woły

c

.. 1

11m.

~

El-

Stefan lszowski w RadolJ!!~i

wzrosła

złotych.

O 37

Sit.oSUIllkJu 00 ub. rotku
wy.dajn<lŚĆ
pracy.

Zwię'kswoo

także

produkc.ję

ryd!:o'Wq.

utrz.ym.arue

doaaej ta.ki.eg<>
wydobycia
=le:imione je6t jedna.k od transportu.
Oięiikie
IWywro\lki ,;k.raz" i
"ttart.ra" Pl'0ewożą
w
c,iągu
dn1a ty~ce ton kamien.ia. W
pełni wykorzystYWl3'J'le !Ml limilty palli.-wa i opony, których
ciągle brak. Za;po1.rrebowanie
na opony (170 ~uk) złOOo.ne

tempa

1ód-zlkim

,,9tomilu·

je&t

ty,.e. Tymc:z.a.;em w Jropamj.
w Morawky s.to-i już HI,.k.razłJW'.
(kaz)

Przed Swiatowym
le
19
JU
UIUU'IIILUI.•

2l ezerwca, reapoeanie aię w
Pradze Swiatowe Zgromac1:r.enie
.,0 pokój i iycie, pneeiwko
wojnie nuklearnej". Przye.tewania d. prsyjęcia kei o :I łys.
ucsesini1liw
acremad~nia
ze
wszystkich kontynentiw wkraczaj w Cllliatni etap. Przednawiciele różnych orientacji poliłyc:mycb i fiJozoficsnych,
edmiellnyeh wyznań, ras i narodowośei, kt4uyeh 11tesy ws)tilne
przekonanie o możliwości i koDiecznośei daialań dla aapebiehnia wojnie, awlas~a edec:l wrócenia ereŻlłcej
ludzkości
katastrofie Adrewiej.
mrożona . Liczymy na doŚĆ duży
mrożonych truskowe"-

eluport

Osobny rozdzial
zagospodarowanie

DOK.OŃCZENlE

najbliższa

STR. 1

przyszłość.

Przygoto-

wanie skupu i przetwórstwa do
tegorocznych zbiorów to problem
bardzo istotny. Od dobrze zorganizowanej procy tych dwóch
sektorów gospodarki żywnościo
wej w dużej mierze zależy, ile
pladów rolnych i w jakim stanie trafi w efekcie na nasze
.stoły_

Na razie wszystko zapowiada
optymistycznie.
Zgodnie z
plonem zamierza się słwpić ..
mln ton zbóż i pół miliona ton
rzepolw. Woluesie Ilompo"
żniwnej czynnych będzie ok. ",5
tys. punktów odbioru zboża.
' Rozpoczął się już szczyt zbioru truskawek. Przewiduje się, że
w 3400 punktach skupu zakupi
się ok. J43 tys. ton tych owoców. Blisko polowo zostanie zo-

się

alarlllują
eroienia m01l:1t powstać i w innyc:h rejonacll
'wiata w pnypadku takich kra - ' w, jak np.
Banll:lailen, leŻlłClyeh 'uż pon~d p !,icnnem m~
na. Jeneze bardziej niepokollłCY JflSt fakt, se
osiedla JI loiene w reKi nacll nzdbrzeżnych
oraz l1"ne " ni je" porty lItanIt się %upeIJJie
M:uailoe i bezbronae pod sas lIilnych sztorm_w.
Wedluc e«ny Tytusa, w olrll.:iej pelewie XXI
wieku ntormy sno.ssąee ~ale mie'
w&Ści bę
dlt się sdanae ee 3--10 lat, pedczas Cdy do lej
1I0ry mi.ly miej ee raa na lItulecie.
I nakoJl!ll&e, ie prognna ta ma eharakter
wyroczni. Po prostu tak wlaśnie bęolaie. Chyba
u wynekn~emy sięl5amoc~o~ów C!ru. ener.:etyki oprtel na węg.~, ~ople 1 ~aSle aJemnyDL
A na to się bynajmruel rue Un051.

http://sbc.wbp.kielce.pl

.01lNlPlU!:S8"

jeśli

chodzi o
tegorocznych
zbiorów warzyw i owoców to
przetwórstwo. Nie jest tajemnicą. że wysokie ceny. jollie ustalono no ptzetwory owocowo-warzywne, znacznie ograniczyły popyt na te towary. W elelIcie w
nowy sezon przetwórczy zarówno -producenci, jak i handel
wchodzq

z

dużymi

zapasami.

Czy nie będzie miało to wpły
wu na np. ograniczenie produk-

cji bielącej? Wydoje się, że sytuacja ta wymusi wreszcie zarówno na przemyśle. jak i na
handlu stosowanie się do regul
reformy, czyli produkowanie po
takich cenach, które nie odstraszajq kupujących.

Ograniczenie parkowania
Warsza ie
Wojewódzki inżynier nac:hu
Informuje, ze w
swiltzku a
pra)cctowaniami do wisyły Papieża Jana Pawia fi, wprOWacba się w atolicy oeraniesenia
parkowania. Sit ene wyraione
anakami "sakas utrzymywania
i postoju" z tabliczkIt peda~
datę ebowiJP:ywania.
Pojazdy zaparkewane w rejonach ebowiltzywania tych snaków 1tę lt wywożone Da park.inp strzeione na k s, wlaś
ciciela pojasdu. 1Jprassa się ki(>rowców o zwra4:anie 8U!zf'l!:olneJ 1Iwap na amiany won!kowaniu doty~ym parko
nia i j~e bezwqlędne przetrzeJ;"anN.
(PAP)

IEO
j
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Wyścig

po rekordy

świata

trwa!

Fina'

Pucharu Polski
-nterek
HO
s uiaIV
bez l-ligo
I
Goehr 10,81, Koch 10,83 na 100 m!
roZ8trz y cnięcia

Sensacy jne

czoraj padł kolejn, w trm roru rekord świata w lekkiej
atletrcel Jego autorką jest sprinterka NRD - Marlies
GOEHR, która podczas zawodów w Berlinie przebiegla
HIO metrów w czasie 10.81 sek. poprawiając wlasne rekordowe
osiągnięcie z 1971 roku o 0.07 sek. Ponad 20 tysięcy widzów
b,lo świadkami wspanialego biegu rekordzistki świata. która
stocz,la pasjonującą walkę ze swą nie mniej znakomitą rodac;ką. Maritą KOCH. Efektem był wspomniany rekord świata. a
druga na mecie Koch również uzyska la doskonal, rezultat, łep
od poprzedniego rekordu - 10.83 sek.1 Tak zpakomitego
duetu biegaczek n~ ma żaden kraj ' na świecie. a rezultat
Maritr loch na 100 metrów jest .zapowiedzią, że wkrótce może
s:ę ona rozprawić z rekordami świata na 200 i 400 metrów.
Podczas zawodów w Berlinie padło jeszcze kilka świetnych
wyników. Dedel Michel w,równal rekord Europy i poprawil r~
kord NRD • rzucie oszczepem uzyskując odleglość 96.72 III.
Bettine John pobiła rekord NRD • biegu na 100 PI przez plotki
czasem 12.42 lek.. Ilona Slupianek pchnęla kulą 21.65 III,
• Gisela Beyer rzuciła d,skiem 69,14 m.
Natomiast na mitrngu w Espoo fińska oszczepniczka Tina
liI/ak uzyskała rezultat 72,31 ni. Rekord świata w tej konkurencji naleŹf do Greczynki Sofii Sokora'r i wynosi 74,20 III.
(ap)

W
u,

zwycięstwa

4

radomskich torowców

Wojtek Borucz idzie w ślady ojca! \
moraj na stadirutie Broni w Radomiu zakońezyła się druga
seria klubowego pucharu PZKol. w kolarstwie torowym juniorów i juniorów młods:lYch. W drugim 'niu zawodóW
snów bardz. dobrze spisali się reprezentanei gospodarzy, odnoIlZJlC kolejne 'Iwycięstwa. Wyśeig tandemów wygrali radomianie
Wojeiech BoruCI: i Jerzy Chrzanowski, a zespół Broni, jatbłey
.. skla'zie: Boruez, Chrzanowski, Gos i Górniak, zajął pierwsze
miejsee w rywalizacji drużynowej na dystansie. 4 km.
.'
Najlepszym kolarzem radomskiej imprezy był Wojcieeh Boracz z Broni, trenowany przez
awe(o ojea, wielokrotnego misłflla Polski w kolarstwie tor...
wym, Stefana BORUCZA. Wygrał on dwa wyści(i indyw~
iualne (sprint i na 1 km),
trilImfował w
tandemie
ora:l
walnie przyczynił si4: do 'Iw~
eięstwa zespołu Broni w wyscigu drużynowym . Radomianin
jest bez wątpienia najbardziej
ntalentowanym toroweem wśród
juniorów i z zainteresowaniem
śledz ie będziemy daIszy przebieg jego aportowej kariery.
~ak się dowiedz ieliśmy ,
Wojcieeh BoruC'll wys tartuje w tym
roku w tor owych mistrzos twaeh
świata juniorów, które odb ę dą
się w Lozannie,
rdzie b ę d zi e
m ial ok azję sk onfr onto wać s woje u mi e jęt n ości li zarraniczn y mi r y w alam i.
WYNIKI
• T a ndemy jun ioró w mlodszych 1. R o bert Krówczyń 
s k i i Dariusz W encel 2 yrardowianka, 2. A rtur Prokopek i
A n d rzej D y bowski Orzeł II
W a r szawa. 3. J a ro sł aw Sawicki
i Z enon Dobaczewski O rzeł I
Wa rszawa.
• Tandemy juniorów - 1.
Wo jciech Bo rucz i' J erzy Chr za now ski B roń R a dom , 2. P aw eł
Gilak i Jace k Paw la k Wł6 k 
nia rz K a lisz, 3. Andrze j J a bło ń
ski i W iesł a w Owczarek 2:y rardowia n ka , 5. Jace k Gos i J a rosław Górnia k Broń .

•

S km 'ruiyn.w. jual.rów
l . Zyrat'dowian-

mł.' zyeh

ka 3.47,39, t . Społe m Łódż 3.49,74,
I . Ziem ia Opols ka 3.53,88, 5.
Broń

•
-

4.19,94 .

4 km 'rllzynow. juniorów

1. Broń 4.59,00, 2. Włók nia rz:

Kalisz 4.59.62, 3.

Społe m

Łódź

5.0U6.
EXPRESS LOTt:K

15,

n,

MAŁY

34, 3&. M

LOTEK

I: 11, t., n , 22, 31
li: l , 12, 20, 24, t7

m
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• WyściC dystansowy junl.rów mlods:lych - 1. Paw eł Karolczak Społe m Ł6dź, to L eszek
K nebel Zy ra r dow ianka, 3. Dar ius z W e n cel Zy rardo wianka .
• WyściC dylrłansowy juni6rów - 1. M a rek G arczy ńs ki
Społ e m Łód ź, 2. Pa weł
Zaj ąc
Wł6kn iar z
Kalisz, 3. Leszek
For n a li k Sp oł e m Łód ź, 8. Jarosł a w Górn iak Broń.
Pu nktacja k lu bowa r adomskich zawod6w:
• ~unior:lY młodsi: l . 2:y raroow ianka 71 pkt ., 2. S połem
Łódź 51 pkt., 3. Z iemia Opolsk a
42 pkt., 7. Bro ń 8 pkt., 8. R a d om:ak 8 pkt.
• .Juniorzy: 1. Włókniarz Kalisz 91 pk t ., 2. B ro ń 73 pkt., 3 .
Społ e m Łódź 33 pkt.
P o dwóch seriach klubowego
pucharu
PZKo L w kategorii
juniorów prowadzi Włók niarz
K a lisz 183 pkt., przed Bronią
Radom 10:; pkt. i Społem Łódź
67 pkt., a w katego rii junio r 6w
młodszyc h pi e rwsze miejsce za jmuje Zy r a rdowianka 126 pkt.,
wyprzedzając Społem Lódi
81
pkt. i Ziemi ę Opolską . 78 pkt.
(~G)

przyniosły
półfinałowe

rozecrane wczoraj
spotkania pilkarskie&o Pucharu Polski. W Gliwicach drugoligowy PIAST wygrał li obrońcą pucharu,
LECHEM Poznań 1:0 (0:0), zdobywając zwyeięską bramkę w 71
min. ze strzałn Marka Majki.
Natomiast w Gdańsku trzecioligOwa LECillA wyeliminowała
aktualnego lidera ekstraklasy,
ehor:lowski RUCH, wygrywajlłC
z drużyną gości rzutami karnymi 3:1. Mecz po 121 minubeh
gry zakońMył się wynikiem
bezbramkowym, ohoe
gdańs:l
e3anie mieli szansę
odnieść
zwycięstw. w dogrywce (w 9ł
minucie gospodarze nie wyk.rzystali Jednak "jedenastki").
Tak więe po raz pierwuy w
historii ro~rywek •
Puchar
Polski w finale zabraknie reprezentanta I lilfi! Finałowy pejedynek pomiędzy Piastem Gliwiee i Leehilł Gdańsk rozegrany .ostanie 2! el:eTwea w Piotrkowie•.
Równiei wczoraj .dbył się uległy mecz • mistrzostw. I ligi. w którym Cracovia zdecydowanie pokonała na własnym
boisku Pogoń Szczeein 3:ł(1:0),
lInacznie Iwiększajae swe szanse na utrzy manie si4: w ekstraklasie. Bramki
dla
Craeovn
strzelili: Tobolik w 17 min ..
Karaś w SO min. i Wrześniak
w 82 min.
(ap)

Eliminacje ME

Piłkarze Austrii
nadal . wygrywają
eliminacyjnym spotkamD
mistrzostw Europy
reprezentaeja Austrii pokonała
w Tiranie druiynę Alba.nii 2:1
(1:'). Obie b ram ki
dl a
goki
zdobył Sehachner w II i 58 min.,
dla gospodarzy Targaj z rz utu
k a r n ego w 83 m in . Było to już
czwarte
zwyc ięstw o
Austriaków w g rupie VI, w której s ą
liderami, mając
tylko
jede n
st r acon y punk t w
remisowy m
pojedynku z RFN.
W

PI

nad USA 2 -0

zwycięstwie

Po

Polscy

13-1
4- S
5- !
3-1'
7 2
3-12

,5 9
5 7
4 5
5 3

Płn.

W gru'pie t e j o prócz Austriaków, kandyd atami na awans d o
finałowego
turnieju ME
są
piłkarze I rlandii P ln. i R FN.
Ci 06tatni stracili jednaK
juź
trzy punkty remisując z Austri ą 0: 0 i przegrvwając z
I rland!i ą

Północ ną

0 :1.

(ap)

le w~

wyv
zanl

- Juniorzy

pol'\
l~ty l
mię<
.tąp

m O!!

terr

w ćwierćfinale

US}

iato.

Mdzl polsey piłk~ze ukwalifikowali się do ćwierćfinalo
..ej esemki rOOllCrywanyeła w Meksyku . mistrzostw świata
janieciw do lał Zł! W swym ostatnim meczu eliminacyjny.. Polacy pokonali w Pllebla reprezentaeję USA t:. (':').
Bramki dla aasze; druiyny zdobyli: Marek Leśniak w 75 mia.
l A4riaa S_paóski w Ił min.

Nasi juruorzy w pierwszej po.skllteew.ie bro. n.ili. dó&tępll d.o własnej bram.ki, a po przerwie, grając bardziej ofensywnie, zapewoiU sob ie zwycięstwo strzelając dwa
gole. Efektowna była ~wlas?Cza
pierwsza bramka, zdobyta przez
Marka Leśniaka po aolowym
rajdzie i minięc iu bramkarza..
W ~im pojedynku grupy
,.B" juniorzy Urucwajll uemisowali z Wybrseiem Kości Sło
niowej ':'. utrzymując się na
pierwlizym miejscu. Urugwa.jczycy mieli już wcześniej zapewn.iQlly awall6 do ćw ierć:tł
nallA l 2Ibytmo się Iti. wy.w.ali.
łowie ~·an.ia

TABBLA GRUPY
1. Uragwaj
!. POLSKA
3. USA
ł. Wybneie

J

,.Ił"

5

5- J

S ł 11- 5
S I S- 5
I

1

Z-I

piłkarskich

1. Austri a
2. I rland ia
3. RFN
4. T urcj a
5. Albania

wall
l' raJ

Panowie, do gwizdka!
W dniach M-l!!6 eze~a 0dbędzie się
.... Starach owicach
k u n; sędziów piłki noonej zorg anizowany sta r aniem OZPN w
Kielcach i mie jscowego S KS
StaT.
Osoby, k tóre chciałyby zdoby ć
k walHikac je sędziego piłkars
kiego (wymagane co najmnie j
średnie w ykształcenie oraz w ~k
do 30 lat ) sw o je zgłos zenie winn y z/:ooyć w te rm inie do 15
czerwca do biura klubu "star",
skrytka pocztowa n r 18 Sta·Tachowice 1 l ub telefoo ic z.nie nr 82-35.
Zamiejscowym
uczest nikom kUnlu organizatorzy
zapew niaj ą nocl egi w
obiekt ach
kł ubc7w ych
S t aN
pn.y
uL
Szkolnej.
(Lip.)

Pneeiwikiem
połu
w
'IwycięllCll

poJskiCC.

ćwierćfinale

zes-

będzie

(rupy ,,A". De te«.
mie.isca pretenduill z równymi
szansami
juniorzy
Australii,
Szkoeji i Korei Południowd.
(paw)

gicz
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m4e
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Młodzież

Broni
lepsza od Motoru
Młodzi
piłkarze
rad.m_kiej
Broni udanie wystartowali w
eliminacjach mistnosŁw Polski
juniorów, zwyciężająe wczoraj
na wlasnym boisku swych re..
wieśników li
Motor. Lultlin
1:' (1:0). Bramkę dl a gospod arzy zdobył Stępień. Meez był
i.n te resujący i stał na dobrym
pozi omie. a zwycięstwo rad~
m ian nad lubelską druźyną, w
·'kt6 r ej Wys tępu je kUku reprezent an tów kra ju jun ior6w, zasł użone . W tej grupie eliminacy jn ej rywalami zespołu Broni
s ą jeszcze juniorzy Piliey Tomaszów, z k t6r v m i radomiauJe
g rać będą w nieduelę na w y -

jeździe.

Warto dodać, że druż yna Broni
zdobyla
bezapelacyjnie
pierwsze miejsce w m isł nostwaeh juniorów okręgu radomsk iego odnosz=łe
w
rozgry wk a ch komplet zw y cięstw (22) i
uz ysknjąc
imponujący
bilans
bram ek 113:3. Z e s w ymi n ajgroźniejszy m i rYJłala mi , juniorami R a domi a ka, młodzi ..W a lterowcy" wygrali
dwukrotni.e
- 3:0 i 1:0. S zk oleniowcem junioró w Brenf jest b yły czołow ~
pi ł karz tego
k l ub u . Zdzisia w
l\fi łkowski, a opiek unem Zdzisław Nowak,
ró wnież
znany
przed laty zaw od nik metalow~ów.
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OIItynnqj=\c
zapoez,tko.... n, w Radomi. w lataoeh powojennyeh tradycję apotkań
pilkall'skieh
pem i ędzy dziennika nami
i aktorami, a póiniej lekarzami, ..
naclehedzlłClł gbotę nika Das
Da murawie .tadionD Radomiaka kolejne atrakcyjne wi'.wIsk.. Bę'zie Dim rew_iowy pejedYDeIr. prz~sbowi
cieli ndom kie«o _kulapa s
dzielPllikarsklł ,,kaezką". Przypnninamy, ii w ubiegłym reku radomscy iurnaliści, zasikni przez kolegów po faehu
z
Warszawy s telewizyjnego
Studia
"Mundial", 1»Okonali
'ruiynę
lekarzy
atosunkiem
bramek 17 do U!
W tym r o ku zawod nicy s ' . 1
zna ku lanceta przygotowa li 3<1~ooową
ka d rę,
k tóra
ma
zaskoczyć
przeciwników (jaK
to u c zyn i ł m.in. w H is zpani
trener Pi echniczek). W skła 
d zie
medyk6w
zlUlleźli
się
m .i n.: znany chirurgi wyborowy strzelec
dr G rzegorz
W ard y ńs ki. któremu
d zielnie
będzie s ek u ndowa ł
z nany z
pewnej ręki (szkoda, że n ie z

będ.zie

K

łepszy

.
sacYJny

na stadionie Radomiaka?

b

I

POJ-

S

yn kpiłkarski
e
I karze- zie nnik rze!
n ogi) dr Spi.ryd ion Ku tyła, a
takie i nni św i e tni lekarze
Alliirzej Burs k i , Mari an Sy n.c.s,
Jac e k Nita, M a r e k Stę pi eń , Ad a m Rogus i d yr. adm i nistracyj n y Wojew ódzkieg o Szpita la
Andrze j M aj .
Dr u żyn a
lekarzy
soli dnie
przygotowuje s ię do meczu na
stad io nie Cz,arnych ,
pr a gnąc
w z iąć odwet za ubi egloroczną
por ażkę

P rzedstawi ci ele prasy . i innych środków mas-owejinformacj i n ie pozostają dłużni w
treni ngach. W skła~zie druź y
ny żurnali s tów , która pod wodzą red . Jerzego Figasa szturmować bę dz i e br amkę medy ków, zn a jdą si ę m .i n .: red . na -

ezewy
"Tygodnika
aadoms kiego" Mieezysław
K.aca,
Adam WlodarcETk,
Zb~~
Pu.uko C. ,Słowo Ludu"), a także railiowo-telewizyjne sła<Wy
- Bogda n. Chruśc ie ki. Wlod'zim ierz
Sz.aranowicz"
ADdnej
K.ostyra.
Tym razem. radomska publiczność w roli piłkarzy będzie
też
podziwiać
znanych pieś
ci aorzy, braci Pawia i Gneg ...
na Skneezów, którzy
prze'Imnają się
w szczę kę.

co

łatw i ej:

W'llli ć

czy w bramkę ? W
"kaczki"
2lnajdą
się
także
przedstawicielki
płci
pięknej, znane
nie tylko z
ciętego pi6n i ję zy ka, lIIle też
ze s wych wduęków: red- Joe kipie

http://sbc.wbp.kielce.pl

lanla C z udak z PR i red. Bar bar a P i k ie wicz z .. Zycia Radomskiego".
P ił k ars k i m zmagan iom przyg ląd ać s ię będzi e trener
reprezentac j i ol i mpi jskiej, Waldemar ObrębUi.
Pra w dopodobni e ze względlł
n a p rze t re no w a ni e zawodni ków, mecz będz i e tr w ał 3 r.azy po 20 m i n ut. W
czasi e
przer-w o r g anizatorzy przew idują specjalne nies podzia nki i
atrakcje dl a publie l. oości.
Pnypomina my
• sobota,
stadion
R~dom ia ka. Poc'llłłoelt
mecza • gods. 11.31.
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