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Jeśli si( chce
kształtowanie p

ceniall IX Zjazd PZPR i jego wpływ na
lityki spoI cznej, warto uświadomie sobie, w
ja.kiej sytuacji i atmosferze w kraju puebi gał obrady zjazdowe. O skutkach kryzysu gosp darczego społeczeństwo nie
mialo jeszcze pełnego' wyobrażenia, choi sklepy świeciły już
pusi amio W wielu środowiskach d min wały nasiroje rO!lzczeniowo-rewind;)'kaeyjne, zwłaszcza w kwestiach płacowych i
socjalnych, podgrzewane konkurencyjnymi poczynaniami podzielonych związków. Siły antysocjalistyczne przygotowywały
się do podjęcia otwartej walki. Jakie łatwo było wówezas zasiąśĆ! do licyiaeji i zabłysnąĆ! efektownymi obietIlicami.
ZWycIęży ł jednak realizm, Delegaci u chronili u chwalę zja zdu
od socjalnej demagogii. Zbyt
świeże były doświadczenia lat
70. Partia zdawała sobie sprawę z teg<>, że n i e wo l n o jej
po raz kolejny szafować obietnicami i 10rmuł<>wać programy
bez pokrycia
Tak więc w punk~cb ucbwały zjazdowej,
dotyczącej
polityki społecznej, znajdujemy powś iągliw(lść i
rozsądek. Podkreśla ona znaczenie uwarunk(lwań , przywileje i prawa lączy
ze środkami, a możliwości z
obowiązkamI pracowniczymi.
ZaJlis ut!hwaly w sprawie najbardziej fundamentalnej w ustroju 8Ołljalistyc.,nym. bo dotye~ej
cbrony
dsiawowe,o
prawa zlowieka prawa do
praey (łamanego nagminnie w
całym niemal kapitalistycznym
~wiecie) jest
realizowany. Zatrudnienie mamy pełne, chciałoby się rzec: w niektórych zakładacb nawet nazbyt pełne. Utworzono cały mecbanizm przemieszczania i przekwalilikowy-
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mi problemami. Ptllska ueh.ronioBa jednak 106ta.ła od bratoMjeze.j wa.Lk.i, zagrożeni.a pań
stwowego bytu, rui.ny giJ6podar-

ki.
Iłi.r.

Po1iły_ne

pedkreilile,

te lIo_kwenUa praCla Komiteta
Cenłralne,.,
s.juszniese
wspel.zialanie a ZSL i SD .ra~
a bmymi siłami .poł«znyml
w ramad! Patriotyczne,o Rucbu
04rod:aeRia Narodowe,o, in"-lIywna daialalnośe ejm~, Ra~y
llinislr 'w, adminishaeJI pa:n IIłwewej, a
przede wszyslklm
peellueie
odpowiedzialności
i
praca 8poleczeństw~. pol~l<ieł:o
IIllułeesnie przYCZYniaJą SI
do
weie1ania w ilycie uc1;-,' al IX
Zjazdu PZPR.
.'
Bklro Politycz.ne stwlerdrzo~o,
ż-e systematycz.nie wzrastał . slo·
pień
spolecz,nego
uozu,!!lenl.a
dla decyzji o wprowadzemu ~ta 
nu wO~łlego, Upo·..,o;zeehmalo
sM: przekonanie, że. ta to deeyzja kililliEcwa. Juz w momen le wprow"'dzenia stanu wojennego ja6no okre~IQlle
zO"taly
warunki jego zniesienia. Zna~a
Ue> io _ój wyra;J. w wy s apleoiu
przewodniczącego
WRO'
w d!nilll ]3 grudmia HISl r .
Wraz ze zmniejszająeym si~
stopnif'm za(;'roienia ry~ory I
ueilł żliw ści
stanu
wo~nnego
b"ly konsekwenlnie la,;odzone,
a~ do j;ogo zawieszenia w ,rudniu l!lt12 r. Biuro Polityczne
st ierdza, że stanowisko Komił .. tu
vkonawM"~o Rady Kraj wej PRON a~lująet'go o zniesienie ęłanu wojennego edpowiada intencjom i slanowisku
partii i zmierza do pl'Jnej normalizacji ilycia społenno-poli
'ynoego.
Biuro P<>1itYC2.Be ~oznało się
także z inf<>rmac ą o prZł'biegu
I ustaleoniacb podjętych w dniu
8 bm. podczas posiedzenia Korn.i5ji W póld7lia~ia PZPR. ZSL
l SD.
(PAP)
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wania pracowników - do czego
zjaw
zobowiązywał który
l~tnieje i stwarza poczucie bezpieczeństwa socjalnego.
Zjazd pQstawil też jasno sprawę: prat!a nie jest tyl o prawem, ale i powinnością. Od jej
wydajn<>sci i jak<>ści zależeć powinien poziom wynagrOdzenia
pracownika. Pop~rając założe
nia ref<>rmy gospodarczej zjazd
uznał, że środki finansowe na
place tw<>rzone będą na podstawie wyników ekonomicznych
przedsiębiorstwa.

się już dzieje,
świadomość
\eg(l novum
nie jest do końca powszechna.
Część pracowników
sądzi,
że
podwyżki i przywileje
można
wyjednać ,,<>d państwa". Od po.nad roku trwają też dyskusje

W zasadzie tak

choć

ogólnopolskie "komu? ile? za
co?" i podejmowane są próby
opracowania w zakładach jak
najbardziej sprawiedliwycb systemów placowych. Jest io bardzo cenny rnch myśli, ponieważ
zmusza do zrozumienia praw
ekonomicznych
Z placami poszliśmy zresztą
do przodu ponad zamierzenia i
trzeźwe rachunki. WZNl6\-y cen
były tego i przyczyną, i skutkiem. W przedsiębiorstwacb bowiem niej dno.lrrotnie cbdano
pójść na łatwiznę
i osiągnąć
zysk, min, na podwyżkę plac
właśnie, podn
Ul ceny swoich
wyrobów. Zaś przed nadmiarem
pieniądza rynek również bronił
się zwyżką cen. ro jest regułą
w ekonomicznej grze.
Place najwięks zej grupy prarowników oscylują dzisiaj w pobliżu średniej, zaś ckwbody minimalne podnoszone są wedle
zaleceń zjazdu, mrne
pułapy
płacowe w gospodarce uspołecz
nionej przekra('zają grupy najeiężej fizycznie i w .ajtrudniej-II2.ych warunkach pracujących
ludzi (m.in. górnmów poświęca
jącycb wolne soboty).
Powoli aaesyna ..bie Ulr.... u
dro,ę prukonanje, ile
właśnie
tak, jak na zjeildzie uchwalono,
polityka placowa pewiona stanowić
wykładnik
.prawiedli.p lennej. Rozumianej
nie w sposób uprG:>zcwny, ale
nagradzają~ej
rzetelnq
pracę,
inicjatywę i wysiłek. DtJ obiegowego przed dwoma laty powiedzonka: "wszyscy mają jednakowe żołądk i " coraz częściej
dodaje ię: ,.ale nie wszyscy mają jednakowe głowy i ręce".
Jeszcze m<>żna uzupełnić: ~nłe
w ~ zys c y z wła,nej
winy". O

"'_1

PRON

W Radomskiem

kres, który m i ną ł od pierws zego Krajowego Kongresu
PRON uplynął w Radomskiem pod
znakiem
przechodzenia od słów do czynów. Do
konca czerwca działacze wladz
regionalnych ruchu przeprowadzili przegląd gmin i
miast-gmin pod
basłem "Urząd obywatel" . Wizytowano
wiele
miejscowości,
m.in.
KIwów ,
CbyBÓw,
Pionki,
Gowarczów ,
Iłżę, Białobrzegi,
Zwoleń.
W
tych dniach
podsumowuje się
wyniki cokonanych
lustracji.
Dadzą one odpowiedź na pytanie, gdzie administracja terenowa pracowała najlepiej w zakresie
obsługi
interesantów.
Wnioski z tego przeglądu posrożą poprawie codziennej pracy administracji państwowej.

O

Najbliższe
miesiące
zostaną
poświęcone walnym zebraniom
członków PRON lub delegatów

z posuzególnych ogniw. PowoJują

.łyłueji
PRL, wyaiilający
nalbaeji d"uJOeatów :l.roliJ'a·
mowych partii i etronn.i<:tw p
IityCZllYc:b, z dąż nia do jedno_

one nowe władze rudlu.
Dzieje li(l 1.0 bez nie potrzeb-

tych, dla któ.rych w kryzysle
nastaly szczególnie ciężkie czasy, zjazd upomniał się ze szczególną Lros'ką. W 1982 roku dok.onano rekompens aty Il:O~ztów
utrzymania - 28,5 mlLonom obywateli wypłaca się co miesiąc
od 900 00 1760 zł na osobę, wedle zasady: im niższy dochód w
rodzinie, tym wyzsza rekompensata. Szczególnie wysokIe rekompensaty dla osób utrzymywanycb - w połączeniu z drugim już etapem podwyższania
zaSIłków r<>dzinnych miały
decyduj:jcy wpływ na sytuację
rodzin wiel<>dzietnych. Tak więc
spadek stopy zyciowej relatywnie w najniższym stopniu dotknął własnie te rodziny oraz
emerytów i rencistów starego
portfela,
którym
szczególDle
trudno sią zyło. Wie1ka operacja pod nazwą reforma emerytur i en t, nieC4l opóźniona w
czasie w stosunku do ucbwały
zjazdU, objęła miliony obywateli, wyrównując znacznie raiące dysproporcje w warunkach
żYCIOwych ludzi starych.
Zgodnie z uchwałą IX Zjazdu,
cb(lć wbrew dziurom w budże
cie państwa .. ruszyły" z mIej ca
sprawy soejalne wsi. System ubezpieczeń i
świadczeń,
2.bliwnych do prarowniczycb, objął
Indywidualnych
prcducentów
żywności (lraz icb rodziny, Jest
io jeden z przejawów realizacji
idei, tak mocno pa zjeździe akceniowanej, że lIa~cly, llłe rauje 4la lIp4)łe zeństwa i każcly,
lite jui prac ... si uie moie
pewinien ezuć się be2pieczny w
_jali8tyeanym państwie.
IIlENA SCBOLL
(Krajowa A,eneja obetniesa)

eze.nia narodu. Wyruono aproba~
dla prepouowallego zallowefuacjj ustaw'y za·
sadniczej.

~

!uHU

• .leden z najwybilniejszycb
naszyell łwóre6w, ,:raflk, lat y ryk, tbiennikan, orr;anizat~r
życia ar&yltycznego Eryk L~.
piński obchod%il 12 bm. 'l5-lecle
urodzin. Artysta o-tr,;oYJDał lisI
od WOjeieclla Jaruzelskiego ze
!Ił wami oerilecznych ,ratulacji
i iyczeniami dalszych oaiąJ;nięe
dla dobra polakiej 82tułli.
snaHony soatał Orderem SzUn·
daru Praey I ~.
klub6w
•
1% bm. prezydia
pOtielakich PZPR, ZSL i SD na
wspÓlnym pOliedzeniu om6wily
m.in. pro ekt :amian w Kon-

• Prezydium CK SD na po.iemeniu 12 bm. Nwi rd2i1o, że
dalszy postęp, który na~tl\uil
w normalizacji iycia poIJty~z.
nego i 8poleczneco kraju, a
taJcie konsekwentne
urzeuywistnianie programu pormu·
mieuia oraz reform ,&,ołecz
Dych i
g<>spodarczych. sIwa·
nają

a,przyjające

Y'UU11

wyjseia ze stanu ~oJen!,elJo.
Apel PRON w sprawIe "niesIe·
Jlia stanu
wojeunego n~,e~
U2nać Jako propozycje wYJscla
naprzeciw oczekiwaniom .polee.mym.

Burza straszyl~
ale zaczdo si~ pogodnie
Wśród

DOKOŃCZENIE

ZE
STIl. l
Wieez<>rem
w ia iraczek r<>z.kręcił się na dobre. To bist6ryczne
wydarzenie. nastą.-pił<>
poo C"Za s ina uguracYJBeg~ . }l{)~.
certu "Geepodane - CO.clom •
A t<> że nMtąpoo - JDOIlna zawdzięczać dyżurnym óruhnom
i druhom, którzy w
sPOO~ł?
tylko sobie wiadomy rozpędzIli
nad Kielcami burzowe cbmury.
.
.
Był io k,on(:erl
niezmlerme
barwny, a byłby jeszcze b~
dziej efektowny, gdy~y rezyser zrezYJ:'DQwał z mebarcerskich elementów: patetyczne
śpiewanie
woOJralist~i
Haliny
Szlufik. cz"j znak-omlte skąd 
inąd ~pisy członk.ów Klubu
Tańca Towarzyskiego
to
cbyba nie na ten festiwal. Za
io " Trapi oty" zyskaly zd,;cydowanie aprobatę i s~m'pab.ę publiezD<>ści.

wypelma)ące)

po

brzegi amfiteatr na K ą,dzielni.

ogJądającycb

go,;, .
sekretarz ,K~
partii
Maciej Lu))ezy~k ,
minisler oświaty i wycbowaD1 a
_ Bolesław Faron, wojewod a
kielecki Włodzimierz
PaEternak naczelnik ZHP hm
PL Byssaril W..unJlll.i
ora z
przedstawiciele władz pOli-ty~z .
D&-administracyjnych
W<»l'
wbdztwa i miasta.
znaleźli

się I

Dziś proponujemy wizytę v.
Festiwalowym Klubie .. Zdrowie", mi~zcząi!ym się w Klu ·
bie ,,Merku.ry" (ul. 2ród)owa)
Wiecz()r 1 io inauguracJa
pracy klubu, wernisaż wystawy
plakatu <J6wiatowo-z(Jro'
wotneg<> oraz atrakcja dodatkowa, ale ta niech poz-osta,?l~
tajemnicą.
Z programu. aaJ~c
Klubu ,,ZdTowie" wy~:nka, ze
w ()iągu siedmiu wleczorów
oowiemy się C{) robić, aby byt
zdrowy'm, Zapraszamy.
(iuk)

Decyzje podejmie Sejm
DOKOŃCZENlI:

DOK01iCZENlE
ZE

STR.

Jakoś

ten dobry obyczaj nie
cecbuje, Iliestety,
kierowców.
Kiedy zadzwoniłem do Przedsiębiorstwa PKS ze skargą. nie
zainteresowano się moją inłer
'9. encją, nie sprawdzono nawet
numeru samochodu.
Uważam
takie załatwienie sprawy za
niewłaściwe .
Ołll redakcji: Autobus
z
rejestracją podaną
przez poszkodowanego nie należy do ta-

boru

samochodowego

PKS.
nr rejeslrac jny w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego. Nie
f Iguruje taki w
rejestrze.
CZytelnik musial się pomylić wyjaśniono nam bowiem .znakewanie "Km" dotye:ay wyląeznie samocbod.,., osobewycb.
Wobec tej sytuacji, budno ustaU ' , do kOI. pojazd
należy
i lit. jest jeJ:o kier
~.
Sprawdziliśmy

ZE

STIl.

1

1

również

(m)

nego pośpiechu . Decyzje
personalne zapadają w
wyniku
demokratycznych w borów.
Obecnie w
woj. radomskim
trwa tei
zakładanie
klubów
myśli
politycznej przy radach
mie jsko-gminnych. Klu by takie
założono już m .in. w Szydłow
cu, Przysu sze, Nowym Mieści e,

Zawarte w ucbwale zarzuty
wobec nich wiążą się z dziedzinami planowania, polityki inwestycyjnej, kredytów zagranicznych, informai!ji statystycznej. Jeden z zarzutów dotyczy
nieprzestrzegania
narooowych
planów społeczno-gospodarczych.
W drugiej uchwale Komisja
Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnosi () umorzenie postę
powania w st06unku 00 Jana
Szydlaka i Tadeusza Pyki. Komisja doszła do wniosku, że w
st{)Sunku do tych Clsób brak
jest prawnych przesłanek pociągnięcia do oopowiedzialności
k(lnstytu~yjnej. Jeśli
chodzi o
zarzucane im czyny uważa
komisja nie nas t ąpiło naruszenie Konstytucji lub innej ustawy.
Uchwały komisji zostaną r<>zpatrzone przez Sejm, do którego należą ostateczne dec zje w
tych sprawacb. Wraz ze swy-

informacyjnym,
wydawanym
przez RW PRON w Radomiu.
Na uwagę zasługuje też
ogromne
zaangażowanie
działaczy · PRON w czerwcu br. w
sp r awę
społecznej
konsultacji
projektu trzyletn iego planu gospodarczego dla
woj ewództ wa
radom skiego. Odbyło si ~ w wie-

uchwałami komisja przekOl' ,
SejmowJ całosć matenalow , z
przeprowadz(lneg<. postępowama
w sto",unku do wszystklch czteJ'et!h Clsób.
We _tępnym wniosku po6el.
skJm 2oIlajdowała
ę rowniei sugestia rozwa1enia podstaw praw·
nyc:b odpow.edzialnoscl konstytucyj_j w odnie$len'lu do Edwarda
G>erka i Edwarda Babiucha. Komisja, po pl'zeanalizowamu
tej
sprawy z prawnego punktu WI·
dzenia, podjęla we wtorek trzecią
uchwałę, w ktorej u:z.nala. lŻ me
ma pod6taw pl'awnycb po temu.
Ustawa o TrybulIale Stanu przewiduje odpowIedzililność konstytucyjną wyłącznie osób zajmujących
najwy1sze stanowlSka panstwowe

mi
że

i

o

lle

Dól'USLeWe

ustaw

n astą

w zWlązku z pekllemem tych
stanowisk. Nie dotyczy 1.0 obu
wspomn ... nych osobo Nle zajmując Się sp r awą ich odpowiedzialności z innego
punktu Widzenia
- oceny polityczne zostaly ju1
d<>konane, a konsekwencje p<>lityeu>e WYCiągnięte, komi ja U7.lW1·
la, te brak przesłanek do odpowiedzial.ności
"
charakterze
konstytuc:yjnym.
'PAP)
piło

nalnej zarówno w samym Radomiu, jak i w ośrodkach miejskich ziemi radomskiej. Wysunięto między innymi propozycję utworzenia spolecznej rady
budOWY szpitali w Radomskiem.
Zajęł.aby
się ona stal m
dozorowaniem tego, co się aktualnie dzieje
w
budownictwie
med cznym, słu żąc pomoc9, radami oraz prze ka zywani !m doświadCzeń.

zawsze

•

I

Grójcu , Zwoleniu, Lipsku. Jak
podkreślają działacze Patriotycznego Ruchu Odrodzema Narodowego, jest to właśc iwa i dobra forma wymiany mySli, poglądów i
stanowisk,
przeprowadzania . gorącycb
dialogów.
Jednocześnie wypracowuje
się
założenia
sprawnego
systemu
przepływu informacji I wymiany doświadczeń.
Wszystkie najciekawsze rozwiązania zOfltaną zaprezentowane w kwartalnym
biuletynie

środowiskach szereg
spotkań, ludzie pracy różnych za-

lu

wodów wymienili swoje uwagi,
wnioski i propozycje odnosnie
rczwoju i kierunków gospodarki regionu na najbliższe t.rzy
lata.
Przy okazji dyskutowano nad
problemami, które w woj. racomskim od lat czekają na rozwiązanie. Chodzi tu o inwestycje w dziedzinie służby 'mrowla, budownidwa mieszkaniowego czy infrastruktury komu-

http://sbc.wbp.kielce.pl

PRON w Radomskiem zajmuje się też problemami gospodarki żywnościowej, Na
róznych spotkaniach pojawia
się
sprawa lepszego
zagospodarowania plodów rolnych, a przede wszy stkim owoców
i warzyw , m l eka. W s pólnie z organizac j ami młodzieżowymi
Patriotyczny
Ruch
Odrodzenia
Narodowego podjął się pom~
w rozwiązaniu kłopotów mieszkaniowych
ludzi
młodych .
Wspiera
się
idee
tworzenia
mlodzieżowych spóldzielni mieIIZkaniowych. Na co dzień per
dejmuje też nroblemy, które
leżą na Jlercu niemal wszystkieh
obywateH.
ANDRZEJ

DOMAGAŁA

Neonów b lask

iu wychowaniem przedszkolnym objętych jest 43 pro m luchów
w w ieku od 3 do 6 lat. W tym roku l
r uJl\Cych a więe majl\Cyeb zdecydowane ierwszemo - nie zo t ł przyjętych. W skali całege wojewMdwa o.a
miejsce w przed Kohl przypada prawie dwoje dzieci. oto
a danych obrazująeyclt niedo tatek tego typ. placówek w
śeit' i wojewooztwie.
Woźnica kierowoddziału
ekonomic zneoo
atorlum Oświaty i Wychonia w Radomiu twierdzi, że
zas!")().lroić bieżące potrze by
eczeó.~twa, już dzisi aj naałoby
tworzyć
w
wojeoztwie 115 nowyclI przed_ oli. Tyle ich bowiem brak je w miastach
i osadach,
y czym najwięcej \V saJakie zatem
m Radomiu.
lll<ltllwości nadrooie,nia wielnich zaległości 1

tefr.n

aźdy r~dnie
my«ll\Cy
czMwiell: sam
odl,1_ie
ie, li PRY oobe ycla
adt
Dlateri ł_wyoil, flwyeh
i
gr80lllewnycll

K
n

ożLiwoicia.ch

przecłsiębiO'niWr

d_la yell

posbwienie pew krótk
lWIie jest niem.ooiliwe. Z k4)śei murU cie!7ł:yc klllide
n.o choćby
owo zbudoowap("zedszkole.. bo ohOO w mialnym !Ił p niu - p()prawia
tu aję na jakimś QlSiedlo
y W'lii.
lit.

OIltiełtłów

Ak:ł!u

lnie w budowie jest 9
edsz.koli w
wojew6dztwie
dom. kim. Czte.ry z nich (w
~ ryszewie. Błędowie. KO/Ziecacb i Szydłowcu)
realizoane są w czynie społecznym
rzez mieszkańców tych miejsw ści.
Pozoslale: w Rado.
iedlu ~ębi6w, w
r jClJ., M jdowie,
Rusi I»W ie
i w GniewOSl'.Owie - z kiesy
lir torium, Cz.teł'Y z tych pla-

cówek są już na tyle zaawanSQwane. że w tym roku planowane jest od<i nie icb do użytku.
.
Budowę kolejnych 10 przedsz.koli roopocznie
ię
w tym
rolru. Najwięcej,
bo aż szeŚĆ
sŁanie' w Radooniu
na ooi e dlach :
Prędocinek.
Michałó,
na
Gołębiowie
(drugie), ustroniu i przy u l. Chro Dreg<).
Dwa z n ich
na
Ustroniu i Mi chało wie - powinny być oddane pod koniee
przyszłe g<) roku.
Takie są plany i r.aroierzenia
na naj'bltisze dwa lata. W SI! mie miastu i województwu powirmo przybyć w tym cza.;ie
dziewięt naście

przedszk.ołi.

Wpraw<Lzie będ'Zie t o
NJpla
VI' morzu ~trzeob, ale doore i
to.
al:nie~e
że w RadOffi3
pr6buje się przełamać
w ieloletni
zastój w
budowie tych lac6wek ()J>ie~uńC'Z()-wych()wa wczych.
Wca.le nie lepiej
pod tym
w~lędem
jeNt w wjewódzhrie kielec im.
Na przyk ład
w ubiegłym ("()ku róznymi 10("mami ()pieki przedftkołnej 01»jętych było 33.8 tysiąea dzieci.,
t o je8lt 45 proc. ogółu takiej
opieki p&trzebojąoych. Deficyt
mie;ise jeucze b!&fdziej pogłę
bia zal cenie Mittisterstwa Oś
wiaty i WyChowania nieprzekracsa.nia. limita tS dzieci w
jednym odctziale. W
niektórych ł} iedlaob sYtllacja jednak
jest tlLk cięika. że nie bacąc
n zaleceni - lI'M'''iT·.aje
ę
więcej wydI_alLków .
J lak
• kieleolr.im.n
ukolny 1983 przyjęto P()1l ~łt nOTmę
pr~szł. 3 tysillCCl maluch9w.
by w Kieleck'GCl sl'1'05oŁać
wymag r). 'O ffi i ke2d-emu d'Ziecku zapewnić
fa.chow
opiekę.
należałoby
ybuoować do końca biezące
go dziesięciolecia 137 przedszkoli, w tym 73 w miastacll i
64 na wsiach. Według dzisiejszych oen potrzeba na to okoŁo 1,1 mld zł
Podobnie
ja It
w wojewóddwie radomskim,
ta:ki zakres
inwestycji
iest
pra.k.tycznie
liero()żliwy
do
wyk.onania. Co roku stać nas
na killea zaledwie nowych obłekt6w i
rz
""~L.ać Dcr 'Ży.
że deficyt miejsc
w
rzedszkolach nadal będ'Zie się po-

r"

Pińczowi

Wa a ine spotk nie
ych diałaczy lPP
KielecCllYżo.i.e
od kilku
}hvw ją 9ię centratne C)dła młodzieży ze
s:z.kolkół TPPR. W tym roku
1i'C m
potkani
młoodvch
l.~'łI'lCT..Y Łqw zy&bw.a
bed'Zie
111<'
W interna~ Liceum
V1:Gł'llIOKS7.tałc ego
\>rz.eOvw ć
dnhcb od
d~ t S
li.- - 150 osób repreyeh
W&.7.y «Ae
woje-

głę.bi

t

miD.ima.lnie zlagoozie
Itłjd
ty
zakresie podejmuje się wiele ioicj ty
oyeb
o
cel
y<kiw ie
Hl' niewielk'
rae.A.CA
aptaeyJnycil obiektowo uie fi pel-

List znad morza
(lip.)

i

CI
WlIbrzriw Gd
'm
przebIIwa. &pOrO tGr
z WOjewództw k elec1d.ego i rooomakłeo o, Wid
to
po tG.blicach
reje rlJClIJnllclł
aliltokar6w i .amochodÓW <nI)bowych ze 2ma.kami ()blldW1l

l

wOjewództw.

N

W,~kuo'ć

l

.:.

k _

~

pieli,
bywa

dnł4

ni wykorzYlltyw&Ilyr.h
do.qd
prnez innych użytkO'Wllików. l
t ak we Wl ZCl'IlOwie
przejęto
na przedszkole budynek Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych
zaś w N_ym
K&rozynie po
Z rządzie G()SpodM'ki Wodnej.
W Złotnikach adapw an_ bylIł agrooomówkę, natomiast w
Ostr()wQ.1l na. przecl8duHe część
pomieszczeń
soejalnyoo
przezn aczyła. huta..
Podobnych przyoldadó w moż
na przytoczyć więcej, a dodajmy jeszcze, że w bieżący m ("0ku poza pl nem, l!: nadwyżek
budżeliowycł! udało
ię wprowadzić do re lizacji takie inwestycje w Chęcinach, Ole ' nicy,
Ra.d<lszycach i dodalkowo we
WlOsz07Awie.
ie możn a
więc
powie dzieć. że VI' Radomskiem
i Kieleckiem nie robi ię
nic dla pO"prawy sytuacji w
budownictwie przedszkGli. Jest
to
jedna.k
tylko
ratowanie
stanu, który podobnie ja k: w
9Zkolnictwle podstawowym 0siągnął
juź
punkt krytyczny.
D _ pełoet:o nadrobienia "Zaległości ddeka
jenc.ze drolta.
Można ją skróoic tylko wtedy,
gdy tempo nadra.biallia lik....
coneg()
CZallll
"ZdecydMlranle
w:z;r śnie a jedn mnie ..ue
ędzie się poIWod_ • nas tęp
nych '&a.let:'łeści na nowych, 0>becnie wzn 8Z011lych o iedlaclt
miCl'S"&kaniowycb.

Ruszają zakła

owe
"zielone linie"

Pa.rw}ące

ogra.oiczoo.ia
pałi
rollwoojowi
Z~(1Wej burys yki., a.nó. ?bi~
r()wy«ll WY'je?Jdom na z.ieł Ił
W'CJWe

Ilie s.pnyja.ty

trawkę.

Nie z.motoryrowani, chc c lls.ię na gobOot n.io--nied ;r.iel n"
weekend, z kaniec:z.ności musieLi. więc korzystać z ~ łoczooej
:z.=wycuj komu.n.i.ka.cji mie~
kiej. Nie trzeb
dodawać, jak
WIelkim utrudo.ieniem w
takiej sytuacji stawał ię wyjazd
sz.czegóLnie dła ooób oba.cc~
nych d.z~ćmi
N ' _ . óre
przeds,ięOiorstwa
m . In. Za Id ady
M
() ve ian.
gen. "Waltera" powróciły
do
dobrych bradycji a.cgani.wow
z,b t()o('()W go
wy[>OC'lynw
n.io-ni 'l'l.eln~o d
ac<.wtJl'\c,Ó!W. Nied_n
b ył
<lai:

Jed.IJlń9ku

t.c-~yd.n.lo Y
ganieatoCLY
z~
n.a&tępo.e wY ;''lf7.d]'

wi ad'
Bi lobrregów

którztl
cerGj
lIW opalajq
w .troja.c" Ada.m(l i EWlI_
t~raj4 nę
reklamować
nudllzm
przlltIlOCowa.nll""
fi
pla.nsZII ituatrllC;a.mi i artlIkI&lGmi z g9zet. Poczeme miejsce

aię

to

te; reklamie

'Ił

poszukiwllCZt/
,..k/lrb
..
mor k· , któr II
przeczeRjlł
pla.źe, a. nawet kop
Ul mm;
w celu znalezienia bur ztll"u.
NIeco da.le; od . kupisk pla.źowirz6w m lei
lobl.. ",-ieje
hcztłi
ze
tu'""

za.jmtl~

•

tD1I-

Jak i gdzie

(wa'

W. Sl.rok

dorobić?

nad
Bałtykiem
wiad z pre:!e,Pm polsk;ch nagus6w. P obno;" t ;ut ich w
kraju około
t

Na bulWGrze
onkim rozl()kowa.lll lżę ~óźne P""ktll małe;
g/lBtrO'tomH, gd2if' moina za()rzvć

'ę

w

_po~

ch!

7 !JI.aJt·c
Milo.itJtro.w w~alJa r<J.14lO"'.ądrenne w ~ałW.je
ooiąga.ula 'NJ'U~rodzenl.a łAJb bo.nTch OC'bodow przez
y I14)r_!UOOle
emec yt.u eT lAJ.b re DA;1 W m y-<i.l t.eg,o aktu koc ł:J'So jąc, z
powyz:;,z)'Ch świadcreń mogą podjęć pracę za.cobloową i
r.!!,my_
w.&Ć wynagotod0enie rocw.e w W1sokości 96 ty.. ;rJ. b~ ~ze
n.i.a

~

woa do renty

l

emerJVucJ

%tt-

A.Iotem wyk~wc:z.1m 00 r eozlH)-

w>o;ewody ki ~ z oola l6.06 1963
rok.u.,
kt6cym pt"'Zedst8lWiono wy>lc.alz del.cyt.owych lO 00IWi6k rl)..
botT)j~ycb.. na Ittórych to
ta&nie effie'l'yt i renoł9l.a może 'l'aoCootł:
d
k.()WO 8 tys. zł mjCfiięcz;rue . W illJnych, oi<e w ymłeniony b !outaj zawodach owe zarobki nie mogą yc wyższe niz 5400 z ł mie-

cutdzen.ia jest.
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STRONA 3

Transport sanitarny

llerv

z

transportu sanitarnego korzystają bez mała wszyslkie jednostki lecznictwa - począwszy od gminnych ośrodków zdrowia, skoń
czywszy na pogolowiu ratunkowym. Jest to więe bardzo ważna
dziedzina w systemie ochrony zdrowia, bez której udzielanie pomocy medycznej ezęsto byloby wręcz niemożliwe. Przedsiębior
stwem świadczącym usługi z tego zakresu na rzecz chorych Kielecczyzny jf'st Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego. O
działalności tej pla.eówki rozmawiamy z zastępcą dyrektora ds.
ekonomicznych, ZYGl\IUNTEM WIERZBICKIM.
• Z oceny resortu zdrowia
wyni ka, że znajdujecie się w
czołówce najlepiej pracujących
w skali kraju firm pod szyldem
WKTS. Chorzy natomiast. co
wiem!. z redakcyjnych interwencJl, skarią się, że na przyjazd karetki czeka się nierzadko kilka godzin. Jak pogodzić te
dwie opinie?
- Przod ujemy jeśli chodzi o
gotowość techniczną
pojazdów.
Wynosi ona, operuj ąc staty.s.tyką, 91 proc. Gdyby zestawlc z
tą wielkością stopień jej wykorzystani a, wynoszący 70 proc.,
to okazuje się, że nikt z naszych usługobiorców nie powin ien mi eć do nas pretensji. Nie
od czuwamy deficytu karetek. W
dyspozycji pogotowia ra tunkowego w województwie kieleckim znajduje się 220 tego typu
pojazdów. co ozn acza, że jedna
karetka przypada na 12-15 tys.
mieszkań ców. Nie jest to w skainik niezgodny z normą krajową, któr a przewiduje 1 po jazd
sanitarny na 18-19 tys. mieszkań có w. Mamy też pod dostatkiem kierowców. Najwięcej zatrudniamy ich w piOJlie pOmocy doraźnej, czyli w stacj a ch
pogo towia.
Problem tkwi więc w często
tliw o ści wezwań pogotowia, dalekich trasach karetek . Bywają
l eż
wezwani a nieuzasadnione,
do tych chorych, k tórzy mogą
korzyst ać z porady lekarza w
przy!:hodni.
Tu
upatrujemy
przyczyn czasem zby t dług i ego
ocze kiwan ia na karetkę.
• Tabor samochodowy wasnj
firmy to nie tylko karetki po-

Na dobra noc
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POZIOMO: 1. jez. zanik gło
sek w wygłosie wyrazu (np.
auto zamiast automobil). 5. stary dzik samiec, 6. pisarka ameryk a ń ska. autorka pow ..•Chata
wuja Toma". 10. zwitek skrę
conego papieru, szmatka uży 
wana do zakre"ania loków . 12.
chustka damsk-a. trójkątna lub
kwadratowa, zwykle noszona na
szyi, 13 an ton im mety. 15. c7ło
wiek brodaty 16. stalowy lub
metalowy pręt do łączen i a elemen ów konst rukrji stalowych.
PIONOWO: 2. w biegach . marszach itp.: od-c; nek etapu. 3. tytuł
nadawany przez królów
h iszp. i porlug. zdobywcom Ameryki Pld. i Srodk w XV w.,
4. głu c hy jak ... , 6. na chylenie,
płasz czyzna
nachylona,
stok,
zbocze, 7. człow iek opa sły, grubas, 8. imię lwicy z afrykań
skiego buszu (popularny serial
TV), 9. sta ła posada, 11. wierzchnie ubranie. 14. gwałtowne
zw iększenie tempa.
\Jurt.
Rozwiązanie krzyżówki przesyłae należy pod adreSem redakcji .,ED" wyłllcznie na karłaeh
pocz\.owych
terminie
siedmia dni od daty ninie,iszeKO numeru. Pomiędzy pra'widło
we odpowiechi rozlosowana zostanie Datrroda ksillżkowa. Kariy pocztowe bez kUDonu będll
wylącHne z losowania.
.. ECHO DNIA"
Kupon Dr 136
Rozwiązanie

kuytowki

nJ

128

POZIOMO_ 710s.,u'!a, amI'h.da,
dekadent, telemark, -robotnik,
karmal.1n.
PiONOWO : zjazd, . świta, Izab ela, amant. kaliber, Turek,
matka, kokon.
RO%1viąsanie

krzyiówki Dr 121
POZIO O: śrÓdwaga. ulubiony, adora cja. almanach, szrapn el, bazylika.
.PIONOWO: śluza, dobór, adopcja. Advga, odmarsz, Assab,
Nepal, halka. .
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~otowia.
- W~zy';tkich

#

pojazdów mamy
0130, z czego ponad połowę jak już mówiłem - stanowią
karetki. DyspGnujemy też 120
sa mochodami specjalnymi, słu
żącymi na co dzień m.in . takim
placówkom służby zdrowia, jak
starje 'krwiodawstwa, sta c je sanitar no-epidemiologiczne, przychodnie rejo nowe, domy opieki
społecznej. Do naszego majątku
należą również ambulansy rentgenow skie o raz sa mochody dostawcze.
• Nie wspomina pan o sanitarnym transporcie lotniczym.
- Osobny to dz i ał naszych usług, za s ługujący na szczegóło
we omówienie. Zes pÓł Lotnictwa
Sanitar nego n iesie ratunek znacznie szybciej niż karetka pogotowia, dlatego potrzeby tej placówki powinno się trakto wać
prioryteto w o. Nie zawsze tak
je ~t. Np. warunki pra cy na lotni sku sanitarnym są t rudne.
Stary budynek nie odpowiada
w y mogom. Brak zaplecza socjalnego. Latające pojazdy (4 samoloty i 2 śmigłowce) są b ardzo
kosztowne w eksploatacji i małe , zabierają zaledwie 2-3 chorych. Chcemy ten PToblem choć
części o w o
rozwiązać
poprzez
Kupno przynajmniej jednego samolotu s anitarnego wieloosobowego typu "mewa M-20" lub
"AN-2". Loty tymi samolo tami
będą bardziej opła-ca lne. Godzina lotu śmigłowcem kosztuje
bowiem 28 tys. zł. "mewą" zaś
8 tys. zł. Różni ca, jak widać.
jest znaczna_ Doda tkow a konyśC
jednorazowo można
p!'zetransportewać więcej
r.horych. Kupno tego samolDtu to
jednak wydatek rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Jako te jesteśmy przedsiębior
stwem dotowanym. korzystamy
wyłącznie ze środków finansowych limitowanych. Jak wiadomo, są one - zwłaszcz.a ostatnio - ograniczone. Dotyczy to
m.in. środków na tzw. zakupy
inwestycyjne. Je śli tych środ
ków zabraknie n ie kupimy za-mówionego samolotu ...
KOlejny kłopot to m ie~zka n i a
dla kadry Z o~połu Lotnictwa
Sanitarnego. Niedawno pozyska-

Owczarek w roli papużki

"Starościc

l iśm y pilota
jął
posadę

ze Szczecina. Przyood warunkiem otrzym an ia mieszkania. O kazuj e
si ę, że nawet w hotelu dla pielęgniare k n ie może ty-mczasowo
zamieszkać, bo wykonuje inny
zawó d. Jeśli ten czło wiek n ie
dostanie żadnego lokum. choć by
zastępcz ego,
pOgotowie lotnicze
straci niezbędnego fa chowca. a
tym samym ograniczy swoje
jakże cenne usługi na rzecz chorych.
• Podobno w bardzo trudnych
warunkach lokalowych pracują
wasze placówki terenowe?
- To prawda. P odlega nam
10 rejonow ch kolumn transportu sanitarnego Większość z nich
ma cias ne obie kty, w k'órych
brak dostatecznej liczby garaży,
warsztatów naprawczych. zaplecza socjalnego. Dla tego wszystkich skompli kowany ch napraw
i remontów pojazdów sanitarnych do konujemy w naszej bazie w Kielcach . Najtrudnieisza
sytuacja jest w Pińczow i e. Busku, Kazimierzy Wielkiej. W
miejscowościach
tych zaplanowaliśmy kapitalne remonty naszych placówek. które powinnv
być wykonane do 1987 roku. W
Ostrowcu prace rozpoczęto w
lutym br. W ykonawca - Kom~nalne Przed siębiorstw o
Remontowo-Budowlane dobrze
i terminowo wywiazu ie sie ze
swoich zadań Równ i eż w Knń
skich trwa r emont o h;ektu Rejonowej Kolumny Tran~'lortu
Sanitarnego.
• Co jeszcze macie na k;Jncie
swoicb zamierzeń?
_
Planujemy mOdernizację
łączności radiotelefonicznej. Teraz jest ona 9-kanałowa, w paś
mie 44 MHz. Do 1986 r. - kosztem 39 mln zł - wymienimy
wszystkIe radiotelefony w nas zych po jazdach. Przystosuhmv
je do lep.zej łaczności. na 25
kana łach radiowy ch. w oa śmie
168 MHz.
Aktu alnie 41 gm innych ośrod
ków zdrowia dysponuje karetkami pOgoto wia. Zamierzamy
wyposażyć w nje pozostałe tego rOdzaju obiekty oraz nowo
budowane. powstajace nie tylko w gmin a ch. ale i na wsiach
• Czyżby żadne kłollOty nie
doskwierały waszej firmie?
~ O braku 'rodków na zaku Py inwestycyjne już wspomnia-'
łem. Dokucza nam ponadto niedostatek części zamiennYl'h np. elementów zawieszeń do
.,fiatów", .,nys" i .. żuków". obla chowania. Czekamy od 1981 r.
na dwa nadwozia z kieleckiego
"Polmozbvtu". niezbędne do uruchomienia niesprawnych samo ~ hodów typU "pick-up".
• Dziękuję za rozmowę.
MARIA SOSNAL

Trzeci wampir

tJ' ania._

.

'

'a zywa_ się Brend 6<n Behan. Przy byłem tuta" by walczlIc
~ pubhlt. rlandzkich Robo ' nzków i Drobnych. Ro!ników ...
Ten C%
iek :zóstał oresztow any w Londt/nte razem z poty mi FI oma jace!ami, zanim bomb a wy buchłO; w Cov~ni znajdo ał się pod pieczą Scotland Yardu JUZ o godzl7lę

- Brenda zar.obila duło pien i ę
d zy jako caU-gir!. B yła dostateczn ie p r zezo·rna, żeby tego n ie roz.-

że dużo o tym wiesz, B ehan; może brałeś udział
~eracji, jak te 1/, żołnierze Republiki Irlandzkiej,

trw

łnione przez siebie morderstw a".
pOwieści śledzimy n ie bez' duże
go zai nteresowania losy Plantageneta
Pal1iseR, . polityk!! . i
rganizacji IRA,
spadkobiercy ~ielk l e~o k~lęcl a
wany w chwili
Omn ium oraz Jego pIękne], obz niego materia darzonej żywiołowym temperach i skazany w
mentem, młodej żony, lady
odzenia na trzy
Glencory, postaci znanych nam
zresztą z emitowanego w Polniem jest póź
irlandzki drama- , sce głośnego serialu angielskiego. Książka spotkała się i u nas
Brendan Bez podobnym jak i w Anglii ży
w książce pt.
czliwym przyjęciem. Szkoda tyllu" opowiada o
ko, że wydana została "II stosunciach w bryty jkowo niskim nakładzie 30 tys.
poprawczych dla
egzemplarzy, zbyt niskim jak
stępców . W borna pow i eść poprzedzoną em is ją
, przeby li złodz ie ~, su:
ielewiz jnego serialu.
' y i mo.dercy, po Olew az
,om IRA odmaw iano, tak
dzieje po dz ień dzisiejatusll
iężniów politycz*) Brendan
BebaJl . "Więzień
t Książ.ka Be hana napisana
bontalu" , WL, s. 4'15. zł 178,
nakl.
ID
tys.
egz.
dużym zacięciem literac..) John Cheever. "Skandal u
I ooda ' e
niestereotypowe
Wapshot6w". KiW, s. 313. zł
a.
65. nakŁ ;;O tys. egz.
wencji literackiej
.,..) .,Smutny -ko
"Opowieści
ta ła książka an• niesamowite -'
bliwe". pr.
a ' ka starszego pozb.. PIW , 8.
• zł 1:10. nakl.
na
Cbeevera ..)
Je tys egz.
......) Anthony Trollope. .,Rodzina
apshotów". W cieP all!ser6w". PIW. S. _ . zl
narra ji przedstawione
J2il. n akło 30 tys. egz.
'lania autora nad
ludzkich losów ,
przemjjaniem
o doczesne i nad
o co doczesnoŚĆ

stol etni

Irland-

yzwoleń c zo-ter

Widzewie ~elewizyjni będą mOKli njedłu~o o g. ą ~ ac
ekranie nowy siedmioodcinkowy erial, eparty na
utworu W. Łozińskiego "Prawem i lewem".
W serialu zatytułowanym "Starościc Wolski" wg scenariusza Józefa Hen a i reżyserii Tadeusza SumAka, zobaczymy m.iu.
Temasza Slookingera, Boi;enę Adamkównę, Piotra Skargę i
Stanislawa Niwińskie~o. F.1m powstaje w zt'spole "Perspektywa".
CAF-lV. Rezl ysłowicz

wŚwinoujściu

lądu

przybywa,

w Dziwnowie-ubywa
Jak wynika z badań naukowych, linia brzegowa Wybrzeża nie jest bynajmniej stała W
ciągu minionych 300 lat
lim.a
brzegowa w Swinoujściu przesunęła się o kilometr w
głąb
Zatoki Pomorskiej Jak wykazują prowadzone przez naukowców pomiary w
SWinoujściu,
każdego
roku przybywa od 3
do 5 metrów stałego lądu Miasto więc niejako wchodzi
w
morze, Oblicza się, że obecny
b l'zeg przesunie się w głąb mo ·
rza o około dwa kilometry. ~Ie
n .stąpi to dopiero -okole 2J(j.)
l'oku Przed kilkoma wie ~ 'łml

Praktyka przed

fale morskie doply~alJ do centrum obecnego miasta
Inne zjawiSko wystąpiło natomiast podczas tegorocznych,
wyjątkowo
silnych óffivW'ycn
sztormów Fale morskie pJCZV
r..lly w nadmorskich wydrua~h
znaczne wyrwy (mJn w okolicach Dzi wnowa, Dziwnówka,
Rewala), zabierając po kilka. a
kilkakrotnie nawet kilkanaście
metrów wydm lub plaż.

zef Biura Kryminalnego Komendy Głów
nej MO, płk dr Tadeusz Rydzek, podczas
niedawnej konferencji prasowej za jedno
s największych tegorocznych osiągnięć milicji
uznał ujęcie, po pues.ło pięciu l"aeh. 3'7 -letniego Pawła T., rolnika, źonatego, ojca dwojga
mieci, bardziej znanego jako ,,,dański ",'am-

S

pir".
W o tatuiej dekałbie łe już trzeci ujęty wielokrotny morderca, dokoDDjący Da Ue seksualnym napadów . a samotne kobieły. Najpierw
poznaliśmy histonę ,.krwawe,o- Zdzisia" Marehwickiego, iyciowego de,enerała. który poDad dziesięć lat wymykał się • zasamek ustawianych pne-:r. .r,ana śeigania. Później był
kolejny "śb\ski wampir" postać
równie
mroezna. Na tłe swoich "poprzedników" Paweł T. jest postac~ mniej barwIUb co .maeza - normałniejsz~ A przecież adowodDioD.
mu już w pierwszym miesi4ca ślechtwa dekonanie I zabójstw i 5 usilowań! Wszystkie te
zbrodnie były wyjątkowo okrutne. Wampir, a
właściwie morderca gwałciciel, atakował kobiety z tyło, bijąc eiężkim młotkiem Po gło
wie, a następnie dopuszczał się ~altów. Jak
wykazują oględ:ziny ciał denatek, w
kilku
przypadkach ofiary już wówczas nie żyły.
Pierwszego morderstwa Paweł T. dokonał w
roku 19'77 w sposób jak ię później oka-

ańcy małego
tią być jednak

St.
na
mpatycz.ni, a na-

ającą się

Efektywna technologia
W Li tewsk im
Naukowo-Bada wczym Instytucie Hydrotechniki i Melioracji opracowano
nowe technOlogie wykorzystywania ścieków w gospodarstwach hodowlanych. Technologia ta całkow icie neutralizuje
ścieki, umożliwiając ich wykorzys tan ie do użyżniania pastwisk. Jak się oblicza. dzięki
nowej technOlogii można otrzymać 'do 115 kwintali tr awy z
hektara. zaś łączny efekt oszczędnościowy wynosi 138 tys.
rubli. Swoje osiągnięcia litewska placó wka nauko wa demonstruje na wystawie osi ągn ięć
gOSPO darki narodowej ZSRR w
Moskwie, w pawilonie "Ochrona przy:-ody ZSRR".

te~rią

Teoretyczne rozważania pracowników Białoruskiego Instytutu Tecbnolo~iczne!:o doprowadziły
do epracowania wzoru
związku chemicznego oezyszczające~o wodę z pozostałości po
pneróbee drewna. po czytD 41kazało się, że jelit en od lat uiywany w przemyśle włókienni
czym de celów produkcyjnych.
Obecnie bada się właściwości te~o związku, znakomicie osadzaj"ceKo zanieszyszczenia
organiczne i Inne lIowstające przy
produkcji płyt wiórowych.

(I)

y ci ężyć. Książka
staroś w iec kością

bardziej
ej lektury będzi e
czyli "Opowieśei
esobliwe z prozy
- ),
wybrane
-Borkow s ką i sutr-ow ane w ży
przez Waldemaj i znanej od lat
In teresuj ącej
się saga an-

ła

iny

Palliserów"
Trolloza angielskiego
zwykle populary'e~o

wikter iańskiej.
opowieść

mi skrót

'ąc y c h się

to

w

sześciu

na cykl

Mar.ałoń czyk

chory na serce
42-letn i Amerykanin, Joe M ichaels, jest poważn ie chory na
serce . Uważa jednak, że choroba nie może go wyłą c zyć z normalnego życia i przekonaniu
temu daje wyraz w postępowa
niu, na jakie nie byłoby stać
niejednego zdrowego.
Aby dow i eść wszystkim chorym na serce, że mozna - mImo chorOby - prowadzić normalne ży ci e, pos t anowił odb yć
6-dniowy maraton w Parku
Centralnym w Nowym :Jorku.
Trasa. iaką pokona w clągu . 6
dni wyniesie ok. 480 km. W mInionych latach M ichaeIs u czestn ic zył m .i n dwukrotnie w ~ra 
dycy jnych maratona ch nowoJorskich.
Te n zapalony długodystanso
wiec ma za sobą 7 ataków serca i o perację na otwartym sercu.

Porzekadło o papużkach nierozłllczkach sprawdziło
się w przypadku białej papuci kakadu o wdzięcznym imieni. An,el.. ~Olę
dru&iej papuiki Przejllł szkocki owczarek Rumba. przYJaclełe
jedzą a jednej miski, Slll zawsze razem, nawet na spaeerze: ~ed
nak papu~a obdarzyła uczuciem tylko R~mbę. Inny. pies zYJąeY
w domu. Fella, nie wzbudził jui jej zalDtereSOWa?I~.
, .
Na zdjęeiu: "rozmowa" pnyjaciół._ Stronll bardZieJ halaśhwll
wydaje się papa,a ...
CAF-Camera Pr

Hobby pani ministrowej

im ij r ryto
filoteli tycz y
s.zystkiemu
wi.nna
jest
zona
by łego
ministra
poczty
RFN,
Kurta
Gscheidle. Pani eks-ministrowa
ma bowiem dość n iekosztowne
oobby: od czasu do czasu wysył a kart ki poczt~we z. odp~
wiedoziami na rozne, me na~
trudniejsze
zresz tą
pyta~la
firm i koncernów re.klamuHcych swoje artykuły okre~l~ne
z reguły jakO tzw. nowosel.
Tym razem ch odz i.ł 0 o ogło
szenie reklamowe jednego ~
koncer nów tytoniowy ch. Pani
Gscheid le bez trudu wpisała
żad a ne hasło,

nalep i ła

zna~ek

i 'wrzu ciła kartkę do skrzynki.
Miała

z·resztą

szczęście,

gd yż

wyniku losowania wygra ła
aparat folograficzny ty pu "polaroid".
.
O wiele jednak
W iększ e
szczęście miał inny
hobbista,
niejaki Franz Po~etst:k. Wyw~
dzą cy się z mał ej m leJ3cowoSci Haslok .kolo Hamburga .
woje hobby filateli~t!czne okupuje on zresztą clęzką pra111

Ta niezawodna metoda milicyjna ma jednak
bbe punkty. Wymaca wielkiej ł'racy znacsnej liczby ludzi. Po prostu, pod kaidym kiltem
ar nie udało się przeżyć napadu. trzeba sprawdzić ws:&ystkie dane cha~ktery . 
tały jeśli nie z&,,\,ałcone. to ob- t yczne w :& stkich poddrzanycb.. W teJ. &kre 'tkim takźe morderca r-abował lon ej sprawie o naezało to spra~cJ;LeDl~. prasprawcą·
przedmioty (pierśdonki, wie trzech tysięcy mężczyzn z pięCIU rcnnych
Dopiero w dwa lała póżniej,_ W identyczny
punktów widzenia. To tak jakby jeden cbasposób została zamordowana pielęgniarka szpiraktuysłycUlY $Zcse,ół~ np. okulary, nakładać
na trzy tysiąee t"'arzy, by .tylko_V! jed~ m
~--------------------~----~'--~~----------------I jedynym prznadku otr~ymac 'Ylaś~I~'Y ,,~e
runek. A przecież w teJ spr&W1e Ole ehodziło
bynajmniej o portret fis,-any aprawcy, lees
o jego portnt psychiany. I należało ten pS':chiany porireł lIłoiye dyskntnie, abY . pode,Jnany przes ebwilę na""et nie odauł, ze 1'-*0kolwiek epeze iDu po piętach.
sało

typewy_ Wówczas jednak milicja po
prostu poszukiwała ~ałeiciela, który najprawdopodobniej użył ciężkiego narzędzia w celu
obezwładnienia ofiary. Czynu tego w każdym
razie nie wiązano z jakimś konkretnym

Pierwsz

łala w Gdańsku silne obrażenia ,łowy, które niemal natychmiast spowodowały imiere,
obnażona dolna część eiała._

Niedaleko mieJsca morderstwa w nece znaleziono pierwszy dowód ruaowy, klóry sprawił, iż śJełbtwo zostało ..lIstawione". Dowodem tym był ponad kilogram ważący młotek.
oznakowany .czterema literami: ZNTK (Zakła
dy Naprawcze Taboru Kolejowego).
Trzy

miesiące

później

kolejne morderstwo:
prostytutka. Na miejscu
sprawca nie pozostawił żadnych

kolejnych trzech miesięcy zboP9 raz czwarty. l jeszcze po

la

jni o młotku; którep odnawało .. ustawienie" śledztwa.
po tanowiła sprawdzić alibi
ysn zatrudnionyeh w ,dań
Naprawczych Taboru Kole.ioo z nich POstanowiła ..dopa_
ykryte i udokumentowane
lIn,ypaclku Wielokrotnyeh
to metoda właściwie jedyna.
a zdaje .sobie Sprawę z wagi
.te~o. U'llluk zatn,eć wszyst_
I % Jednak działa za kaidym
powo, co ułatwia określenie
kL

o osiącnięeia ulu połnebn~ je więc
,
kój i eierpliwośe.. Ale ,Jak
zacbowae
spokój i cierpliwo 'e, skoro eo kwariał
'ginie mleda kobida, a...sprawea · w!'Zy~lde.h tyeh
merdersłw najwyraźniej Die- pneJDluJC .SJę tym.
i . tropi go milił'ja? Nie zmienia am m~od
pozbawiania ofiar iycia, ani. terena . sw!lch
"polowań". PodrÓŻuje wyłącsme po wo~wódz
twie gdańskim. Gdyb miejsca wsz!st~lcb
padów opasać obręa~ , okazałoby Sl~, .ze m~ derca nie w yprawia ię dalej nii na kll~adZle iąt kilometrów od miejsca swego zamlcszkania.
(dokończf>nie jutro)
JAN USZ ATLAS

D

http://sbc.wbp.kielce.pl

ofiarą

Jest

przestępstwa
śladów.

gdańska

n i ć.

Otrzymała

także

wysoką

prem i ę

n:-

cą. Niektóre z firm roz'pisuj~
cyeh konkursy zgadzają Się
na to, aby po ich rozstr~yg
n ięciu pan Pokelse.k: przeJrzał
wszystkie
nadesłane
kartki z od p ow iedziami i wy ciął
sobie z nich te znaczki pocztowe, które go interesują.
Przejrzen ie miliona kar lek
w koncernie tytoniowym zabrało mu pełne 3 miesiące, a~e
trud ten sowicie si ę opłaC ił .
J ego uwagę zwró cił z,rraczek
pocztowy RFN wydany .z ok8.zji o limpiady w ~oskwle. J!ł k
wiad omo RFN nie wYTazlła
zgody n~ wysłanie swej drużyny do M06kw:y;. K.o~seJt:w ~n 
cją tego było rownlez
ZDlSZczenie ałego wydrukowanego
już

nakładu

okoli czn ości ow ych
znaczków. Zachodzi w ięc pytan ie skąd wziął się nie do-

pus:u'zony do obiegu znaczek?
Ja.k wyjaśn ił ostabi o rzec_znik Ininisler3t a w Bonn, k ilka jego egzemplarzy ot rzymał
je;;zcze prze d
bojkotem ig rzysk ... m i nister G3chei dle. Minister zapomn i ał o tym rutynowym
upom i nku.
Pan i
G 'iCheidle p rzylepi ła w i ęc do
kon-kursowej kartki to co miała pod ręką, błękitny %.~acz~.k
z napisem "Igrzyska OltmPI]skie w Moskwie ł980 r ... · Pon:eważ ",ładze
RFN uznały
ten przypadek 2a n:eumylny,
zr2zygnowano ze sledzlwa, a
tym samym z zarzutu ~zy
właszczenis sobie
nie dopuszczone.;o do Obiegu znaczka
przez Franza Pokelseka.
Je~t to pierwszy chyba przypadek z historii f!latelistyki,
aby w Obiegu z.nalazł się jed en tylko egzemplarz emi,sji
znaczków pocztowych. Jesienią br.
ma się odbyć licytacja błękitn,ego unikatu f~-;
Uitelistycznego. J ego war tosc
szacov.-ana jest na 50 tys. mares..
BOGU LAW CZERWIŃ lU

w Waszyngtonie. Gdy ją
w i d zi~łem ostatn'i m razem, prosiła
mn ie o radę. Wb r ew intMesom moich szefów poradz.i łem, żeby wz.ię
ła całą for sę i zaszyła się razem
ze woim Paloric'kiem
w
jak i mś
kąc ie, gd zie ' nawet w ybocowy ag ent z Waszyn&tonu nie mógłby
n igdy jej znaleźć.
I s tn i eją tak ie
miejs.ca?
Na
peW!1() n ie dla zabójcy Barta. On
znalaz-łby nawet czerwoną mrówkę w dźungli Nowej Gwinei !
Wayne Sandborg

zamyś>lił ~ię.

Interesują
S'ię
n im w Was·zyngto.nie wyce<lz ił powoli Bacdw by dlc-ieli go znaldć, mieliby dla n iego robotę· ..

o

*

•

Hany 8huiz zrobił raehunki.
W c i ~ suś<: i u miesięcy wydał
437 tysi ęcy dolarów. ZŁoriyły
się na to kwoty wypłacone: Juddowi
Joha nssonowi,
adwokatowi
Rogazzino, Ahme<lowi Teufi, Aboudow i StabeuI.ie, agentow i morskiemu w Valetta, Milke' owi O 'Shea,
Katzolakisowi, Parygorisowi, p rzedstaw icielowi włOlSkiej f irmy samochodowej w N ~koz.ji, Sammy'emu
Ro-sent.halow i, o rmiańskiemu
dostawcy okrętowemu
w
Izm Prze,
kapitalllO'Wli. pOl'tu na Re<los, Sepher iadeEow i i dwunastu członkom
TRAK. A ponadto podróże, koszty i różne zakupy takie jak "chevroltt" czy "kopciuszek" od Mike
O 'Flaherty.
około

,,Kontrakt" przyniósł mu 563 tys.
d olarów . N ieźle] Odłożył ołówek i
rOl ia dł się wygodnie w
fotelu.
Może

by

odpo cząć?

Na Wyspach Bahama na
przyklad. Włóczyl.o się tam zawsze masę rozlen iw ionych d 1ii ewcząt, które ożywiał trop .kalny
uyał. Ponadto czyż n ie ma wystarczające
go powodu, żeby s i ę tam wybrać?
A 400 tys. dolarów ulokowane n a
40 proc. w handlu bronią? Zdecydował: jedz.ie na Baha ma.
Wstał, podszedł d o małego slolika. Z w ia derka z lodem wystawała złota szyjka butelki szampan a. NIm ją odkorkował, pogładz!1
p ieszczotI:wie etykietkę z
napIsem:
C9mtes
de
Charopag ne
TAITTINGER 1969. Te }ego ulubiony szampan.
Naj!e.p zy,
~g,o
zdan iem. Mógł sam Jeden wyp IĆ
całą
butelk~, żeby
oblać . sukces
swego o tatn ieg.o .. kontralctu".

Korek

wyskoczył.

Szampan

za-

czął musować w k !elochu. Jednym
haustem go opróżni ł , odstaw i-ł, napełnił na nowo i prz.ekTęc ił gałką

radia.

Las ze szklarni
Leśnicy z J{aJ.~i D'prepon ...
wali nowy s)I4t ób .prawy sadzonek leśn:v~h - pod nkłem.
Okazuje się; że w cieplarniany~h warunkacb dnewka roml!
21Llcznie zybciej nii w natur alnych i juz po d~óch lal.ac~
!l adają się do
zkołek. D:&lęlti
lej melodzie leśnicy mo!:t\ w
tym czasie do larczye
ty s.
sadzonek.

G },o.s Cbt.ta

Wy neberga,

d is c-

jołteya L isteners Choice
przypominał: ..... materace Kalleon, materac~ wygodne, materace, lrtóre n igdy wam n ie sprawią z.awodu. Na-

wet w ostatecznym mometlC'ie, kiedy P an B óg powoła was do sieb ie,
jakże miło jest um Ierać na materacu Ka Heo n.

(177)

nym:
PrzychodnIa
Rejonowa
nr Z - uL POC"leszka 11. nr 3 ul Zelazna 30 nr 8 - ul. Pomorska 61 I nr 6 - ul Lecha 6 .
Gabinety spec]a lIstyczne dermatolo!(lcznv - przy ul. Buczka
ł
laryngologl(~zny. I(lOekologiczny
I chIrurgIczny - przy ul Wesotet 5%.

Środa

13

lipca.

T E L g F O N Y:

1983 r.
IJlWINOM
MAt.GORZATOM

jaw.
ULRYKOM
l BONAWENTUROM

t,

r. -

W Bot"", anie (poAkyk11 "mad prezy-

«lent repul>l.iki, Serete Khama.
1978 r . Chioly .. st"ymał~
wszelką pomoc gos~arczą l
t.eehniOlMl" dla
IblLtUi.
19U r. Pa.rlament Argentyny pr"y jął rezygnację 4'-~et
niego
prezydenta
republiki.
Hect<H'a Campor)', co utoro ... alo drogę do (>Ooownego ~bję
cia
funkcji.
!nefa
panstwa
p"'et< .luao.a Perona.
lt71 r . - Mar04<ańsIU plu~
egzeKucyjny roZ>itrzelał 1. ołi
ce.t"Ó'W ~karionycb
ok_anie tnÓby umozdO'Wa.o.ia króla

te!. 157-41

POSTOJE TAKSOWEK:
DWOrzec PKP - 629-23 Taksówki bagatowe ul. Arml.i Czerwonej
469-89.

L

Radom

°

R~::t'~. I~

W C"..,oogórze (1'1

.ługosław! I wybuc~lo O/Dty~i.t
l~owskie

powstanoe

zbroJoe.

poprzednio p"edwl<~ ~upan
towi wyst"piły Serb ta l Cborwacja. Na csele rudlu narodowowyzwole60Mlgo stan ął 10sip Rroz Tito.
US5 r. - Stany ~ledJloczone
i Zw."","'" RadzieckI podpisały
pierwSOlY ultlad b.aAldłowy_
1878 r. - Zakoóczył się . wolaa Rosji ca.rskieJ " TurCJą.
1793 r. - Z ręki zamacbo"!CZy.... Cbarlotty Coonl&y, qpn"ł rewoLucjooista francuski.

.Jea.n Paul Marat.

.,BaU,k" .. Butch Ca dy l
Sunda nce KW" - USA, pan . 1<011.•
l . 15, g . 15. 111.30 i 20.
.,przyjaźń" "Z tycia mll'ClDneteII:" - RFN. kot. l. 18, g . 15.30,
111.30 l 28 .3G.
.,pokolenie" "Wspó1oł k"
fz . kol. 1. 15, g. 16, 111 i 19 .
..Hel" ,,2aodarm w Nowym
SOlOm" rr. koł . bo . ,C. 15.38.
"Zeffi.9t po Latacb" - u nad. kol.
l. 16, g. 17.30 .,Profesor WlJcz ......
- pol . ;M"Cbi>w my, 1. tJ, ,C. 19 .•.
"Odeon·' - IlltoeOZynne
APTE I DYZUBNE: oc 87~lO
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KonstytucjI 5.
lNFOBMACSA slutby zdrowia
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Kielce

.,Romantica" - ~KM'ate po poł111m" pol lWł . l. 111, g. 15.• •
Blt1ctl Clł09Ódy i Seodance Kld"
~ USA, ~. kol. l. iii, g . 13....
MU' l 1• .•.
•,Moskwa"
l
..8łudy)a.e"
Itieczrooe do odwołania.
.. Skałl<a" - - "Cena ~achu'"
USA , l. l', g. Li, l' t l • .
.,RObOtnik" "K<Jo.wój"
USA , pa.n. kot. l. IJI, g. U, 15,
III i. 19
.. Letnie>' - "Sek90taotCIi"· - pol,
11.

GALEBlB
.,Piwnice-. al.
LeŚBa t
Retrospektywna wylItawa rysunku I malarstwa Stefana Zecbowsklego - czynna w
,0<1%. U-17 niedziela IQ-Iii
Galeria Fotografiki - nI. Bew.
Październikowej la cr;yDlla ..,
gooz. 1-17 Wystawa fotograf U
Olglel"da
Galdyilslr:!egO ..TDruń9ltłe \.m presje" •
Galeria

Infonna-

cja o uslugach - ~
TBLEI'ONY: Strat Potaroa IM.
Pogoto...tle Ratunl<owe 191. Pogotowte 8Inercetyczne - Radom lIIl
Komenda MO %1\-311 Pogotowie
Milicyjne Wf. Pomoc drogowa 981
p08TO,JE
TAKSOWEK: ullca
Grodzka m-st. plac Konstytucji
H8-51 , Owon:ec PKP Z641-M. tillca

"Uf A

ł.

tel. 20 1-17

BW A

Zwlrkł ł

WlguC7 411-11,

I

Skarżysko
&: IN A

..Wolność" - "Błąd a:a'l'f." 1. 16, g. IV 1 l ••

NRD, 1aOl,

..Metalowiec" - ołeczynne
APTE"A DUUKNA: nr .-048.
III. Apteczna 7

POSTO.lS
TAKSOWS&:: O _
rzec GłóWl"lJ' PKP 705,
osiedle
Millca - !2-4ł.

15.00 Kino letnie: "Niezastąpio
ny mistrz" - kom. satyr.

.,Ilobołnił<"

NARODOWB .PAŁAC" plac
Zamkowy - .. Wnętrze pataOOlWe"
"Galena malarstwa I)Olzluego" czynne w godz,
oonledziałek I wtorek nieczynne.
Muzeum
prwy pl. Partvzant6w
- czynne w ~odz. I1-t7. wtorki
nieczynne.
Wystawa
.tata
przyrodnicza .
Wystawy czasowe
..CdowielI: epokI
lodowcowej w
regionie
świętokrzy8ld.m" .
.,samocbody
w
miwaturze" . ..San
Czarnocld - ~eolog ziemi ltielecIdej", czy.-me w
god« . l~l'l,
wtorek 1~1'
pooledzlalek l
~oda nleczylUłe.
Muzeum Lat Szkolnych 8. ZeNmskie!:o czynne
w
godz.
15 (;roda 1S-1I. wtoclt! - nle-

_I'

czynne.

Obl(!:orekt
Muzeum
Bełl.ryka
'ellkiewic1l& - nieczyODe
APT81U DrtURNS: nr S-OOl.
. Buczka nm. ~
Z!I~
Iłl.
SlenldeWlCZ8 t5.
P.radale d~urujące : dla dzieci
l do rosłych ,
ul
Poc ieszka
11.
(przychOdn1a Rejonowa, w gooz.
1'-11 . w n le«lziele _14 Stomatologiczna ul Pocieszka U w
godz. IT-21 . Od r;odr , w D ledYlelę do 1 w
pooledzlałek
W
katdą sobotę
czynne są w ROdzinach od I do 14 naslepujące
przychodme rejonowe r ~abloetarni ogólnym
dziec~ym
zabiegowym
o raz
stomatologlcz,-
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trzyatu t7WęcY" - auli. M BedDar91uej 17.45 .Je!2 lat 'II. (9te.-eo,
1ł701i

18 00
lł.!5

'u _

PIIosenk&
pol.9Iare
CBtet"eo)
Sk.. 6t ,,"adom~ t pHl6Ien-

porzegnoa-ru..,.

Lotka

(o

lekkoatletyce)

z

.

ZAPRASZAMY! ~

krańców

19.30
20.00
20.15

23.00

,.skąd ta fascynacJa"
DZiennik
Publicystyka
Polski film TV: "Zabijanie leoni" - dramat .psych.
"Na progu" - progr. publ.
Dziennik
Rolnicze lat0-83
Wieczór muzyki: ,.swego
nie znacie"
"Satyra i polityka" - pr.
publ. kult.

170-k ~

świata":

;>

cw,ALIK

9.00 Teleferie :

"Spotkanie

"

lesie" oraz film z serii
"Przygody p&Il Cywila"
.,Eksternista ..

Dla U uniany
10.30 "Sberlock: Holmes
WaŁson"
(5)

MICHTA
ną

krym.
11.35 Magazyn lotniczy

OGlUSZE.'łA

DROBNI

OSOBY odbieroa.j.ące 4.0'1.81 11:.
odbiliki k6er~a.fu:=e z Domu
UsJa.te" Kiekaoch ul. BuI!zk&
14. prosi się o l:Wrot pomyłkowo
~n.eeo ~Ili
7JIl grll'lLicę. na
Dą,br0WGk,a Aona..

jamd.

nrTTlf1nn

~

E
E
E
E

pca<:O\WU';'<:z.ą

na

wy-.

ILII!Zwisko
8I5ł-c

wyda-

[lIl"l:ez OlLP KraolWw.

836-g

UNIEW AZNIA
(li

się

z;agubtoną

treści: .A.ge-ot celD\.IIlęba" .
847-g

DUDA Stef.aoo. ~bił SlWJadeobwo cz:eoladn.icze w Ulwod'l.Iie
blacl:lJl,cz. wyda.oe
prZe<l.
Izbę
R.7.emoi.eśIa:loicLą w Kielcacłl .

849-g
Jola.not.a zgubiła

wkl.adlk:ę
za.Glpatrrenia
pr~ HSP Łukowa.

KALISZ
wkŁadokę

UWAG • PeI.at. ltaclle I ~ł._
wizJa uatnet:aJ. lobie mołUwo~
cm ..o • prOC1'&lDte.

z.guDiła

W iestawa

legiotyma.cję

WOżNICZKO

l
dr
serial

Su<choe<k!·iowie.
63~

ny Czestaow

Jutro

(~tOljóW)
wydaną p rzez

J<WIina

z«UJbił.a wkładkę
Urząd Gminy w

ptec7..ąt-kę

E

pcz~

Krystyna
z.aopatn.enoiQ,

wydaną

850-g
~iła
wydaną

ZOZ St-a.rachOlwice.

ZEMSrA

843-g
zglllbił

A.leikJ>a;nde.r

talon na paiilwo nor 368530
(KI.B-3295) wydany ~ PZU
Kielce.
851-g
MAZURCZAK Alicj,a z.gubiła
wkładkę
~r~
wydaną
pl'1Z.e.Z
WSS .,społEm
b iJ.et
m1esięc.mly

".

PKS _

trasę

K ieol._

oe - Brzechów. ~
DZIEWIJ.iiCKA Ja.o.ima zgouQ-

1& Wlkł.adkę
C4l2816.

=

z.a.opatrzenWi

82:6-g

WILCZKOWSKI
T adeu&!.
Z.g'u·bit legi.tymacj ę i bi.Let mi~
sięcz.ny PKS. trasa
lGoeke Oblęgo.re-k .
823..g

E
.:

..
a:

CHŁO PEK Mariillll zgubIł ~
wktadkę Mopatrzenia w
Jlą
przez PZMot w Ktel<:acb, ie. ..
giltymację.
biłet
PKS
tca.a ::;
KQÓ&k.ie - Kieolce.
.:.

i:

~ ~

Mieczysław

ZElGAN
wkła.dlkę

wydan.ą

UlQpa.t.rz.en.ia

przez PQUno

ce.

t

KARAS
Mtieczy&l:a-w
zguolJil "
talon na benzynę i odcinki ~ i

pła.ty

pzu.

MO-g, ..,

J ANUS J aL'osd:aow !'.glU bił bll~; ~
rocz.ny PKS Kielce,
84lj l ..
2ARNOWIECKI Henryk Zj!U- . ~
boi! w.k.ł.adkę zaopaobrzeni.a
fIl ::l
162J022, wydaną przez RSP ,,111wenbud" Kielce.
846-g
FURMANCZYK W.i.oI.e<tta zgubiota wkładkę n..r C-'154952, wyda.n.ą p~ UMiG we
WłOlS~·
C7;()Wie .
845-g
SLUSARCZYK Zbign.iew 1'.g".
bUt leg. .~ Dor :ł4 prru
WarszaW>a,
pl'?Je()1.I8tkę
stalą
ZM SkaorżysKO.
NADOLNIK lliwa"l'd
zgubił
\oe-gitym.ację SIlIu~bową PKS K iel-

ce>.

8&l-g

lnr1f1flf'lfT1nnnnnr1l'lf1nnnnnnnnnnnnnnnnns

PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE

j

PRZEMYSŁU BUDOWY URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH

S
~

"CHEMADIN" W KIELCACH
przyjmie do pracy w

niżej

~.•_J

wymienionych zawodach:

3
J
]

3

typu "białoruś"

E • TRZEm

MAJsmOw BUDOWY

~

3

L

E

~

KIN A

DYZURNA:

Małego

18.20 Program lokalny
18.50 Dobranoc
19.00 .. Opowieści
z

E

Ostrowiec

APTE

mU2:,-rozr.

17.00 Dziennik
17.15 Portret Wielkopolonusa
17.45 "W blasku królowej spor-

C

al. StaorOlnx>owsk

wakacji" -

2:

16.30 "PrzYJemne
z
pożytecznym"
16.45 Losowanie Express Lotka

C

ZSRR, bo.. g. \6. ..Satt.-o.
l. 15, g. t7 1 III

-

-

TV Bulg.
16.05 "Pocztówka

malarstwa;
rzemiosła artystycznego: meble, tkaniny, zegary, 'C
srebra, porcelana, stara broń, naczynia z miedZI I 1:
cyny, lampy naftowe, żyrandole itp.;
biżuterii artystycznej złotej. srebrnej oraz korali; ~
numizmatyki: monety, banknoty;
.!
falerystyki: medale. odznaczenia, odznaki.
:i
SKUP odbędzie się w SALONIE SZTUKI
PP "DESA" KIELCE
ul. Sienkie~icza 34, w każdy poniedzi lek, wtorek, śro· ;
dę i czwartek br. w godz. od 1l do 18.

E
E • DWOm OPERATOROw SPYCHOKOPARKI ~

K I N A

D STRONA

OzIS

E

Starachowice

MUZEA

-,

.

21.05
21 .30
22.00
22. 15

KIN A

-

TELEWIZJA
. .,

~ot.oW\e

D'&II .kładamy łyeullla

tuUfi,le

PogotowIe Ratunkowe m , P~
Mtl1cyjne 99'1, PogotowIe
WSW 418-%5 Strat Pou.rna 998
Pomoc drogowa 981
Pogotowie
Elektryczne KI..,lce - Mloasto II!Il
KIelce - Teren m
Pogotowle
wodnokanallzacvJne 506-11. POCl:towe Inf. o usługach tn , Hotel
"Ceatralny" 825-1\ Informacja koleJowa 938. Pogotowie wod ~kan.
c.o ,' dtwigowe
elektryczne SM
516-33. PogotoWle napraw urz4dzeń gazowych czynne .. ~odz..
7-11. teI 438-12. PO,,"otowle wod .-ka n., e.o. . elektryc1.ne RPGM czynne w godz. 7-%3. teł 31-16-47.
Ośrodek Informacji Usług WUSP

-

W związku z planowanym otwarciem
SALONU SZTUKI W KIELCACH
PP _,DESA" ODDZIAL W KRAKOWIE
ORGANIZUJE
SKUP I PRZYJĘCIA W KOMIS
dzieł sztuki i antyków z zakresu:

~'c

~

C
C

z wykształceniem
nym stażu pracy;

wyższym

lub

średnim,

po odbytym

INŻfNlEROW LUB TECHNIKOW
ze

specjalnością chłodnictwo,
i

przedsiębiorstwa

na stanowisku pracy w
wykonawstwie;

bezpośrednim

wstęp-

JJ
J

~

zarządzie J~

KIEROWNIKA BłJDOWY

,

3

L

E
E
C
E
E
C

ee
C
C

E
~

z wykształceniem wyższym lub średnim, z uprawnieniami budowlanymi. bhp III stopnia i 3-letnim stażem pracy.
Dla kierownika budowy. który podejmie pracę w przedsiębiorstwie
kierownictwo określi na piśmie warunki pracy, w kraju i poza granicami kraju.
Kandydaci winni zgłosić się do działu zatrudnienia i eksportu w
Kielcach, ul. Malików 144, tel. 528-61, wewn. 119 lub 118.
207-k
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t o-

dze
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ZE
lu 6 niedawnym

STR.

l

poll<aniu Ko-

misji Porozumiewawczej Partii
i

nniclw Politycznych wyrun że w Kon,..tytucji mI jsce
FJN zaj[}c powinien Patriotyczuch OdN>dzenia Narodowe6Iltuj,!c spra wę .snieo;ienia
woj .. nne«o :l. Urban .twiere kaidy kto śledził dzialadu, ~ynaj,!c od 13 «rud81 r~ ten mógł 5twienlsić,
ory tego stan u były "ysteie l~odZOoIle. Wlad"e od
ku &mieraały do "",ie ienia
wojen.ne,:o, Dziś stan wojest VI stadium szcz.ątko
POlityka l'2'ądu była i jest
w .. ntDa pod w:ą;lędem kie• W tym ~wiene anie.ienie
woje.o.n.. go. I:dv się dokORa,
ęd"ie wydarzeniem ..,.kaku. Gdyby Die działania zewe. np. aJDf'rvkańfiikie Fanki 11 &kuUli - dodał :l. Urban
cał.kowile z.njesienie
tanu

~U&l.

.
E

1l1~:

-

23-g a;
-

C>

uJ>i1 ~

>lilią : :

ie- ...

..,

!"a~ :

~ ~

•

m

r ,oJ'u stanu
Już

y

w

fazę

jednaJ<

wojeDIJego

zaawansowaDą.

ZiIliesie.niem staDU wojeM1e-

u i dokonać oc""'y sytuacji
k wa Rada Ocaltmla Narodo. tal<i:e rz.ąd
krdli
woje
. e. Decyzję władna jest podad" Pati.twa przy aprobacie
u PRL, maj"cego doniosIa
do spdni"nia. J. Urban pod_

'11)'-

)6'!':'

l4-g

g'l-

ITR

>stą

\oH

M

i.eł

Il..g

rfn
]
]

J

J
J

J
]

J

]

J
J

]
]
]

J
]

J
J

3
3
..,]

3
]

3
3
1
J
J

J
J

3

J
J
J
J
J
J
J
:J
J
J
J
J
:J
J
J
J
J
J
:J
:J
:J
:J
:J
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~

kielecki. Jeszcze
wczoraj
urno wzniecający
się tu i
cUie ogień w rejonie
po3{)..hekta,.owego JlOuorzelisleśneUo w okolicach
SZuwc~, .Na skutek
wielkiego
z rOZe11ta drzewostanu wojeW a radonaki wlldał
zakaz
hodzenia do losów o obom
obecnum okresie tam niepo-'/Im, ~ 2ltlac2y turuatom
num, któruch obecność moby spowodować zop,-ó.szenie

la.

idem licznI/m

wnioskiem

tąpiła wczoraj D1/rekcja 0I/owa lAuów PaństwowI/ch w

kowie do wOjewodu kielec1/0. Jak

,twierdzono, wl/so-

zagrożenie pożarowe

n~dmiernel/o

wsku -

wlls~hnięcia

21/cla, wystąpiło na znaczobszarze leinym Kielec 21'11/, zwlauc2a w nadleśnic

ch Jędrzejów,
Wloszczcwa
uda Maleniecka,
'ill/Oć, którą wczoraj wchło
~ Idna. jciółka, odsunie bl/ć
z~ grozbę dalszego p01':$ta ma
pożarów
i
potrzebę
broni enia wstępu do lasów
lI.atkim tym,
którzU
bll
h ochotę do nich wchodzić.

Dz.i iE>jsza "R_pospolita" zamil' zeza materiał poświęcony
problemowi wyksz1lałee<nia nauczycieli. WystfWUjący w ostatnicb latach znac2llly
deficyt
kwalifikowanych kadtr pedagog' my
JIO'WOO
ny wstal
wielOł"'
zyczynami.
Aklu .......1e wysuwane są r6żne
koocepcje wyjścia :z impat'Ml.
Jedną
z n.ich jest
cja
reaktywowa.nia I~w pedagogicznych, i.nstytucji, które przestały istnieć :lO lat temu. Artykul przedstawia arguJDeJlty,,za"
m.in. skutec2dliejEze niż w uczelciach wyższych ksa.tełcooie
nauczycieli wychowawców, 0piekunów i przyjaciół dzieci, a
także ,.przeci " wprowadzoenKo liceów
aezałoby UlZiDMlie
średniego w kszbakenia
ped6gOł!icwego za wystarczające do
nauczania. Autorka Maria MaZUIf przedst'lwia propozycję modelu studium n.aouczyci-elsokiego
jako pel.nowarŁościowego ogniwa w systemie ksztalrenla nauczvcieli.
WszystkKo te propo<Zycje nie
O:on6czajlj rezygnacji z zasady i
potrzeb:v kształcenia nauczycieli
w wvższvch uczelniach. Są jedynie ur~aln.iNliem dtrogi dochod.zenia do tego celu w i.stnjejących warunkach.
lc.

owozelandka najpi~knitjsza
OWY JORK PAP . W ZOll:anizowanym w St. Louis w USA

konJnJrsie

duże;

IJer"

c:zęki

na

•.TnI5f;

unlv~"

1983
rolru zwyc- -::tyla Ul-letnia
blon.clyn.ka,
mieszkanka
Nowej
Zelandii, Lo«-raine Eli2.abeth Downe<; W konk ..... sie wzięły udz.lat

k ..... dydatki z .. krajów .

licznych, budowtu: ,amo,.ządne o,.uani.p(;łe~z E... Zbudujemy - ektOf"
pryy ~ spółdzi .IUlI w g~podarcE, który %
m.ot" WlGfUpulacji stanie 'ię irodkiem
ml~zn('J

• S_at amer kański w es... ał prezydenta R ald.a Reai pl'1ywódcę radzi"clI;i,,go, J urija Andropowa, do odbycia .. jak najbliiszym terminie,
dogodnym dla obu
stron, spotkania ~na szczycIe".
• W w wiad2lie clla telewiaji
f~ancusi<;"'j,
pnywódra
OWP , :las"r Arafat, oświadetyl.
te nie dopuiici do ... ybuchu
konfliktu wewn'!trz OWP, który może d prowadzit do nowej masakry Palo:stytirzyków.
Zarzucił S yij mjH~anie się w
wewnętrDle sprawy OWP oru
dodal, ,ił '" przJ padku braku
zgody na linii OWP - Damagana

wy~ofa
woje oddziały 11
Ubańsk.ioej doImy Bekaa. Zde-

szek.

menlowal tri: pocJOfiki o swej
ewentuaJne-j
wiatycie w Moskwie.
• Zair poinformował o wysłaniu
do Czadu
1'751 tołinien.,r oraz

śUwców

dodat\<owo

'rze.:b ID -

'" -celu wsparcia ŃJ
""Idowycb.

°

ola polskoJęzycz.nych zachodnich
razglo'ni w im.pirowa.niu dziah.I,nosei opozycji linly. jal' tycznej w Polsce jest
ana, bez.,,;poma i wielokrotnie j ż uooodnl na.. Kle ukrywają i one sa.me swoh .. mu.~· ;nych" funkcji.
,~Gł05 Ameryki" rozpowszechnIł na cały
lat art~'kuł opublj.k~wany w majowym
umerze parnk:ej "Kultury" pt. .,P gram
l oCł:.anizdc·" Autor, p. Mac;ej Palew"ki,
ył?zył w tym artykule, czego to AmeryDle oczekUją od Polski.
nk~em wyjsda do rozwGŻań p. Palewego Jest kWbtionowanie lansowanego obruo na. Zachodzie
poglądu, że przyczyną porażIu
pozycji antysocjali"tycwej w
Po ce ~ył brak programu dzialania.
P.
P .~' I st1;l;~erdził więc, zaś "Głos AmeI
rozłl06Jł na cały świat, że:
.....nie
.n~m cnl. wizji ani prol/ramu. I,tniqe
CłU Ol/ól._11 u'i~ja niepodlel/lości i derotl/Crne1 P~lskl. Program tEŻ
mamy.
mu, n.ezale21'ae od "warunkowań 11('0-

kll.. "4 . r żim;

DOKOŃCZENIE

pod-

potwierdzić

Z

nr

przypominając

sadsp..kuJacJi dotycz'!cych konych dat i biegu wydarzeń.
ę

piaaliśmy, plaga
ta
doęUl róum 'eż reuion radom-

,L1I16..g
;gll-

rykańskie,

stawowe fakty i wydarz nia.
Oczekujemy
rz zywistych
przewartości~wań w polityce ekipy R . Reagana wobec Polski,
a nie jedynie "gestów". Oczekujemy dowodów fundamentalnej,
niechby nawet stopniowej zmiany polityki Waszyngtonu wobec
Polski z wrogiej na poprawną,
zgodną z elementarnymi zasadami
stosunków międzynarooo
wych - stwierdził m.in. Jerzy
Urban .

er;o byloby możliwe d uio
·niej. Postępuj,!ca normalizatuacji VI Pol ce prawia. ie
aSaatia nad ułkow>tym mie-

-;;

I

k",śm, że nlłd pood.2ieJa oPJD..e o
sytua.cji w kraju zawarte ,apelo PatriotY"2IDeltO Ru"bu Odrod",,nia Narodo ... ego ... ."rawie zakoń"zenia
stanu wojennego w
Polsce.
Odpowiadając
na pytame o
reakcję rządu polskiego na róż
ne w USA głosy na temat ewentualnego łagodzenia sankcji,
rzecznik rządu szeroko scharakteryzował sto. unki polsko-ame-

samodz. lności

Ipol cz .utwa
.1( 1DUłonit elitę p>'2J11Dódczq, zdolnq
hzował aparat JWzemocll 10 momencie
.ej!' ".odo ej próblol_".
J8 .1 ~J:'I'am wi
.ą, s101.muJow:me
Wl Ioe jedn02lD
. Zdarli m p. pa-

Wczoraj wojewoooa radom•
ski
pik
Alojzy
Wojciecbowski w \,owarzy twie sekretarza KW partii Hogdana
i:ltala i prez.e6a WSS ,,spolem"
Aleksandry Adamnyk dokonał
1>ustracji wybranych jedno t~k
eastronomi>i. Wizyta n·ie była
:zapowiedziana.
Kontrolowano
przede wszy9tkim stan technicZIlY, bigienę, czystoSi:, j.akoSi:
wydawanych posiłków, różno
rodność
aso.rtyment.Ową w barach m!ec7.Dych, restauracjach,
koawiarniacb, barach bistro. Jak
wykazała
lu~tracja,
radomska castronomia w tym rC}Ku
rad2.i sOOie dobrze. Wszędzie jest
czysto, na z.apleczu pracują lodówk.i i lady chłodnicze, serwuje się duży wybór asortymenlo.... y dań. Krót.ko mówiąc, w Radomiu można zjeść \.a<n i c}, szybko i 9rTlacznie. Potwierdzili to
w rozmowach z p1·zed.6tawicie:amoi władz kons menci...
(wlm)

lew:cltiego bcakuje natomlabt
organ izat'ji.
,.Mysl staje sit; programem dopIero wtedy,
gdy ilst.nieje organ izacja gvt w., ją zre .. Ji -

zowac".

"Gł06 Ameryki", program p. Pale ... , kiego
po"r~dnio kcytykuje WIęc przywódców
1.!.kiej k{)Olllrnwołucji, że Dle zd<>I "li stworzyc orgar.,z;; jl podzi.,mia na miar~ w~ '

•

•

ra di e In en e
fałszywych prz jaciół

ZE

STR .

Dy rektor ~Ch.tI'icUlY i.Jll. Jerzy Jawols i we bez sa tys!akcJi poka.J..\lJe co już zrobiooo i
co Jeszcze pozostało do wykon:lnia, podkł(~slaJąc fakt, ze całe
przedsięw7.1 cle plowadzone Jest
na .,biegu", bowiem nie mołna
było pr~erwac
nonna.ln j produkcJ;i fabryki oraz duzą oflar]}{)<;C i z mE> rę<;
ludzi z zl'6polu
rot.fuehow .. go. Prol oI.y py silników 338 M i 359 M prze&zły po.
myslJl.le próby teehnicz.ne w politeeh.rnJt:ach Wrocław~a, Często
chowy, Poz.na.nia i Kielc oraz -N
Jnstytucie Motoryz.acYJnym w
Warszawie. Ich UlJety - trwa10se, niewwoon06e, ni9kie zuży
cie oleju na~dowego ora.z minimalną toksycz.nosć
spalion potw ierd:z.ili też
użytkown-icy,
którzy od wielu mie5ięcy ek3ploat.ują ,,stary" wyposaiOon
w
starachowickie diesl .
Urueh mienie
eryjn .. j predakcji nowych silników pozwoli
na sokcesywne w cofywanie :z
laśm montazowvch FSC benzynowyl'h "tarów - 29" i "starów 660" na rzecz r&dz.iny wykopr~:in I'h ,.starów 2U". Umeiliwi l .. ż wyprodukowani ..
no ej I:eneracji
tarów"
symbolu ,,1142", którl'j narod."iny przewidziano na rok 19 5.
"Slaor 1142" (11 to waga w ~
nach nowego samocbodu, liczba
42 oz.nacz.a s steni napędowy pojazdu - 4 koła z tego 2 napę
dume) będ7lie mial podwy:is:roną
ładowność do 7 lon, 1~p!!(l
komfort jazdy i obslugi d'1.ięki odchylanej tu. miejscowej kob!Doie, wyższą ja'kość neregu zespołów siJnika, osi przedniej
i
niektórych elementów mostów
napędowych.
Trwalszy
silnik
pozwoli też na znaC241e zwiększenie przebiegów
międzyremontowych.
Dziś
przeciętny
,,star" 05iąga przebieg 150 ty.
km. Nowe ,,stary" winny pokonać bezawaryjnie
300 tys. km.
i1 loki , tar " pokadluby ż~liwne i
alumin·iowe. Te ostatnie
będą
lOpniowo elimj.nowćlOle, 2
icb mIejsce zajmie wylą<:mi
żeliwo. Zaletą
tego materialu
jest przede wszystkim nlZsza
cena , a także większa wytrzy.
małość na sprężanie gazów spalinowych. Dzięki temu, w przy....10 i, możliwe będ2.ie Uw. do~owa.nie silnika c:Z'J,i znacz,,"
zwiększenKo jego mOcy. W t"n
sposób sil.nik 150-kon.ny może uzyskać moc 180 KM. Próby prowadzone z ilniKiem aluminio.
wym nie dały po odzenia, zaś

becuje

D

Zamierzen.ia rozwojowe st.:łra.
chowiekJ j FSC real1zowane są
w trudnych warunk.u' h. W poprzedll1im sys.temie eokOIl om 1<: znym, fabryka uru hamiają nowe zadanie otrzymal by Qllpowlednią do\.ację z r SOi'tU. l)ZIS
obowią"uj
zasada samofinan~o
wania, a więc sNXIki IW iUWffitycie trzeba
wygospooa.rowai'
w
własnym
zakret;i. Tylkv
mOOernio7.acja linii obróbki kadł.u ba kosztowo c będróe FSC 900
mln zlol.ych. Jelit to oIblozymi
cięia.r fi..oa.noowy nawel dJ.a takiego kolooB., jakim je·t ..t<lracDowicki przedsiębiorstwo . FSC
ot.r2ymaJa pe'Wne ulgi w J>(k1.aci cu:ściow go zwolnieolia z ocIpisów amortyzacyjnych i pod.a'~ków, ale przedeż s\.Qją pl a'd
nią kolR jne 7.adani"ł
niez~JIt'
dla rozwoju polsk.iego amocho00 ięz:wowego.
Korowrw.ctwo i zaLoga J.'l;('
mogą sic; pocieszać tylkc
tym, ze ciężko je:lt takz
ionnym .MarmI lo jedna«: r"d(Jf;(
i mitz.erna sza·nsa na s.zybl,je
wcielenie przedsięwzi ć mod rmz.acyjnych "siaro".
ramaf'b
meehanizmów
.. k.n micznych
ref.rm ~ospecJa
j p tr~ na
jest sapewne kor ..kla,
l .. gają
ca na tym, a y przy realisa jj
udań SU'Z4"I: ' lnic
wa;'nych
i
niezbędnych dla _łej go p darki narod.wl'j korzysta ' !II ~ł1ta
di budżetowych. Tylk,:i takich potrz b jest w kali kraju
dziesu.tkl j setki. Tak do zli' m)'
d .J1yl .. matew p l kid ~ 'Płl
darki lat osiemd:oi .... iątycb. A h '
l edrębny lemat.
TADEU Z

iadaJą

kadłub
da! ię

żeliwny

pomyślni~

pod-

eksperymentom.

Silnik doładowany to naslo:pB" etap rozwoju starachowicki j
cięiar. ki. Hę_bi.. ...
ny do
amKhodów .:"n",acji
"star 136 .. o znacznie zwiększ n~' m t naiu, których produJu'j~
będzie można JtCHł~ - przy k.ń
cu bi .. i~ej d kad .

reiJliza.cj: któr go p r2.t!bna je..t Ameryk nom orgar.,za ja j&WOl JUŻ d~·w.,r< )na w
POu,c . Otóz .p. Paiew~;"i SZlzt!rze napl.scł
'" t~mze art.·kcl : , 11'
hczqc na nic,
prócz ooruChótc aymp.,tii Zllchodu, m u 3 im y budou'ać sohdaTnO!Ć krajÓW
EuroPll
hodko1"e} j 1"schcdnle). M u s 1 m y
wlIpracou'ać ;uz dzti przYlz!u p rząd.k euro~1Ski
ze 21ednoc2onymi
Niemcami,
a ...
znaj~Zle się mleJ,ce dla ni"pc'dlellh] PolskI ...•

I tak w~ -zJo nie"u-zę /Je ,zydłQ z amŁry
,,; rka. Pol", y
m u .zą
"wyprarowac już dz ~ przy :zły p<;Tl.ąrlf'k € ur ~j kI". W nagroa~ - ale te tylko hi
teza "robN'z,," może 2lI1 •. jdzit.
.'11;
dla
nicb jakie'; blizej nie okrei;lon~ ma j.'n: w
Europie. To w}~i;nie w ly m (elu pot.rzptlfla
Je"t ,. rganizac'J"", dla rt;l!lzacjl
amcrykaiJ..,klej wizji i progr:.mu.

ka~kJego

CZd5 już chyba powI-E'dziec
pa m
:z
"Gk.su Ameryki" i pary , klł'j .,Kultury"
mu·i. uk;JC dla
wego
n j, która by różnymi
formami
w.IIki n...-ód po"'ki ni
mały sabotaż, dywe.rsja JlI'ythologlcz.na, pmlf'twa mIej. a w EuropIe. f. Wlł'm mieJsce
takie
mamy
(J
t:r-.i;.<·a
I;.t.
Mle.)sc4!
wywiad, naeisk ekon.omic:zmy - była zdolna ,~paraliżowac aparat przern<>o'y w mo- zas pa n 'lot w a p Iskiego to żadna ,blpoteza
menci
kolejnej narodowej próby". Nic w r{}bol za", al~ - rZN-zyw"tosC, w~parla ~ilł'ł
wizjt!
ty b plan ·b ani nowego, ani o.rygin~ll,n go . armii ~ład\l War za ;vsk'ec . TLlu
i vr griJmy na,' nie intc'rt'sują, dl .. takiej
Taką bronią zaebodnie ośrodki dywersY)lłe
g«<liLa"li" Dle ma noIŁ'.)'·a Ihl poI'kiej
i służby spec-jawe wak.;zą z
jalizmt'lo
'liiI' tylkc) w Polsce, JUz od dawna. No oś zit:mi.
A. BUJJOCKJ
cią Za3 actykułu p. Palews-kKogo i audycji
HGbu Ameryki" byllo ujawn~nie celu, dla
wizji i programu. Bezp06redonio

do utworzenia organizacji jawmie

Wczesl iejsza proooukcj.a n~we
go wyrobu nie j st llH>żliwa z
u wagi na brak t.IU· 9j)rę.t.a ,.
niezbt:dnych dła silnika d-ołado
wane-go Icb wytwór a - WSK
w Rze~-zowie nKo ;est jeszcze gotowy do seryjnej plodukcji tyCh
urządzeil .
Na sil.nH!: o mo"y
180 KM czekają !.aokże po!liokic
fabryki autooU6ów.

Zaś wzywa
dywer~YJ

http://sbc.wbp.kielce.pl

LIPIEC

jeziorze ToepJitz
:u':

DOKOŃCZENIE

TR.

l

w r; racb
mie
,dla pIOwachroia twieseil
w
kowycb
.wi3t~nYł!b ae ..walt!'S,aOJ~R1 eluę
Sbw p dwodnych.
p
aakońezeniu w jny, nad jp-

$e

"ior

pny

aaoęł

żdźa(

lu

WJ{

p08Zukiwaes

prsywiN:ili I'J dJ tu
l'bęti"ł
dnaJHi~nja uj mili. Sł'J;O
5~bu. :lednak po lUlku '" 1''"..1:r.a~jnj

kacb

ł.

wład1t'

wydaly zakaz
kolky.

ie

aU'ltTl"f"-

do t.'j
Odt,.d I"'"u-

wstępu

dł'ka .. ej

aą

kiwania
pr wadzon
przez ł1prawniony~b d

tyl" f)
nau-

t~,

kow ów.
D

maj(':j, ka"'fiaycb

tow .. dobytych d
j~zj

ra

DaJł'~
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5krz-yDia

u. ...

prze.
t j

bomb

faj

)l

J t,

.l.-

ry z

j('~t.

i
'uu-

~y_yl

Dkrlinr;ów. Dr HaDB "'rH."
z "ksp .. y Ji prowad:. n .. j pI, ..",
prL'" Jmst tut Maxa PI ..nck.oJ ",.. ra

si(

prz. koonat

pufi;zuki'W;.I,f zy

"mater w, SI' nawet j i. Ii ."arb
i tni j
i znajduje l w j'", 77(:, to ~ o
w)'łło yt'ie
t"d JP
nił"moiliwp,

wJaM iwie

!dY2 '&n .. J-

do_alby Bię on pod grubą ... ar·
"'w,! galo,;zi i muło, ktory
KUwał eię od lat na dn
jniora.
ObpcDl
okolica TOf'pJitz

.,r"óry

'miEtrci u uznana

je~t

za

park nar<'-c!-owy, w którym natu ra Jl·,t .. pt'I·Jdln,f' ('hroniollil
razem z jl'j lajemnicanń i niŁ'
zwykł{)~,.j"mi.

ąt

liwa r kła a

Naprzeciwko
raod4!ffi8lLi ";0
dworca przy ul . TrauJl:uUa stci
sporych rozmiar...... pla.n u
z
napiMem:

,,PrftDil'ry

młf>'lil!A'a"

r .... la.mująca filmy. T~ m .. blll.... ą 11 n:trukdę 'u.lania.ill ilwlol"
naJ
r "d?ir-)('zC' cli ~"j S"I:nali""",; i<widJn.,j, a lal<if' li nary dr'1.Cw.
H. ryh.)
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Zwycięstwo piłkarzy

we Francji

I

I\

U·
. d a 83-zakonczona
n IV\. ersJa

le W dorobku Pol ków
ponownie w wielkiej formie, ~wycię
źa jak za dawnych lat. Po fat.alnym w ypadk u, dz ; ęki swojemu uporowi, ambicji i pracy nadal zdobywa najwyższe lallry.
1 Jego postawa budzi nie tylko wielkie .uznan;e i powszechny
I szacunek, ale staje s i ę również w~orem dla młodzieży sportowej, jak pr:l~lamać los, jak walC7Yć z przeciwnościami. Ten
w ' elokrotny motorowodny mistrz świata, już od 20 lat j~st
wierny barwom stołecznej Polonii.
Przed Wałdemarem Marszałkiem dalszy ciąg trudnego mię
dzynarodowego sezonu. Wystartuje on w koldnycb mi~trzos
IwarU świata, tym razem w klasi~ A-250 ccm, które odlH:d4
się w Finland ii 16 i 17 lipca.
CAF

I

Nasltpna Uniwersjada .e Wloszeth

Wald~mar Marszał~k

Dohry fini.sz
udemonslro...
wali pol cy
reprezenlanci na
Uniwersjadz ie w EdmonLon. W
9s1atnim dniu imprezy zdobyli
dwa medale. - Jak już informowaliśmy, złoty medal III b iegu
na 800 metrów zdobył R yszard
Ostrowski, • w rzu cie osz czepem Stanisław Górak zajął
trzecie miejsce osiagając rezultat 83.20
Tak więc Polacy l>dobyli w
sumie 4 medale . kden -.loty
Ry za.rda
Ostrowskiego.
dwa

Informacje z Radomia
Radomiak - Fe .Magdeburg
Myśliv.i na strzelnicy
t\'auka ~..ływania w wakacje
Nielada gratka czeka kihiców
Radomia. W sobotę,
16 bm. na stadionie przy ul.
Struga rozegrany zostanie towarzyski mecz piłki nożnej pomi1:dzy Rad.miakiem a czoł()wą
dr'użyną I ligi NRD FC Magd~
burg.
Goo:1.ina rozpoczęcia meczu i
dalsl{' szczegóły podane są na
afiszach
roz.plakatowanych
w
Radomiu .
~il karskich

. * .

Na strzeln,icy myśliwskiej w
PiastGwie k()ło Radom ia z okazji 6O-lecia Polskiego Zw i ązku
ŁowieckiegG r()zegrano zawooy
strzeleck ie śrookowo-wschodniej
,.. rainy przyrodnic z o-łowieckiej .
Zawooy odbyly się w wieloboj u
myśliwskim w klasie mistrzowskiej i powszech nej .
Zespołowo zwyci~żyła
reprezentacja Warszawy p\"Zed Lublinrm i Radomiem.

Niepowodzenia
koszykarek w ME
Nie wiedzie ;i~ polskim kor
szykarkom na
lJl istrzostwach
Europy juniorek rozgrywanych
we W łoszech. W swym trzecim spotkaniu doznaly kołejn~j
porażki 54:103 ze swymi rawieś
niczkami s Cuchosłowacji.
W innych spotkaniach padły
nast~pujące

rozstrzygnięcia.

Z8aR - Wę,;ry 117:51, Ui zpania - RFN 75:59, Włechy
Bel,;ia ":45. Buł!;aria - Fran.
cja 73:61, Ju,;oslawia - Szwecja
(j)

71:75.

Komunikat

TOlatizalora Spprfowteo
PP Totalizator Spor towy zawiadamia , że w zakładach pil k arsIDcb z dnia 9--!'.VIl .83 r. wg
\Vst~pnych
danych - stwi~rd2ono:
112 rozw. z 13 uaf1eniami - wygrane po około 9500 zł. 14:0 rozw.
z II! trafieniami - wygrane po
5o'l8 zł 1!.30~ rozw. z III trafieniami - wy~rane po 1\5 zł 58 036
rozw z 10 trafiemami - wygrane po 13 zł.

EO
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Z ciekawą i'nicjatywą bez.ptatnej nauk! plywania dla dz.i~ci i
młoozieży przebywającej na koloniach i ob()zach oraz pozostającej podczas wakacji w mieście
wyszło Wedne Ochetnieze P.g ••
t.wi~ Ratunkowe
wspólnie
z
Wojewódzkim Ośrodkiem Sperl. i R~kreacji i SzkełBymi Zespołami Sportowymi w Radomiu .
Nauka pływania będzie prowadzona w ośr-odkach wodnych
w Kozienicach. Siczkach, Pionkaeh, Zwoleni., Toporni, 8:1Ydloweu i Borkach.
(m-r)

67 zawodników
w MŚ p·ięciobo.ju
Orga.nizatorzy zbliżających się
miSlnostw świata w pięcioboju
nowoczesnym podali do w-iadomości,
że
do lm(>rezy tej zgło
si/o się 67 zawodników % :!6
państw. 20 państw z~łosiło ko mpletne oru.<yny. a więc po trzech
zawodników i jedncgo rezerwo'4'eg'O.

rozr;rywkacb eliminacyjnych
piłkar!lkieh
mist.rzo.slw Europy nastąpiła
letnia przerwa. Elimina.eje ~o
staną
wznowione
dopiero 7
wrzeooia, kiedy to snetkają się
zespoly Norwer;ii z Bul,; ar ia i
Holandii % Islandią. Do rozegrania zostalo je ze·u 42 spo-tkania. A ote jak w:v~lada sy.
tuada w poszczególnyeh II:rupach.
W g rLLpie
zdecydowanym
faworytem są Belgowie, którzy
zdobyli kompłet punktów
w
czŁe"ecb meczach. Zagrozić im
mogą,
ale ty lko
teoretycznie
Szwajcany, co wydaje się mało praw dopodobn e. Do rozegran:a po.zoslały jeszcze sootka . nia Sz~wcja - Belgia.
RDSzwa}caria . Szwajcaria - Belgia i NRD - Szkocja.

W

Bel~ia
~ S·~ wajea,.i:.

1.

4 II lł-4
~ 4
4-5
3. Szkoda
4 3
6-7
4. NRD
4 l
2-6
W poJ,k;tj grup:e II sylua cja jest znana poL-kim symoaty (lm piłk arstwa
Prowadz '
zdc ydowanie Związ~k Radziecki. Polacy mają jeszcze sza nS~. pod
warunkiem wygra nia
dwóch o"tatn:ch spotkań i stra ty obydwu
punktów
przez
ZSRR w meczu z Por~ugalia .
Są to rozważa n :a mało nra wdopodobne. ale d-opóki niłka w
grze
w'izy .. tko możl: '.\ e
Do
r-oze-graOta są h:\!'Sz"ze r'la~..; ~,)q-

W telegraficznym
skrócie

odległość

88,10

ale przy naszej .kromnej ekip ie jest bo osiągni ęci e na m i arę
na.s.zycb
możliwośc i.
W
punktacji m e dalowej ujęliśmy
14 pozycję,
pierwsze miejsce
lA" tej klasyfikacji bezapelacyjnie zajął Związek Radziecki.
Po zakończeniu
konkurencji lekkoatletycznych' cxlbyła
s ię uroczystość zam knięcia Uniwersjady. Następne spotkanie studentów aportowców odbędzil'
.ię
w
1985 roku we
włoskiei miejscowości B elluno.
gdzie spotkają się przedstaw iciele sport6w zimowych
Nast~ona letnia Uniwet'~jada 00b~dzie się w Ja.ponii..

Paryżu

(jl

Koszykarze USA
Polsce

w

Przebywająca
w
Polsce amcrYkaÓska
drużyna k~sz)'·
kówki -'.11 Slarp I\thletic Ac·
tion rozegrała spotkanie z drugOligową
dr użyn ą
SZS AZS
K06zalin. Wygrali Ameryka nte

104 :73.

Z ukosa

_Czym skorupka za,--lnlt,d,i..
Cienfl fld1l powaine
J;lub.
ltib zaldadtl pr/JCII orgllftiZ";4
imprez" .portowe .ljł 4zieci.
Przeważnie ł4 t. apotkClłli. .dane, ale i hl .wamemu ob.erwatoTowi tłUU waią .ię 1Ife
zawsze wesol, refleksje.
ote

kolonkie
,owodtl
dla
i c"łopcóuo do lat
14. NaflrodJl, jak zwykle pny
t/lkicll ok/lz;acJa - 'p1"zęt .portow1l, ltaiqżki. Ale ;e.t t/lkże
ZOO :złotych, tłagrod. od tli 1'mieckiego kolarza biorącego udział ID Toti,. de Pol ognI'. lndziewcząt

"JI zawodnik, Francuz, pTzebija

poprzednika... daje

gą·

W

:JuzYS7:yna l

m.

•
11 etap wyścigu
kolarskiego Tour de France. długo
ści 177 km. z Luc hOlll do Fleurance wygrał Francuz
Clere.
L id erem nadal
jest
S imOll
(Francja).
•
Na turnieju
tenisowym
Grand
Prix
w
Stuttgarci e
Wojciech
Fibak
w
swym
pierwszym pojedynku wygrał
z Pfisterem 6 :4, 6 :2
• W m ię dzynarodow ych zawodach żeglarskich w Tallinnie
w k la6ie "hnn" Pol ak Jacek
Sobkow iak wygrał trze<:i wyścig i przesunąl się w klasyfikacji z szóstej pozycji na dru-

•

D1w-iusza

cłruiyny npacłzistów _CM brą
"Sowy Stanisława GÓra.k. N i ~
jest to 4QCobell
im.ponujący,

Mec7 był wyrównany I sbl
na \-oardze 4obryl1'
poziom ie.
Obie drużyny cademonslr.,waly
wiele eiekawvclr .kcji. W n,\az~j .ruiyni.
. . wyróżnienie
lasłu!;uje Iwall. który po kon·
tuzji wraca 40 wysokiej form •.

(j\

•
Na mityngu le kkoatletycznym w Hcngelo (Ilolandia)
uzyska no k ilka wartosc iowych
wyników . '-'Iiędzy innymi Kenijczyk Tuwei przebiegł 3 tys .
metr6w
z
przesz-kooami
w
czasie 8 .18,22, a w rzuci~ oszczepem Tafelmeier (RFN) osiągnął

nebrn.

Japonii

P rzebywająca we Francji pił.
karska
fp.prezentAcja
PolskI
"rala .. dział _
międzynaród o
wym t urnieju rozgrywanym w
Lilie. W pierwszym ..."ym me·
jak już informowaliśmy,
czu..
Polacy przegrali c
cespołem
Lill~
1:1,
wczoraj
natomiast
spotkali sil' • pojedynku o trze.
cie miejsc<! • pi~rwszoli~owym
zespoleo-, I,elgijski""
FC An.
twerp Wygrali Polacy !:1 (l :l~
a bramki "la naszych barw zdob"li Piotr RO!l1ke : "" 23 min. i
Pawel Król 91/ 86 min.

rozpoczął

si~

międzynarodowy
turniej
pił
karski. W pierw~zych meczach
uzy,kano następują c e rezultaty:

St. Germain Maccabi
4:1.
R umu·nia - Bototogo (Brazylia)
1:0.
Opr. Ci)
jące

mecze: PorŁugalia - Finlandia, ZSRR PoLska. Polska - Portugalia
Portugalia
- ZSRR.
l. ZSRR
4 7 ~1
!. Porlu,;aJia
3 4 ł-6
3. Polska
4 ł 11-5
4. Finb.ndia
5 1 3-1
Nie wy jaśniona Jest jeszcz~
sytuacja W' grupie III. Prowadzą A1\,;Iicy, a le
po pi~tacłl
de oczą im rew elacyjni piłkarze
Danii. prawa awan.su za.pew -

pięćsetkę.

Niby drobiazg, ale czteTnastoletni zwycięzca, jeszcze dziecko, po raz pierwszy w źyciu
dostaje pieniądze tt/lko ra to,
że wziął luizia! UJ
.portowe;
zabawie. ł malazł .ię w grupie na jlepszych. Oby w ;l'go
dorosłym,
może
aportowym,

szej syt.uacj1 Sił jednak W alijezycy, a Bułga rzy są już be<Z
szans. KOlejne
mecze fR tej
grupie 1>0 poje~ynki Norwe gia
- Bułgaria, Norwegia - Walia, lugosła wia
Norwegia.
Bułga ri a Walia . Wa lia
lugo.sław ią i J-ugosławia
Bul-

garia.
1. W lia

t

NM"we~ia

~.

JU!(06lawia

4. Bulga.ria

3 :i
3 3
J 3
S l

i-4

S-4
&-1
~-ł

Kto ma jeszcze szansę na udział I
wpiłkarskich mistrzostw ch Europy
ne roz5trz.vgDle si~ mi<:dzy tvmi zespołami. 00 rozegrania w
grunie marny jeszcze nastęnu
jat"e pojedynki. Anglia - Dan'a. W<;grv - Anglia
Dan ia
- Luk.<e·mburg. Węgry - Dania, Grecja - Dania. LJk cem burg - Ang La. Grecja - W~gry i G rer ja
Luk s, mburg
L Anglia
5 II 19- 2
4 7
8- 4
2. Dania
3. Grecja
5 5
5- i
4. W«r,.
S 4 15-12
5. I.uk semburl;
S.
s-ta
W grupie IV równ;ez svtua cja w tabeli mocno skompliKO wana Trzy ze,;poly walcza o
pr,'m;o\\ ana I<><a f' W najlep-

Najw ięks zą
en~acją
ellminacji w grupie V są n~epOwo
dzenia mistrzów świat~
Wleehaw. Z ajmują dopier o 4 miejsce i są już bez szans oa awans.
W drużynach a.mun ii. Szwecji i CS.RS należ.. " pa trv\\" ać
zwyci~zcy tej grupy Do rozegran i a oozostały jeszcze mecze zwecja - CSR. _ Wlo;-hv
- Szwecja. CYPr - Rum mia.
CSR - Włochy. C_RS - R ,l muoia i W łochy-Cypr.
L Rumunia
6 li
7- 2
2. CSRS
5 7 12- 5
33. Szwecja
i
7 lł- 5
4.. Włoehy
:; l
3-6
5. Cypr
i 2
ł-17

http://sbc.wbp.kielce.pl

tyciu

fors&

lIył.

nie

rzeCZą

lIa;waŻfłiej.zą·

Jego
już

l2-letni
sztu.kę

Zgł/Uzaiąc

kolegtl. posi adł
kombillowania.
.. zawodach

"dział

mówi,

skończył

lat

że nie
dziesięciu.

W

te;

d
kl
R

"

G

j(>szczt
grapit

.taTtującllCh ma większe azłlfl 
.e. Jest sil"ie;szy ł ba,.drie)

.prawny.
czyć aię

Gdzie zdążt/ł
oszukiwać? Na

tlatl -

pewno

nie ID domu, bil matka, gd Y
dowiedziala się , iaką dTOgą I yn
wszedł w
posiadanie tlogrod Y,
pOW i edział" nam,
że postonowiła ją zwrócić organizatorom.
Kome-ntan niech tym ,.atem
stanowi pytanł~ - czy moż7l ~
liczyć na radosną
p1"Zyszłośł
sportu I nlacnetną rywalizację doroslycn~ A sportowe i mprezy dla dzieci maja nie tylko bawi ć, 'tle i wt/chowywać.
Głównie po to są organizow a·

n e.

AL. PIEKARS Ki
~piero

trze.cie miejsce za j·
mUJą
w grupIe
VI wicem i;lrzow:e wiala. p i łkarze RFN.
ale n ie stracili jeszcze .izan.< a·
waosu W ,;:orzystniej,zei .~.
tuat'ji l'lajdują si~ jednak pa~
karze Auslrii,
którzy
objęli
prowadzenie. Nie ulega wątpl i
woś ci. ze mi~dzy tymi zesOOlami rozs rzygnie się walka o
prym a t w grupie. A o to pozo,lale mecze
Irlandia Płn. Austr ia . RF
- Austria Tu r~jo lrland'. P lo. RFN Turcja, RFN - [rland ia Pl n
Tur cj a - Austria i RFN - AI\la nia.
:; li 13-- I
Lustri ..
5 7
4- 3
2. Irla ndi.. Płn.
4
S
5- !
3. .RFN
5 3
3--11
4. Turcja
7 2
S-t!
5. "'Ibania
Wreszc:t' ","' ostatUlel grupie
VII
zdec"dowanie
prowadza
Uiszp aoni~
i
()ni chyba beda
fInalistam i mistrzostw Europv
chociaż ł.eoretycznie
moga im
7agrozlc
'łolendrz.. 1 Irlandcz~ ey. Pozostałe .potkania: Holand.a - L<landia. [sland ia lriandia. [rland:a - Holandia.
Holandia Hi~zpania.
Irlalld ;a - Malta. Holandia - MaIt" i His.znan :a
Malta
l. Hi!>ozpani:a
I 11 u- 5
3- 3
2. Holandi3
4
5
l. Irla.ndia
~
5 6- 1
3-- 1
6
3
4. Isł a<ndia
ł-l~
5. Malta
5
!
tj'

dr
ry

l

J

