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( Zespół "Podolanka gościł w Kielcach
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• Rozpoczyna su: dwudniowe
posiedzenie Rady Glównej Nauki
Szkolnictwa Wyższego. W programie obrad przewidziano m.in.
opracowanie oplnil do kilku projektów
aktów
normatywnych
związanych z ustawą o s7.kolnlclwie wyL.szym. zaopinIowanie Dlaterlatów resortu nauki. szkolnl~
twa wyźszego i technild dotyczą
cych
podst.awowych zatożed l
wiei kogel
projektu
ccntralnego
planu rocznego oraz budżetu na
rok 19U w zakresie szkolnictwa
wy;b;zego. Przedstawione zostanie
takte stanowisko rady W sprawie
sianu aparatury badawczej, jak
równie! studiów dla pracuJących.
•
W Krakowie rozpocznie slę
ogólnopolska konlerencja poświt:
eona zagadnieniom aurowców energetycznych w gospodarce krajoweJ, a zwłaszcza wykon:ystani ..
węgla brunatnego.
i

amałor-IIY

I

szaleń

Zima jui bliske. Zarum jednak
Hbialelfe
Kwa" 9n)'pDłł de nóc deski Ilb Iy.wy, wielu II ąieh uda się
de sklepów w celu kupienia lUD uzupełnienia spnęł1l 8pol"ło
w~. C. pnycotowali dla nieh' haudł.wey!

W kieleckich skl~pach spor~
wyeh kolejki były astatoi-o we
w«einiu - po leoi86wlri i ~-oje

Robotnicze
Dni Kultury
D2>i.liaj. tj. lO.:lQ.1983 r., rozpoczyna się cykl impcez: pod
nUWll ..Robotnicze Dni Kultury - Kielce 1983". Uroczysta
inauguracja odbędzie się w klubie
zakładowym
"Chemaru".
Towarzyszyć jej będzie otw&rci~
wy;;tawy amat.orskiej twórC2oŚ
et !'Obotnik6w i dorobku Klubu
..Chema-r" oc:a:t wieczór klubowy.
Robotnicze Dni Kultury ZGrlIanillOwan,e pn:ez Wyduał Kul\ue, LSztuki Urzędu Miejskieto, Mie~ki Ośrodek Kultury,
Jł.obotnicze Stowarzyszenie Twóre6w Kultury w K ielcach pod
PS~atem red3.k:cji dwuty(lOdlllz. ..Twór<::lOŚĆ Robotników",
lrwać będą do 1.1 listopada. Bę
d, Pi'"ezeni:acjl( dorobkll zaJdad.owych klubów kultury. prac
twórców rObotniczycb i ludowTch. Odbędą się również 1i~

n:a

wystawy J)lastyczne. fo~ra
wieczory pi.o&enki, wy-

flCZlle.

:otępy układowych zespołów al"tY~7ezn7ch, projek~je filmowe.
(Ieł

eM

1łi~

Nr 220 (3376)

Centrałnlł arIlC2>yslości!ł GS- Iecia będzie zor!:"nizowany dzii
w sali Filharmonii Narodowej puez Radę Krajllw~ i Rade Wunawsklł PRON koncert muzyki pol kiej. Na koncert zaproszon.
przedstawicIeli najwyższych władz państwowych, weteranów
wałk o niepodleclość oj~yzny, przedsilI. wicieli świata PUCy •
clziałaezy PRON. Koncert b(dzie okazją clo przypomnirnia atmo·
sfery, na troju, linie ien i radykalnych nastrojów lam\e!:. listapalia sprzed 65 lat, kiedy t. po 123 lalach niewoli Polska nchłysnęła si( ponownie wolnością.
~ lat tem. w pierwszyeh dniacłl listopada, oczy Polakiw
były zwrócone na L.blin. Tutaj ni proc u odzyskania niepudle.
,Iośei pa przeszło wiekowej
niewoli rozpoczęła działalność
pierwsza w naszym kraju Rada Deleptatiw Robotniczych. stronnietwa tlemokratycznej lewicy atworzyły Tymezaaewy R'Z~d
Ludawy RepablikI Palskiej 11 lInacym Danyńskim na ezele.

7•

ck-

c II"

.

atore.. .bialege szalt.ISlwa"

dl-

z

eałym kraju .dbywać sł( b(ćlll uroczyst4>'ci zwi,.zane
roezoiclł "zyakaniapraez Pal lu; niepodle!:le,;o by tli pań.
.twow~a. Pa t rOD at Dad obchadami
tej poc;tnicy Spn.WIł~
PRON, k"ry włąC'i:ył tę datę clo suroko podjętycb obchodów
ł.·leeia Palski Lądowej, jako eZllStkę przejęld przez soejalistyeznc pa~twa i atoczonej szacunkiem spuścizny narodowf'j.
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mi-
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D:&ii w

9OFL>\ PAP. W kodę rozpo.
ezęło aię w 80lii
clwooniowe
konsultatywne apotkanie przewodnłez~ych
parlamentów
państw atrou Układu Wa:rsuwskiego. Tematem spotlta,nia
są zagadnienia związane z driałalQOŚcią zmlerzaią'Cą do ukwa!.enia przyjacIelskiej współpra
...., między narodami Europy
oraz rozważenie propozycji skieI'Owania apelu do pańslw - 11ezes~ników ki)n!erencji w Helsinkach _ przeciwstawienie się
instalowaniu
Aa
ki)łltynencie
europejskim amerykailskicll raIr.iet średnie,o zasięgu.
. W czasie środowyclt oorad
c&o.s za brał marawelt Sejmu
PRL, StanWaW G.ewa.

~a-
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rocznicę

ni dl

<-
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a
I"r-

W 65

,.1aDIRt8I

państw-stron

Układa.

zł

Ceno 5

_Spotkanie

dla
młodz ieży.
PrzygoWw'aIł handlowców do seUIClU zimQwego, jak na rwe, na
wYjJtawach nie widać. W sklepie

cimnaBtyc.me

przy ul. $wierczewskiego jeR
jednak spory wybór sprzętu . Na
nabywców czekają łyżwy do
jazdy figurowej i hokeja w
eenie od 1600 do 2000 zł. są także
Rarty biegowe i zjazdowe, deski dla dzieci do lat. 7. Wszystko to stare zapasy wyciągnięte
z magazynu. Kilka ckJ.i temu
były buty ,,kasprowy" po 3.2011
zł, wi~adli1l "beta" i ,,gama" • poszły w ciągu
paru godzin.
Na razie pozostaje więc czekać
na następną d06tawę .
OOKOBCZEfIrR NA STa !

&ej"'()UJe komICJe: PTGC Ust ...
WOdCHOCZIlCk o.rll% SprllW
W 8ł W lfJRiartl
SpTa. wiedliwoki fWZf/jęlf/ ?lO W&p6ltłSlM podedzem", rządOWII pTOUI1IętrzftflclJ

;e~

1&1t4WII /)

• •m"ettił

%

zmiMlie

Jak włodomo,
J Apelem
/)
prudł"żenie terminu dobTOWoJ.ugo "jtMDtUeftia .ię o.6b
tpr(MDc6tt1 przestępatw politlfCz"UCk popełn i O'l'lyclł w związku

z wprot#4dzeftiem

__

wojennego.
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Współczuć pasażerom
czy PKS?

k. ~~O;>Ób dojeżdżających
do
t-e "".... lCh
zakładów
praey z Chmielnika l okolic o:ZYmaliśmy skargę. której aesatem jest PKS.
otóż są
kłopoty z dojazdami i rano, i

DGKołVCZEN... N A ftIl. ,.

ustaWił

ZZ lipca br.

!Ił A

w

Pobce

w!ł'tq.pilo

"GloŚlly

lCllelon" 439-43

Ze pe,1 "Podelanka" 11 WiADi.
ey.. złaieni. kwiatów pa4
pomnikiem Wdlli~nŃcl.
F.t. Al. Piekar8ki
Wczoraj cościł w Kielcach
Zespół
Tańca
"Podolanka" &
Winnicy. Przed.>tawiciele zespołu z kierownikiem AleksandreM
TeliJarem oraz Wladimir_ GaJ"owem reprezentującym Komitet Obwodowy ot Winnlcy.

Tropem
niegospodarności
Już

jutro, od gock. 10 do
12.30, dyżurujący przy redakcyjnym telefonie przedstawiciele WojeWÓdzkiego Zarzą
du Budownictwa, Kieleckie~ Przedsiębiorstwa Instalacji Budownictwa i Kombinatu Budownictwa Miejskiego
odpowiadać będą na uwagi
czytelników dotycz~ce pozostawionych przez budowlaIlych nieporządków. Prosimy
o wskazywanie miejsc, cdzie'
od dłuższego czasu zalegają
materiały budowlane, porzucone worki z cementem, kable ' elektryczne i elementy
betonowe. Spróbujemy ustalić, kto winien jest bałacanu
i -niegODpodarności, by znalezione w czasie akcji .. belonowe
kwiatki"
przestały
«z[lecić miasto. Czekamy na
telefony. Przypominamy piątek. 11 bm .. od godz. 10
do 12.30. tel 43943.
(ku)

DOKO~WZE~II:

NA

Ta. r

W

Kielcach

Zjazd delegatów
banków spółdzielczych
Dl';!B rozpoczął się 'II Kieleaeh III Wojewódrl.Jri Zja74
Delega.tów Banków Sp6klzlel-

ST.. Z
cz.ych. W

• K~piel wDajszlachetniej zym szampanie •
dolarów • Manicure z 24-karatowego złota

laseczka z kawioru za 1000

Salony . pi~kności ~uroda za .fortun~
najekskluzywniejszych salonach piękności Ameryki.
bogacze i prominenci oddają swe ciała
obmywaniu i
namaszczaniu. 2aden zabieg n.e
jest tam aru za drogi, ani zwariowany.
.. Mam Aufanie WŚC" Jlrominent..... - za-pewnia Ron Bygum
z San Francisco Osobę tę może
spokojnie obdarzyć zaufaniem i
czvt~mik. Bygum jest wla~;Cie-t_ uajllłynniejs7.ego i n.aj-

droższego
piękności

w Ameryce $alolW
"Bajeczna twacz".
Od Byguma powlizecbnie l.IIane twarze
Ameryki oczekuj4
wiecw.eJ młodOŚCi.
PrzedsiębiOrczy
Kalifornijcz~ wyaryślil dla prominent.n,.cb 06obisto6cl cały
zestaw
kuracji: przeciwz.martwieniową,
antynerwicową. przeciw nudzie
1 przeciw
tr06kom.
Oferuje
również

tw

kompletną pielęgnację
ny." napełnionym ~iep-

11M powietrzem balonie; podczas gdy we tU.ku I ów un061 9ię
spokojnie nad wzgórzami z winną roślinnością k06metYCUta
zajmuje się porami skóry pasażera. Opłata za podrÓŻ i delikatne dłonie wyn06i 1000 dolarow .
Poza tym,
za 1000 dolarów
można oLrzymać również kawior.
Nie na talerzu. lecz na._ twarz.
OO&O~CZENm

http://sbc.wbp.kielce.pl
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spotkaat. włada
politYC"l.nycb i admi.nill lr.lC y jayeh wojewódLtwa ~ pneds.tawic iela mi Rady Krajowe] l
Zarządu
Banku Gospoda·'

odbyło

s.ię

Zywu()ŚciAY..vej .
Ocen~
dz.iala.lrn>tić ·banków $pól<i~iel
cz~h
w pomocy
kn~dyt.o
i«dywi.<łualnemu·

r0li
rzem iool u oc_
wyniki dzialalnOOci kredy\owej l finansowej BCZ na neea

wej

nictwu

jednostek

gcspodarki

DOKOBcz.NIE K.

\r

8ml. f

Jutro "RElAKS'

l

.

f Jedyn~ w kraju
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"DiapoI-83" w Radomiu'
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ZE

~O~CZENIE
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STR.

Lista towalI"ów pOlSZluklwall1ych
jest długa .
Brakuje
przede
wszys1.kim nart "alu", "epoxów",
c OOlpaiCtów". Nie ma również
~etalo-Ao-epok sydowych i drewlliaJl4)-plastykowyeh
deS{'k.
Wytwó1"Dia w S?afla-rach me Jl.ae ąia, a JlrOOukcję ut.rudnia takie brak surO'\'.':w sprowadz,a• ycll dotąd z z,agra.nicy. Nie leJliej jest z wiązaJliarni: Populaor_e .., «l&tat.nim cza&ie bea.pif'C2JLilIwwe ..bety 2" są D,ie do zdob ycia, jll'k i mloozieżo-we ,.delty".
M aje IJOOci ..;z;rywów" i "juniorów" nie z,adDwolą z.aawa.nsowaon~h 7..jawoweów.
PlYLoOlStaje
więc: lIPklep firmy polon ijnej w
K J'akowie (tam jednak za w,j ą
z ania kla y sportowej żąda się
ponad 30 ty6. zł, a za _markery
M -4 ellm<paet" - 19 ty!>. zł) lub
kaM.

W sklepie WPHW JlM.y ul.
. 8itdiwieza 36 były wprawdrie
JlMt,., ale spnedanie .,aż" 06miu
par "com;paełów" wymagalo wyjątkowej sprawTH>ŚCi
fjzycZJ'lej
ek3pedie.ntek i ob6tawy MO.
RóWJŃeż
szyblko
wyprzedano
wiązania . Nieco dlużej lażaly na
półkach buty zjazdowe .. kasprowy" i Da ~po nartach". Be2 tlo-ku kupić mO'Źma jedynie Darty
pla3tykowe dla dLieci do lat
trrLNh z.a 760 zł. Na p6łkach leżą także łyżwy z butami i kilka Jlll'r butów turystyc2.llych z
Kr06na. Podobną sytuację zasta liśmy w sklepie pr?
ul. S :e.nkiewtia 67, gdccie są glównie
łyżwy.

Nił'6tety,
się dłużej.

tan iakj ut.rzyma
Jak po,nfol'mo-wala
nas specjalistka w d.ziale ~por
towym WPHW, Krystyna Duda ,
w tym roku w woj. kieleckim
s pr~ano
tylko 325 pał' na.rt
( aw"
t'poxv"
,compact") i
';; ~t'j już Jli~ będzi e. Nit' udało się }>Odpiflać um()w z dofllaweam-ł Da I póll'OCzt' pnyszłego
roku. Ty1<ko d:z,;eci mogą liezyć
jf>~ze na .. reDlę", których bę
dzie ...ż" 160 paor. Kłopoty będą
talti:e :I oó~ieZą spo-rtnll'll. Zakłady produkujące dawofliej ociepl.,u. tłre<s.Y i kurt~i, zw i ązane
)W()łJ'a_m
&JlE"'acyjnTm sZ~'ją
w yJąca.nie ula dz;eci. Pod dCllSt.aOtciem ~t więc t)'lko Jyżew i
Ba_k. któryeh chyba nie UIbralInie.
N a 1'azie pu8tki
m,wgowyfYI

ial<że

~cle

"c pilll-

Spóldozielfii

flI:l&
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1

P Y4!Z]I6wm KTajowej Roody Pah'i4lilł€zflego Ruchu OdTodzenia
NA'IfJdou'ego w li.kie ,kieroll'afil/m
m6TlZłlłkc Sejmu. Nie~ Ił> oopowiedzł fla tffi llIpel
fI~· Wojciech Ja~uzelski,
u'yI!tnm;qc w iomieniu TzqdU PRL,
przułlll afl
Sejmu
pTZyjętl/
1)1"le% Ro.dę MiJłi-stTOU: pTojeokt
~i2ł1<C;i IIS0U.'y,
1C któTym
cl'"ł ,,31 J>ftidziernika
1933 T."

.fI

z .... ~u;e

!ię

,,31

·tc)lTozami:

DTVG1iiG 1933 T.". Nou'a ustawa
t J1 f'Szłaby w ż!fCie 2 dniem
0, ~

.0

7f'1iU!

,,'e

i

miałoby

2a~owU'o

U's2y«kich 'P'TzY'Pfldków

'.W1IiMliA po 31 'POździeTnika
11'. l'nf'\Ot(>DeĆw okTf'ślonych aori.

l'

2 u.tawy o oml1~,;i
~'W6 p91ityczne).

(p,.zesięp

W U24184WlJłif'niu pT o je ktu T'Z1J6
2'V'TOCa uwagę na kilka pT2uła
fle-k u28S4Mniajqcych tę nouoeli<!4IIC1f, • 1t'iec dalsza n&rma1i2'14!J

2JłCWI sPołecznego.

.tal e

prłf'ptlzanie ~8nu bezpiecuństwn
i OT.2fłdku p1J bUeZn€1I0, inł<szll
1.')""~ nYlIC!Jpliny _

łeane;.

H_UJe
przyjęły
TZ'!fWU'y
1TO~Jtt "s:tall'y .. zmiłln;" u.t.WIJ fi .mnf'~tJi
'P"'zlI jf'<dnym
gloUe WftT2ymującym nę.

lO

NUMER 220

STRONA 2

,,Elc.ktrometal" przy ul. Moniusz1\i, gdLie od 6 lat naprawia się
narty, saillki i łyżwy, . zakłada
wiązania j udziela rad jak konserwować S1'rzęt.
Obeonie na
naprawę czeka zaledwie 10 palI'
nart, na nowe wiązania 12 par.
Rów'niei w punkcie u61u.gowym
WPHW przy ul Staszlea głów
n ie ooVrzy się lyżwy. Ct'Sla usłu
gi 55 zł, jt<f;t WJęc sporo co~
nych. Z nartami, talk jak w ub.
roku, pr2.yszlo tylk«) k.ilMa CJEÓb.
Tym, którzy mają mniej SU':zę
SIeJa w kolejkacb, a chcą Jł'i
na Kasprowym f!zy TelefraJie, pO'Zoo\.aje WH;<e udać lIię
do wypcl'Życzami. Z pawru wydaje lIię t.o pr06t.e, ale_o
d.zić

WOSiR, w obiek'l'ie pmy ul .
dysponuje tylko()
25
par.ama ,,.epoxów" i ,.,alu". Jest
też 30 paT dzieciecych ,,,regli" i
10 pa~ biegówek razem 65
plW' nart. Majątek wypoil.yc.zaJni
u7.updnia 25 sanek, 40 pa.r butów i lrijki do Dart. N-ieoo lepiej jest z łyżwami, ale i tal!:
bywają dlni, kjedy 200
palI' to'
sta,nowC<l..o za maJ~. Ceny za
Pi~ka,

wypłl'Życzeni.e przyst~e: łyżwy
25-J4) zł dzie-DJl.ie, DaiI'ty ,oBlu"
4() zł, "epoxy" 50 ził, "regle" - 25 zł, buty - 40 zł , kijki i
sanki po 15 zł d.ziennie. DO ceny

nart dolicza się takie wiązania
- "markeTy" - 50 zł, "alfa u i
.beta" - 30 :zJ za dzień. Chęt
nyd;l jest sporo, tym bardziej
że przy czasie dłuższym niż 10
dWli przysługuje lO-proc. z:niŻoka.

miżki korz.ystają także dLiemłodLież. studenci, emeryci i
renciści. WOSiR dba «) kli.e.ntów.
Je ~ze w: tym roku zamierza
sil; zakupić dla wypożyczalni 50
pac- nart i tyleż butów z łyż

Ze

coraz wH~cej ekspertów
sklanla się ku przypuszczeniu,
że po erze w~gla i po erze ropy
naftowej nastanie na ŚWIecie era drewna. W każdym razie
trudnQ zaprzeczyć, że podczas
gdy oba wymienione, a takze
wiele ~Dnych surowców pochodzenta miner<llnego ulegają nieodwracalnemu zużyciu, to drewno je6t surowcem stale przez
przyrodę odtwarzanym na drodze 10t06yntezy. A WH;t:. uy
d re.... n d bre na krysys? Nad
tym problemem zastanawia się
w dZJsiejszej "Tr} bunie Lud .. "
Andr:aej Ko~czny. Do niewąt
pliwych osiągnięć naukowo-tecbnicznych w zakresJtl modyfikacjj drewna zalicza się oryginalną polską technologIę
produkcJi Uw. Jignomeru oprac()waną na początku lat
siedemdziesi ątych . w ówczesnym Instytume Mechanicznej Technologii
Drewna Akademii Rolniczej w
Poznaniu. Pw.nańska technoloIrin jest jedYDą dotycbczas metodą
wytwarzania kompozytu
drewno - polimer w warunkach pr.:zemyslu drzewnego, zweryfikowaną
praktycznie. ' Od
1974i r. pod Poznaniem iIltnieje
pierwszy l Dadal jedyny w Europie pilotowy oddLiał produkcji
lingomeru.
Lingomerem
interesują się firmy zagraniczne: Wl06i clieą kupić licencję. a
H iszpanie urządzenia wy twórl'Ze. Budowa J.rzemyslowej instalacji produkcji lignomeru o zdolności wytwórczej 5 tys.'
metrów sześciennych rocznie k~ztowałaby
około
miliarda
złotych.

ci,

wami.
Tylko kilkunastoma parami
nart dysponuje wyP{l'Życzal.nia
TKKF. Aż dzilw, że d te-j pwy
illlstyiueja popularyzująca sport
i re'kreację nie d()('ooHa ~~ po!'Ząd~o

~ęw

salon

sport~ego.

Ubogi asortyment u~pe)niają
san~i i 300 J>&" butów z łyżwami.
ZamĆ>wiooe w t~m rOku !'J() pa.J'
nart irali do wYJXlOł.yco7.aloi w
1984 roku.
Na locnie wrl.a i~ )uek'aan
także ł'TTK. Z iE1.nj~jącej wy-

• płl'Życzallli !tprzętu mogą ~.iftn
k~ystać tylko wybrańcy naleŻllCl' do khloow tl.).rystyki kwalilii<owanej. T'-zydzieści la dobre
i io) paT nlH'i oddał )m do dyspozycji Zarząd Kielecki e&o Oddzia lu PTTK podejmując 8t:oMl<W'Ill! uchwalę i zapobiegając w
~
spoEób kra~eiy sprzętu
przez nie 20m e52.on ych. O i<nnycb
n~kach
orga~ ;zacji na raLie
n·je pGm}'sla-no.

Jak J: tego "'51*a, zdobyć
na,rty będzie niezwykle torudllo.
Amat&rów .. b~ałe.go szaleoIl6t",a"
nic nie je6t jednak w stailie
od~traszvć. Ci. którzy nie zdo-bf;'fIą desek kikże
Zakopanem lub Wiśle , ślizcać ię będą
na butach
n ie.k on lec:z.nle :I
,.Pol.sportu".
(kas)

w

"Pogoń

za lisem"

Z

okazji zakoDczenia sezonu
Ludowy Klub Jeź
dziecki w Kozit>nicach był organizaiorem tradyeyjnł'j imprezy pn. "Pogoń za lj~em". O
miano Jlajlep~ze«o rywalizowało 2 Ulwooników.
Zwy(·i ęzcą dor()('znego
biegli
"Hubert~" • :l.05tał
W.jeierh
Pa_lina.
•.. -r)
;it>żd:zieckiego

• W
Wójł'w<ĆdzJiim Domu
K.ulll~ry .... 1ii:ieleacb wbyla 15M;
se6ja popular.nonaUlkowa _a temat profilaktyili 'fol zwaJc.:zaJliu
na r komaniJ. O zj"wisku %3iyw.ania srroków odurzających z
~yczneto
punktu widzenia
m' wila przewodnicząca Zarządu
Glównego Towa.rzystwa Za~
b :egania Narkomanii dr
Ewa
Andrzdewska, a prawne a.spt'kty zjawiska
omówi.! pr<&f. dr
hab. Tadeusz Hanausek, kierownilk Zakładu Krym inalistyki UJ.
O pri>blemach
narkomanii w
woj. kieleckim poi-Jlformowal
ucze6tniczących w se5}i lekarzy,
nauczycieli, wychowawców mlodzieży i przedstawicieli organizacji spol!'Cznych i młodzieżo.
wych - dr Stanisław H&rt'Cki.
Sesję zorganizował ZW
Li,gi
Kobiet Polskicb
:>rzy wsp61-

Kilka lad; temu dziala<:ze Radomskiego Towarzystwa FQtograficznego z jego pre2esem, Jerzym Szepeiowskim na czele,
podjęli się kacr-kołomnego, jak się w6wcz3$ wydawało,
przedsięwzięcia. PQstanowionQ mianowicie w Radomiu zlokalizować
v:ielką imprezę fotQgraiiczną
Q zasięgu międzynarodQwym.
Barwne przeźTQcza podbijają świat i są obecnie jedną z najbardziej popularnych fQrm wypowied7.i artystycznej.
I
Tee~_e
rilsł.

bifonDale prze-

w Z(';)!dt: _kiwania

mówi preze6 Radoatsk ieg o Towa.rzystwa Fotograficznego.
Z różnych powodów proce org<l'niza yjne ro2.poczęly się d.osyć p6żno. Były oba y,:iIe tym
razem iolpreza może się ni€ udać. StaJo się jednlri!:
rowrotni€. Ogr4JmJlfl saty.sfa,keję ..~a
wia nam nie tylko wielka liczba nadesłanych prac, bo dla
porządku powiedzieć
wypada,
iż n.adesłano
ich lącznie ]291
wyko-nanych przez 331 aUltlorbw
z 29 krajów
c.aJego
świata.
Ważne jest, ze wielu aut.orów
t.o ludzie utytul<Owani wie:klm4
honoFOWym.i nagrodami
róż
Dych światowych kon.kursów fotograficznych, ~ milJ1() wszystko
sw je prace przysylają te,ż do
Radomi.a. To oczyw iście pod·nosi
rangę imprezy. Za nami
dni
ciężkiej pNICy, ale ję6teiJmy zadowoleni i już mySlimy o konkursie następnym. Są ró:!'De sugetltie, choćby ta,kie, aby ]UIDkurs
Ol'.gankz.ować
co roku.
Chętnie przysialibyilmy na
te
propozycje, ale samymi silami
~poJec:zmymi już robie, niestety,
nie poradzimy.
To
wielkie
przedsięwzięcie. Być może w).ad?e województwa i miasta nam
w tym pomogą.
Jak
doląd,
wspierają nas tyl.k.o
moralnie.
Myślę, że warto imprf:7.ę
rozpowsze chDiać, bo jUłŻ . na trwałe
wpisuje radomskie środowi6ko
ku.lluraJne do kale-ndaua mię
-dzynarodowJ'ch
pr:redbięwLięć
artystYc.znych. Warto
je5zcze
dodać, że radomsk iemu b ienn ale patronuje FIAP l'Zyli Mię
d;zyna-rodowa Organizacja Mtystycznyeh Stowarzyszeń F~
glI"afieznych z siedzibą w Genewie i jest 4)110 jedyną tt:go typu
w Polsce jmprt'żq·...
Dobry . światowy poziom
mówi p. Pa.e l
PieJ'ŚC'iDlIld,
przewoonicVjcy Okręgu Swię
tol<rzyflki€go ZPAF
i jedoo.t'7.eśnie ezlonrit jnry. I .. tym :

lJdziaJe Wydz)Q~ Zd.rowla i OpiNi ~ennej UW.... Kielc~b', KJuraiori4:Jm
Oświaty
i

Wychowania, TWP, organizaeji
młodzieżowych, Sądu Wojewódzkiego i WUSW.
tli••)
W Swi~tej Kalai'zynie odzjazd Spolecznycb Opiekunów Zabyl.oków. Kilkudziet'i t;•

był się

razem na.płynęło kHkase+t pr<IC
d()brych i gorszycoh, ah! 90 proc.
są lo dLi~a o wysokich walorach
artystyeznych.
SmiaJo
mo()Ż.n.a

powiedzIeć .

że

prz~ląd

radomski z peVJ>OŚClą Jl.aJeży do
najleJl6zych na świecie. Wy60ki
poziom pra-c
ułatwH zadani€
jurorom, .lIitórzy musieli saomP1.etować
zerlaw
ponacl. 200
przeŹoroczy ilajleJl6Zych, a
jak
pow ie-dzia~m, wiele było
d0brych i baiI'dzo dobrych.. Sądzę,
że wystawa powinna się
ZD.ależć szybko w in.nych mjastach.
Je6t «> ogl!łdać."
. Srebrny medal FASFP otrzymał Krsyl'lsittf ~a,irwtJkj z
Radom..ia.
Jest on :fotografikiem
prolesjona-lnym;i
pracuje w
Teau-ze PowlSze<'łxlym w Radomi.u, a przeżroc.zaaii
7.a.jmuje
się od dwóch lalt.
- Po raz
pierwS2y uczestniczę w konkAlws.ie, Jl() i suues - mówi. - T o
k 'onk'lln>, t.o
«> wysłalenJ na
tylk<> fragment wielkiej cało~i
zatytułowanej " Zawsze wierni",
dookumentującej nasze
polskie
w.a żne sprawy. Mniej in-teretluje
mnie nastrój "portretowy" pojedynczego człowieka. Sta,ram
się uchwydć nast.roje i relacje
międzyludzl<ie, bo wierzę,
że
cz}owielk człow i eoko-w i może .być
bratenl.
Rozm. ADAM KORNATOWSKI

•

Proponujemy ...

Klub PAX w Kielcocb zaprasza dziś (lO bm.) łl godz. Ul na
prelekcję pt. ,,65 ro('znica odzyskania niepodleglośd".
W ZDK "Waltera" w Radomiu odbędzie się w -najbliższy
piąte)!: inauturaf!yjne spoikanie
miłośników
turyst)·ki
krajo:z.nawl'Zej. Zapowiedzjdno prezentację
filmów
ukazuWych
. piękno n a szego kraju i nowych
szlaków turystyczT.ycłl . Imprezy odbywać się będą cyklif'Znie.
(j. 1'y lo·)

~iu

uczesUl"'óW z Kielecl<ieg •
i Radom.skieeo za,po.zna].o się ze
stanem obiektów zabytkowyt:h
na terenie obu wojewód:z.tw oru działaniami poc!ejmowanymi
na rzecz kh ochrony. W czasie
:z.jazdu wojewódzcy kon erwatony zabytków przedstawili informacje o
aktualnym stani€
opie4ti nad zabytkami. Mówiono o p roblemach, jakie napotyj<ają społeczni opiekunowie w
swojej pracy. Wniosk i z dyskusji skie-rowano do ~;ladz konserwatorsk ich oraz wganów admi41istracji te.renowej.
Organizatorem tej pożytec~j
imprezy był Zarząd Wojewódzki PTTK w K ielcach i WojewOOzka K()I'J}iflja
Opi€ki nad
Zabyd<ami.

•

" Zeniac~' ... czyli o ·tym, jak si ę żenił E. Kuszłal
We ... torlww
iffzór mieJi
ny okazję oNj·
:zeć
telewizyj ·
'1 v film
Janu-za Ridawy pt.
.2eniac",
irak
ujący opery·
,etiach beskidz
.,;iego
górala
<:.zuKającego towarzyszki
życia
Główną
rolę
zagrał
w nim
.. nasz cz]owiek", ciyli aktor
Teatru im.
. Z erom.kiego w
Kieka('h, Edward lius:a.1al. 'PoJ>ro..iliśmy go o krótką rozmowę :

- Jak .. si( sŁałe, ie
łtrae pne.bierzll:n~1 się
~lIlidzłU~e c.rala?

tak ......
paD w

- Zagranie w tym lilmie Z8pro}lQDOwa1 mi Janusz Kidawa.
Z4!ję[-ia k.r~cone były w sierpniq i .... rzei;niu ubiegłego roku
w Warszawie i w okolicach Rajal' .., Be'<kidzie 2ywi€ckim.
Głównym moim
atułe-m
była

zna,iomosi: górabk iej gwary ......w I
końcu je~tem goralem święto
krzy"kim.
-

Jak pan

rad~ił

•• bie

na

plani~?

.:... Przez ]: ierwsze dni był~
Nie mogłem
nawiązac
kontaku z tymi lud:i..mi. Ale potem było fajnie. Poza tym nie
uczylem ię scenopisu, tylko improwizowałem. " Miejs wi"
de
mnie mówili, ja to sohie w gło
wi€ $Z bito tłumaczyłem na ję
żyk polski, po~em wymyślałem
oopowiedż i kombinowałem, jak
to powiedzieć po .,ichniemu"
żeby wypadło
naturalnie. To
było nieco pracochłonne. No
i
jeszcze, jakby iego było majo,
byłem ciątle .,objełŻdżany" przez
reżysera . Tylko jp, bo
byłem
)lrzecież jedynym
zawodowym
aktorem w tym filmie.
- Cay t.
tak brawurowe
Jri.c1l1ił
tral'erem
po
ciężko.

pan

waysłkit:h

Pllł'4ł1'kaeh?

.,..eh

-

Tak. Przyznam, że miałem
pietra, 1'9 ta maszyna nie
miała hamulcÓw. Musiałem się
więe- wykazać sr orą
zręca.noś
trochę

cią.

Ale z be-skid:lkim śpit'wa
niem radził pan sobie nieźle ...
- Oj, ja w ogóle nie mam
słuchu. Scenę, gdy tak "ryczałem" na tej gÓrze
z radości,
kręciliśmy cały
dzień. No cóż.
wyłem jak umiałem. Aż ochrypłem i musiałem <>ię potem leezyć jajkami z miodem.
- Ce panu przyni8l'lła pr_a
w iym filmie?
- Nieezęsto zda rza się nam .
aktorom łerenowym, mieć do
f!zynienia z "racą na planie
Było t.o więc dla mnił' dodatkowe doświooczenie aktorskie.
Poza tym potraktowałem ien
wys1t;p jako wakacyjną przy«odt;. 1'0 raz pierwszy by~em ....
tamtycb
okolicach,
spodobaly
mi się krajobrazy l ludzie. 8ą
tyczliw.i, l!%CZerzy, eiwarci. ko--

http://sbc.wbp.kielce.pl

ch:;Ją swoją ziemię. Zżyłem

z nimi i zaprzyjaźniłem .
- Czy ogl~dał pan ten film
we wtorek?
- Tak i nie jestem zadowolony. Były sceny fajnę i z pDintą, ale były też nijakie.
Widzowie st .... i~rtbili. ie
Staśka za~rał pan ' świd~i t'. Jaka jest opinia pańskich k.leków?
- Koledzy są zadowoleni. T~
zły znak, bo lepiej, żeby
byli
smutni... Ale tak naprawdę, to
szczerze mi gratulowali.
- A rod:nna?
- Najbardziej podobałem sit;
moim dwom córkom. Mł9dsza .
4-1etnia Majka oglądając zakeń
C'7A'nie :amartwiła sj~. Zapytała :
illaezego tatu6ia ten samochbO
nie zabrał?
- Ne wlaśnie, c11acuse?
- Bo nie było już w
m.iejsea.
1l000mawiala
L. CYIlAR8JI.A

dla ludzi energicznych

k zbu

J

Na ebsun.e adomi. bud'llje
ę
ie
tr~ IIł~Zmntej Oli w la.ta.oh pned.k·rysy_yoh S~~
kI' a w yczekiwania na m ie8~1La.w.e wydtu
~ię z ka' d ym rokiem. C
WIęc r ....
bić, . 'y pnybliiyć 50bt w i.zję w loosnej;o l>&lr..1lu! Ol.
n.&Sll" lM
lO zebrania mfM :t.cyjn~
dla ch~ycb bud.,.l ć
Lune
czy mi_t.&.n· • j&1Ue Kbyte 'ę me WlO.e w "WaUer .. e".

kań

ten tem.lIt groW'll.:r
dis. h<llkAadlOtwe{lo bum1.es1Jk.atnft,oweos."o
w
..W l<ter-re". inż E. Lis:
doWlOlłlŁą.
ile
nue6~

St.a.rajac .~ () kred'yol;
wy. Łrz..eba cru.eć ri wód W.\.16doz la lIkt. pot w [,ero. roil y ()r r..ez
mt.e joc9we wh4re Dudowl'1oO.e'
D z.ita·lItJi.
pod
budow IbIclwo
j.ed.ruo.c cj,zi.~ w Ulk.l3Jdq,i~
l<>-

jedollQrQd,z."n,.
a.k.aoruiie
,. Me100hk d.omekbroboi..::?
- SiPT-

1JOCQjelW! 00 gwiloCa.M>u'
W'h~
drz.e mti.e jtJ\ue NatomUabtt w z,d-

Mó>wa

Osa

(leCJa.Lił>ł..a
dJOwn.ic~wa

Uli.,. Slitwackiege w t aJtim. . starue czeka na prlOeow......ow KPRD.

skończyć

Czas
in~lo

jw; :>poro czasu

od
gdy pracownicy
Zakładu
Wykonawstwa
Sieci Elektrycznych rozpocz~li
w rejonie pl. Obrońców Stallngradu w Kielcach wymIanę kll' bli ener-getY'cznyoh. R{)Zkopanc
choomk.i i jezdnie. Z ułożeniem
nowej sieci uporano ię szybko,
rowy zasypano Do dziś jednak
plac, jilk I ulice Sni'ldeck;ch i
chwila,

•

te wykop
Słowackiego,

przypominają

..
p~

bojowIsko. Sterty kanuent, zerwane płyty chodnikowe, udeptana ziemia w miejscu wykopów utrudniają przejście. umemożliwiają przejechame dziecięcym wózk Iem.
Uporządkowanie Łerel1u należy do
K:tmunalnego PrzedSI~
biorsŁwa Robót Dcogowych, które nie kwapi su: z przystąpie
niem d(t pcac. Tyroc~asem wykopki trwają iuż na l1astępnych
ulicach .
(alp)

W służbie rozwoju
·techniki wRadomskiem
mll€b·ięc:r daJUa,1Ja,

Od g

w

R.a-

Komtit,e.t
Na.UJ!oow()-Techn·icz.Dq NOT dB
'KooorUy.n.acji Ro'Dwoju Tectto,~\cl..
Komitet jest ocga.n.em <łocatd-

dJo,miJu

WOje-Wód7Ad

OŁyftl i OIp~cz;ym
w~OOaJkVch i NOT w

~

ramy w budynkll
zeg:uem
rsJ' Pl. ObrońSłahngradlL

Fot. Al. Piekarski

Dla dobra dzieci
niep~nospr~wnych
Z .. rz'ł'l Mt~ TPD w Sluuiyskll-Kam., ebejmgjl\CY swoj/ł
epiekuÓoCzi\ d.mulno8cl
dziea.
&a.mi '7-kałe na teren·le
k ...cżyska-K"m.,
Su"lhedniowa.
lPDUl 74~n3ńsk,
ROtb:enj;YD
i
Blizyo. zaprasza roduoow maAcyol] Ilziwi klalekie pOO. (Nek~
domll na
pie~'Ze
III' tunie, które odbędzie się w
bluRe ZM TPD w . SlLa.riy ..
..K 1ft..
rzy
ul. Kr sińslUego
11. 11 hstilopad3 br. e godz 16
Celem P8tbni!!L.ies'
t .... ~
nde klHa pomoc.,.
lZi~m
~ełnej pr~oict. rtwb .,ej.

...

(bel

wieści

dJz.iIIlIiIe

plMl~a!Ma i
k()Ocdyn~
pr()og,ramów
reat,~ww·loruvch
prz.ez pla~W'\Q.
n,a.uJIrowo-ba...
dlalWcze w
r.oaIkJresie
rollWóJoJU
tech.n·illct.
Celem jego -dtni.at.alfl<1oa jeo:;ot u.\lrlz.yma.rlolłe
i
rozWÓJ Zl3JPUer-M
nMJJkowo-t.ech.llliocz.nego() dla
r»tiCT.eb ~oopodao{"ki t"eogloOltllU. ['()rZ...

cji

pOIZlILaofb>e

I)Obrz.eob

d.atr\·~ch

W

og.tlłt'W

go"o[)O.-

Lalk.rellie pcac

lLa.'1-

Irow{)-bad,a.wcz.ych.
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a.pa.Nl.t.u.cy
bad.a.wcz.e.j na z.a.mówi~l.a
:z.yti't_

IDioch je<:ion.ootek
roleffi,Y6tow yeh
r-egl.()(IJI.l
DC1.IlgCn
a.pem
dluia~.1
k~ jest wieora.n.ie oo.n.ycb.
doŁYCl>Y'Ych
rounie97xreni.a.
i
wy·kor-l:ysota

oI>ra~

joaJ.isŁycznyo;:h

Komitet
n.ad rown,iei wsi. ,()Ilego
n.a.Ma PIl"-t>Omt.l be<: bJnJilkJi

"oec-,
d~
rooz.,p.~

na tereruioe WQje-wooą;ł;w.a
Du.za poclli)C'l dila QgIltllw g{l&-

pod.a.c<:.z yc h jest
lo0lk: In f>Ool"lTh'l.cjoi dL' lojac:r {Jr'Z.y RW ~OT.
U~iela
00
w
poruedzi'l~
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(lo()W R5
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• w burlyn.k.u.
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poow, 1110. ~, b.adż ZOlO m kiw.
Kosz,;;
l m kw
()()w le>!'zchooi
~a>{lioW~J
W,Y'lloOO< ~ tys
?Jt Z pt'OOtyoo r.a.tem OobLict.eń

k,w

r~y m
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ta.~m.:'ł

lA-
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pooi.:}dać

lJtC'n

ko-~J

J'ak: więc wid!.~ć.
!erowatn~() przez;

220 m

kw. -

5.500 tys. zł

proz.ys.l.:t.pić

Aby

00

Slta.raa

k.cedyt
rukoow y. t.r-rebu
r1lte<.:
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budowLa_
nych i w}"ko()OOj[JJfcoll robót or.'łe
loo6a:Jt z.a,W[)ll dz.ia,tkll buoowla_
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yć
ud:zae.la.lLT 00 wyS()k~.. 1.5 mln
zŁ

Opróc~

tego. bam !ld'l.oiela
wysO!k.oo.::i lOO tVlS
Zł na uzbrQjenie terenu oraz pozyczkę
a zakup Łecenu w wysokości 50 proc, jego wart;o..~ci.
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Por7..e.i
rzysta.ple-n.ieom dlO budowy ffiWn.a talkże Ul7.y ać 1»życz.kę

.5t1JU

~i

1:

_kła.dow~Q

f>UI~

'f'

wySIl>-

mieoso1Jk"ltn.i.oweg

roc w~or~i k():;r~,o()...
ryt>o()w~j unwrutyc"
W przyp'ldllw. lokalru o l)I>N
95 m klw. w ~ 00f1d
':<i'lile
3tS tys. zł.
w pCLY[Hdll<ou
dorriloo ~ pOIW l 70 m kw. 1).30 tys zJ. Mo=a tee ULY'6!k'lć
15

300 tys

z.l oo!j!\

.Jd?P.-'ow~j

Kwota
m.o<7~ być u,mOrlJlJl!O'l
pod w.aJruofbk.ieoro. że <»<n k ten
1JbudJ!.1oje lOb!! i r.asied!ti w OIą.gU
brz.ech Laol; od c-h w' ~ un;y6 k.l'nW.l.
porowo()[eo,ia n,:}
'J~Jowę
Po
podlLil:z.eo!li-u
W6'Z)'Nhkfch
kr~dY'tÓow na
udo'V~ ltOJ',ca. tU o
potw 95 m kw dVS 1>00'''1>'· ~_
d'Wml., klw>OJtą ·Z~l5 tys zł
T r:ł!!
kw sits
n ..;;.. aZlTt iejza - w jaki pot>iófb będ?:iemy
u-d_ać!

Joolti.
to

we

ltos1Jty

właMlynl

l.'l,1or .> • •

bu.dowy bP,d'l mn..ej-

UW!.g'!ęrfon...J.jy
k'J(l m..aoorAlów
k-o..r..ty t.r~rt'l i

Si7-e

ora-z wla6ny wkhd flo('.}l«J&u tak<iego DCU'< ięow 'JI~
ClIlI Sop.ido.ie
l mo tys rJ. ~
więc oc Wie
polowę
~rzętu

'::l',

k~u rym

o.mek jednorodzinny (lIegme n t),

koredytu w

marsy młoda roclslnl'_

Fot. W.
()ó;Ób d~yd11J
boUJdow ę moa;.likaon·io.l

DLa

m kw. w

rodziJo,nym.

:reh ~ę n.a
~ pow
5

udlOW'fltCtW>!e
p.yz.n.ane·ą

I~.t

tere.

ny 111.1 (}t>t~!)lQWi.. , /t'dJz,i'! m lI1L
pt,a,nUoJe Solę wz,rlti. 'en.iP- 34:Oondyg nu: Y'j.n€>go
10lk'\.L :'>rastP.lp'lr>
cl.z.la liki będll [La Ęh lonow t.e [)<JoJ
udO{)w~two
DWlIne . lR.>f~
e W tej ch,WJi,li jer;rocU! Ul>!!
W.a<!OlU';>. jdk.~ :.LQ>S(....
L.alPok:
uay k.'l •• Wllt.e.r". bo ~h~tnych
jeGt w·iel.u Za;kLa·1y
MetJ lQWe
wys· <\put., r.~w·n.ie<Ż
,er!'ony
&l.j.c>u ~i b',.j.()WtI\Iioc>two je-dn",""
rodlanne woln{) :,toj~ce, a tak:~e
.>oz ('egow'!

N jlepl j

l_t

wła...rL4
,.w.a.wę
g:llnloow~~i.
tl

w

real",

w.;J.ć

domóJ,f ~e-dnocoo n.ny,·h
Lub też "po>bd 7..ie-tn.ię Dr·Li?tizeon,i~
poornoc., '" u.j".", n.ic t W· _ je-<!

:;;r.

rodzinnym (również
ffilntmum
l'lW 10
Lton.kJo:h) Ma<re być
re-'l.tńtwwJl!le
r,j'wn:~
bwiowILidwQ z..Ilk:łado e
h.)\e

r-z.,

pr:l('ownulo:'w. .lIll»
r?'R2 SoI1')t_
Iti "ywilllOprawne
na
OW,l:l.
umów
re-jet>r.l'OW\o)j(\ych w

M .... ""kim.

n.\JCt·"oa m-u&i być dtobtrrre wywa7.o(\.J
Chc..J!C
bud W.1Ć
I' •
brz.poł}) s.i~ lll'7.Yć
z
woit'll(){Jloa
trudtn<>jo' l,rni i
wyor7.8:lI'Ilo,Ull&
w zycru ()',o()b"'tytffi. Lwil7.Ae. k ' ó...
l'7.. y '"OP. Ibl to z,d.... y'''.1>L· • m"S:bIł

[)Ok;>lL"Ć
.vI I e ;Jo!7P<!I'WIl". I
c-o n.ljw·aool~jos~ wl-ov.yć
()gc.t)m
l"lry
Al'! w
obec>ntl'lj

-

~vt ..

l'"

t

,.,.,,>1; to .nu,f""7..na

g.1 ,jo J>I',-yblu,-",n '
[t.e>~ m ie6?k.:l.nnn
S.

dr~
włas.

Y8CZYŃSKI

t, itamina

.

pracuje
Rejonow'ł

tł

W Zwoleniu

pełną

parą

półd7.lE'ltwl

Ogrodpflez nliE' ,7.klńco.v Z "olen t.:l zwana "Wit t mina",
t'odukuje
komp~' I',
d:emy, po'.v,dh, nI rmol!ld)'.
gorkt k()(herW9We i ki~(, 'e
kLSI.:OU
k [>ustę i ..atatkt 'N " ICZo- P~Ł'? zel1 ",ka,

Lowlrzywne ,

pn.·:-

l
kwartał ,ch
.-zecob,l;t ~ t. a

wJ.rzyw . Po tcze.-h

Tow 1/I'Z'TlSltW<ł

Kc>rew lo>_

R __ z

•

l""pe'<'IJ) • h

.V'4)J ....

•

my SIę ....

.. Wit.lmin;)·
j"j :il:le'"H ncodukch wyll~
jI} t g owv.::h "'yroll')w.
r ółdzielma
zllh w
g nu.nach i n:y
i!:o["{)Cf:nycb obfityl'h lon "'h SIU W'?1 ma pod
jar.t. .Itk. m
Nlh I h
rtotk.hte odo::zUWJ
rak opal!: w3ń
,zkt.lnych t Y!>U .. tWI"'·· i
by
•.... ykt>O.l'
l-in, sbosuje ię nit"tyI} we
palcow'lni.l z..lSł pcz<?
Glównyml
Ib. rClm,
prz"t.w rów e ZWQleni l
rynki
"l~nnll'>:n. : do
Rl"N
Anglii,
B>?l~u H·)hndn tO(ICl 5/) pro.::.
IJrtl>Jukcji, 2fI

rUdlJll

kJóc'!

w ..rJi

!ocm.i.e zoo:-

rzyrl.ljn1.n; . i
przez 10 o>ob Mozna reall'!:ow lĆ
inw t.,<:~ OOp['7~ Sp\)Ł<tz.i_l.n.. p,
Bud wn.ic~w).
MJoP~ZJkaolw>weg,).
aoiII» u.tw<l<u.l"~ .:.pólrlfl.l.el·n i~ bt"lR_

Ucu:do'~ie

Warchoł

downictwa jedno.rodzinnł'gct SI!
kQr-:z.Y"';ne JMnaok - jta,k: jouj
z.ło",n }':oon.o ecyq.}a o ptr1.~
s.t·'lIPLeon.itU 1to ud.z' 3tu W je.1.~
z. wymieon.ion)"Ch fuorm b'l00W_

Tęgol")"my
lan takłada
,5 Łys t
owoc

I?,,-)"C[,..
j<aik.) ch.lod.-

pn;vft<ł.l.1.lfi

w:lln.llltiprepa ÓIlll'Ws bu-

wYlIlÓk.a. irI: mt.esz.k.!loD.ioe
J)OlW.
65 m k>w. w bwd-y.1llIru wlel{)('O()d1A.oonym kslx.aUu.je $O.~ w gO(' •
!lnGach 2.100 Łys M. bud V1OA!Ik:
jednorooYliinLn", ~
poow l70 m
kIw U.oo tYł> z.I.., i ~ [)OIW

ni.ł
KUilt.u.r.,
F«l.yrwe-j
m.,y,-e
gQ1;m n.JoIllJl móWI ~ /)
meod.y"t...-

n,Y\lh.

titn.'MlOOIWT

W'Y.lad

roc W r.atle-il(b()!łci od woieIdomku

Hl

robienIe

• WA>""l:

Ln..:K\t.l

~bne

bliżl1iaczej
i wolno
rQ>i.ao;tQ
ok'iego
000~
w llkil.l Doie m.% POM tym bl.1>OOWla. sze~W'1 jes.t ta (I&f..l-. ,J
da.ua·lIka () I)OW 250 m N, k~1:r

~ HO.w.a.rs.WlWIik lej

z,w-ltrc
z.
MMlllle>t'o.
· Wycno-

miteć

budowie

t.E'mpi.e

lfIIn.a

rIllUc>G.l

~j.ącej

o stanie DClSzei sprawo
le r

I

wlach
dz.ye...

Wyłllcz.eoGll.a
z,budowuć

lIIo()o7J[I.a.

n.ośt- i

W zeobraoniu
io,(oom1>'lrv)nym
dll
1: ,i!n.ter .'oIo>w1,ny.::h lo
•• W .ltto4!lr .. u.:ze rui.'zyl yori!lk
rd~~j
eoksp()L ytWf y
B :ualw
PKO. W. W l zcz .. k. k . ry [.otnf rmowJł zebranyell r) za~'ljch
czy l,CWW l.ruia i
pł.l.t;a(' h
k.redrt'll.
I'>r'l>'" nj;l)w )tn.tP
\e ro:,_
y-t.l wrno"'; 3 J>('()O'
~knU
!'OC we- i i jes~ C'<»l. tOŁ ~ o.:t 10
klA; Db mtooyctl m.a.t>GeiLSot"" "'"
pewn_ Ul~l. Mogl
ne
uauowlc,je Sp:'lC)(- Olo(!C'W6'4 rao;~ eJ()I'ltoe>ro f)()
l.a.t..).~ h 'Xi (h t Y li~
wa r .. ,,~ umowy 1:
ntl<:i.em.
Wyos.tępując.,
k.cedy, mu6Ji.
mi.eć Wot'W'ierdl7hlL'\
r1.ll''t: włA
do?e mi.e j",k~ d~I:}.uc~. k:os...torye

\

1>ar:Io7.<>

CI).'

tnf1.<

''la

r y-

nek r1dOlll. k..
poz()Ubh proukrj)
>JruJe 00 innych wojewó-j...tw
'
Ct'nT f7etw c'')w !: .. Wlb filin y" l
I",,?e o S-l pN)(' od
~rMnirh (,'"n kraj wyd\ i ut.aymllj si~ f i ) pi>z.onlle ubie~ t()
CQC7-LlV h . D()oj)jmy. 'e W :;p.)t" ielni mv.it. "'ę
()bnJzce ('en
1\
r elwory. kNIH<l !)k.łło
S proc.
(w jwar)

3

http://sbc.wbp.kielce.pl

'ft..lida-renci
•

pracownik?

ta

.' .

•

Z Z ca

w

•

WaeIa 1877-187!t .k... 1. . tyli. esYJUlydl sa..ri.w. iIIwalidew
s pracy. Wiela _ aieh )trsedweseśDie słal. lIię HndIłami. Ta ne5za, samiast pomDażae doeh" aarocIowy,
)trzeszla aa
-'t'ąmame sp"eoseDstwa. "OcIejjeie, saledwie w dUli lrHcll łat
alemal )loIowy podopleC&llyeh &anej IIpóldziełezośei - stwierdzlł
~ li dyskutantów na I Zjeździe Delegaww Centralnego Związku
~ielni Inwalidów, który obradował w tym miesiącu w WarIIUlwie - jest wymownym świadectwem poraiki realizowanej
wówesas idei rehabiliłaeji. Benła bowiem to nie eeł dzi~la)nośei
wehabilit&eyjnej.••
weąSDowal.

ltelłabilitacja

przez

pracę

Spadek utrudnienia
~prawnych

objął

niepeł
również

jp'ze5zone w Kielcach, w regioaalnym związku, spółdzielnie
inwelidów KielecczY4JlY i woj .
radomskiego. Uwidocznił się on
zwłaszcza w
późniejszym
niż
przytoczony okret>ie - po wejś
ciu w życie ustawy o wcześniej
szych emeryturach. ,,.Jeszcze w
.biewlym rok 11 odes!l.ło a na"yel!. aakladów 466 osób - mówi
prezes RZSI w Kielcach - inż.
Kazimierz AreDda1'5ki. - Tezadencja spadkowa w zatrlldnieIUU inwalidów zostala jedna,k
zahamowana. W br. nast~pił
jai IIkromny wzrost liczebności
salec spełdzielezyeh. Liczą one
.beenie w obu województwaeh
.rawie 6300 pracowników".
Opuszczanie stanowisk pracy
.rzez Olioby niepełnosprawne,
4Iokonujące się zawsze ze strat.
fla ich rehabilitacji, powodowało
także słraty produkcyjne; przyjPlowanie nowych pracowników
nast1'ęc:u
kłopotów
organizaeyjnych. Z melunków nadsyła
Jlych do regionalnego związku
pr:aez zespoły opieki zdrowotDej :r; obu województw wynika.
je inwalidztwo nie jest uni.aMcym zjawiskiem społee7.llym.
Niepokoi jego wzrost, zwłaszcza
wśród mJodych.
Coraz więcej
ataa'ających się o pracę to osoby
• I i II "rupą inwalidztwa: ·upośledzeni umysłowo i
chony
psychicznie. Ich
zatrudnienie
wymaga przygotowania specjal.ych stanowisk pracy. Dla wielu potrzebne są układy pracy
ebronionej.
ymo~ takiej
praey nie
pozwaJaA czynić tłoka w
halaeh produkcyjnych; nanssanie Dorm powierzehniowYeh skutk,,,ję bowiem dla spół
łziełDi lItrat..
eharaktera z ....
kłada IIprzywilejowane,;o i .zaaen konfiskatę wszelkieh, plya~yeh z te,;o .1,;. SpóldzieJesŃĆ
blwalldzka JIlasi więe iIlwesłowae. Nie zaspokOi potrzeb 12
prowadzonych aktualnie w obu
województwach inwestycji. RZSI
w Kielcach zabiega o podjęcie
1'1 następnych. Jak się oblicza
łlędą one k(l6ztować około
9()1)
JIlln zł.

I

- Rehabilitacja lecznicza
Wykonywanie zadań produkeyjnych
będące
jednocześnie
procesem rehabilitacji zawodowej inwalidy nie jest do pomySenia bez należyc ie sprawowaJlej nad nimi opieki medycznej.
Priychodnla Rehabilitacji Inwalidów regionalnego 'związku w
:kiekach, mieszcząca się przy
• 1. Zeroroskie-ło ~ie tę 0piekę rotr.szet'%Y. Po zmniejszeDll:
_trudJlleania w
administracji,
planuje się zatrudnienie na odzyskanych l4 drGA etatach, lekany- specjalistl>w. Do ieh dys~ji OOdalH: zostan~ .pomien- .
ezeni.a biurowe RZSI przy al.
-Jtollciunki" adaptowane obecnie
na laboratorium ' analityHl'Hl-to-

przychodnię okulistyczną. pracownię
psychologiczną oraz gabinety: kardiologiczny i EKG, l~arski, ogólny,

ksykologiczne,

I zabiegowy.
We wrześniu otwarty został
dla inwalidów - spółdzielców
ośrodek wczasowy w Cedzynie,
dysponujący 40 miejscami. Jego
ograniczona jeszcze funkcjonalnoŚĆ wynika
z dwuetapowego
cyklu budOWY. Po dobudowaniu
zapiecu rehabilitacyjnego (gabinet lekarski, zabiegowy, sala
ćwiczeń gimnastycznych z Ugu-lem, balneoterapia), gastronomicznego j technicznego (magazyny, warsztaty konserwatorów
itp.) oraz zniesienie we wszystkich pomieszczeniach barier
architektonicznych, możliwe bę
dZ:~ podjęcie w tym
ośrodku,
pionierskiej w kraju działalnoś
ci - prowadzenie przez okrągły
rok turnusów rehabilitacyjno-usprawniających inwalidów
a
wśród nich osoby z dysfunkcjami ruchu i najciężej poszkodowane na zdrowiu:
Wielostronnej
rehabilitacji
łlłużyc ma też największe przedsięwzięcie
inweGtycyjne, które
trafiło niedawno na deski projektantów Biura Studiów i Projektów CZSL Specjaliści z tej
placówki opracowują w szczegółaCh
załOŻienia
projektowe
tzw. międzyspółdzielnianego centrum handlowo-usługowego z
xapleczem techniczno-rehabilitacy'jnym i internatem. W kompleksie budynków tego centrum,
które spółdzielCY - inwalidzi
zamierzają wznieść w Kielcach
na własnej działce budowlanej
u zbiegu ulic Rewolucji Paź
dziernikowej i Zw. Walki Mło
dych z aleją lOOO-lecia Państwa
POlskiego znaleźć się mają wzorcowe sklepy i zakłady usługo
we,
warsztaty
szkoleniowe,
przychodnia międzyspółdzielnia
na, zaplecze techni<:zne, socjalne
j administra~jne oraz x ogromną nadzieją OC2ekiwany
przez
inwalidów hotel-intemat. 200
miejscaCh.

-

Kłopoty Z reform~

By wS%ystkie te Ulmier.zenia
re1l1izo,!,ae, 1rzeba xgromadtŁit

Peary nie

był

e

środków.
Poka:l.ną
idol
część stanowić powiJllly
dotacje państwa. ale znaczne kwoty
trzeba będzie wypracować samemu. Zyski nie przychodzą
jednak 06tatnio spółdzielniom
inwalidzkim łatwo. "Chc~c ...
trzymae się Da rynku - . mówi

sporo

prezes K.

Arendarski -

wiele

układów zmusza iDwalldów II.
zwiększania wydajnoŚCi
pracy.
Eksploałacja
niepelnQsprawnej
siły rOboczej pozostaje
zaś
w
sprzeezności z zasadami bumani-

taryzm." Jakkolwiek przedstawiciel Mjnisterstwa Zdrowia i
Opieki Społecznej, Ludwik Kę
piński uważa, iż

Ródomsk

..bezwz,;lędn~

ufa rr Żor"

nie moina słosować iadnych '
f.rm
pracy
akordo~
wej
w słosunku do
osób,
11 których wsłępujlł
schorzenia
typu nerwowe,;o, psychiczneJ;o,
est jedn~ z trzech te,;o typa
handlowo-administracyjnych _
czy .. pośledzenie
lImysiowe",
w Polsee. W hucie produbuta mogłaby produkcję zwięk
bywają w praktyce odstępstwa
kowane Slł .pakowania • poszyć, a asortyment zróżnicować,
od tej zasady. Powodują je nie
jemności d. 2" mililitrów
dla
pod warunkiem modernizacji i
unormowane jeszcze ze spół
przemyshl_ perfumeryjno-kosrozbudowy obecnego zakładu.
dzielczością inwalidzką w okremetyesoe,;o,
farmaceutyezne,;o ' Srooki są - ale brak lokalizasie reformy gospodarczej &to- . i spoiywcze&,o.
cji
uniemożli.wia
realizację
sunki finansowo-prawne.
przedsięwzięcia.
Trudności
loPlan na rok 1983 wynosi 166
Zwiększanie
norm produkkalowe powodują także, źe w
mln złotych, a produkcja 22
cyjnych eliminuje z pracy najmilionów rożnego rOdzaju slo- . zakładzie nie najlepsze są rówbardziej
poszkodowanych
na
nież warunki pracy.
ików, słoiczków i buteleczek
zdrowiu. Osoby talde są źle winiezbędnYCh do pakowania koDlatego przynajmniej w najd7:iane w zespołac_h i brygadach,
smetyków produkowanych w
bliższym dziesi ęcioleciu
produod których wymaga- się wysospółdzielniach m.in. ,,Loton" w
k~ja
,~ru" nie będzie ani zmokiej wydajności, niechętny jest
Słupsku, ..Venus" w Poznaniu,
fłernizowana,
ani zwiększona
5t06unek środowiska produkcyjC7.y ,,Barwie" w Krakowie.
czy
nói.nicowana. Natomiast
nego wobec ulg stosowanych
prz~mysł szcugólnie spożyw
przez administrację spółdzielni
W ciągu trzech kwartałów
czy - będzie długo oczekiwał
odnośnie jedn06tek
n ie mogą
plan wykOllany został w 80 proc.
na opakowaJlia, ktl>rych brak
cych podołać zadaniom.
Do końca roku zaplanowan. idotkliwie odczuwa, a pracownilości będlł przekroczone, bowiem
~y
huły Jla leopne, mn~j ,zkodSytuacji tych .osób n ie poprahuta nie ma problemów li zaliwe dla zdrowia, warunki pratrudnieniem i surowcami powi upewne system ~racy Daey.
(Wljwar)
trzebnymi do prodUkcji.
lt1adczej. Chałupnictwo bowiem,
Jak informuje mgr Gneron
atw&H8jąc
(w
ograniczonym
Szczepański.
.-ca prezesa cis.
zakresie) moe.J.iwo!ie
zdobyc:ia
środków utrzymania,
uniemoż
liwia wprowadzenie rehabili>tacji podstawowej, tak przecież
istotnej dla adaptacji inwalidzkiej młodzieiy.
e ł inne problemy wymaga-

J

Walka z. rakiem
w Japonii

T

ją niezwłocznych
rozsłrzy
,nięć. Stan ..nie do określe-

nia" wzmaga bowiem gl06Y
krytyki, która feruje opinię, iż
polityt{ę państwa cechuje nadmierna opiekuńczość wobec ludzi zdrowych, cieszących się peł
nią "Sil (jako argument
podaje
się: karty 'Pracownicze, róźnora
kie przywileje branżowe i resortowe) a skąpstwo wobec słabYCh
i chorych.
iSzerzej • bol~1tach inwalic1ów i pr.ponow.-nej przea niell
c1ia,;nostyee - w poaiedzialkeWYlIl a.merae/..

UIIl)

Grapa lIa....wców z .lIiwerOsaee oiwiadesYIa, te
po ras pierwny a a
nlecie syntezę ,,llpido AK_
81IbstancJi uWUanej aa najbar,biej .kutenn~ w zapobier;:mi.
rozmn:łiania ~ę rall.owatyeh komórek. Ist~ieJe .na w aaturze
l jest' produkowana .,raes bakterie C.lona l Salm.nell.. S.bstancja "lipido A" ma lS~oml'li
kowan\ kompozyeJę chemiezn"
która pozwal. JIł ilHlywid ..alisewae w zaleiności . .
celnyel!. prsypadków.
("OmAi.,r"'"
~telu w
osill,;nęla

....ze-

łO, li llesDe s,Jawislla, po na )lienrSZ3t .p&pno CooIIa w Je&'. ocłc:zyeie • dzłejaeb wypra.y UlI roku, _ Jady »ottriHdzellk • wyDiIuI wsp6kzesaydl . .dala )IOIanaYdl. • taJlje
adjęt lołDiaydl i _łelliarllycb.
_ Iia ~d hederldl Ceok opioał I .fotocntowal 1f)'8GIl" . ......
IriWiÓq masę loda • p-aoJeadl lde';łID.weJ 1040we,I amanłlD7. ..... .
• ~ ale ~e, odJlryI w .......6It Jetbul • "I0d0QdI 1f3'8.~.
hrORllleydl ... . . _Ifaell, ~aMeydl . . WY\lPY JllleslDQe'a. ...
BMIio • ł7IB euste, llIe4y Cook aoqaDizo"" ....la ełU)IOdyeJę. .at
"'Y aie '186sł ~. okoHe w ItezpośredDie,I ItUllkoiel ItIeC1ma ~
-.ra. C'" sM .pisał łeIa ldepJl Jak. mleJsee. SUk • OC6le ale ...
SJełt7• • Jed7Ble -JdDMey Idę • dUtym 1'IIdl.. ~.Y .... Oltecjeeł,
_ łeB ~. .ą I ~ ~
Jak _ *-te

IIZJ' . . 1tiepDie. Chodal •

pi..-wszy? (II)

_

C

hoć w ofj,ejalnych wydawnictwach i encyklOpediaCh za odJuywcę bieguna p6łnocne~ uważany jest amerykański admirał Robe.Ft Edwin Pury, który dotarł tam • kwietnia 1909
roku, to aie jest do dziś ja:sne, ezy 41 rok wczeim~j nie wyprzedził

",o muy polarnik amerykański, dr I'rfl:le1ick - Albert Cook. Spór
ciągnie się jui od bli.ako '15 1a:t. Ostatnio ujawniono w tej niezwyklej sprawię nowe. i.nte~ujące fakty.
Depeue. 1IiBHvw_ ~ ParY'e. . . . redakeJl .....lęknyell . . . . . .. ...wlUków amet'Y~ unueaMCIl Cookowi ~ alHdwenowaly aM7 - . . . w
epiDię pu~ )lO eINa swoDAell ....daDłyk1L PrMItYWaAq •
DaaU
CeeIl, Il.... -jd1ljo . . . . . . w CIlIńnUB, ....11, ~wta ~i
. . . . . . . . . Z~ADJ'eII, &dDe . .ły~ MełaJe ... w ocW -,..
łyIIi wpIrtr.wyq aIoeII6. lllti3Jaae,. 1IJułt. adDlinlla Pearre••.
.......... . . . . . . . . . k-.JlroUądl . .wocl6., )IOłW~eia . .~
.. ldełlUIIe. • __ ty ~ . . . .. ~ ~ ..,..raW7 I . . . . .-

~

....w*Ia neaywllltokl.

•
.Taje·m nica
bieguna j>ółnoCnegą
....... .....,...'w ...... ...,.. _ ..... ....,...- . ' ...W7.-lIleMy

.-&air'-

--. h

._ _ _

)IOIłaaa )IO'IftOłIl •

..-er....... c.-

ltłepDa ... GftBłuI& ~
MwIetIIdaI ~ te la ~

~ Ide ..,.,, "'kld •••
~ .c . Sen., .......

V . . . . . . ._

I te ·~ -_Il. . . . . w abykje ... ......
--. te w ............. kil ·. . . .kiI . .
....... w &ope. . . . . . ~ k...,... CMIk ~

............. w . . . . ..... _
..... .

1IledoIńI!.e-

libhra. . . . . . . . . . . . . . . I . . . .

CIa ~ . ,...

'-Jle_

JIOa-ae Cokłowa. k*j ~ • ~ w .....

ftft'pII....

1!

Ji&iarę

.

-0W'e8.

~

lilie ..
W7-

tete. jak qtuac;a Cooka siawała eię Coru vudnie)9q,

fllIIły łZ&J»e Peau'e~ Pri.edsiaw.ił oa awoje zapiski

i WttumeDty

.~ _ _ ..,....~, e.- ani . . . - . . ~
Mw )IIIana7ft w ~. _ _ . h b _ ........ wme ' .'eJnos ale. . . . . . . .iI;reJe JIOikJmnra- _ .,... .. iii , , - . . . . . ......
ale .)'Io.te-- ......... te w ....... ~ kiłą ........... . . . .
c:-u, lo4r ...... ~ h _ dU. !.wL Dla.... teł SIIIedI P • sa
~... _
~ .. ..teJHa. ..... p .
' wal . . . . . . . . _
....
. . . . . . . . . . - edęIlł ~wł - odIIr7I CMIk

Komitetowi NuodoweCO Towar.zy8twa Geo,:rafj,cUleJo, który Wydał orzeczenie ... jego korzyŚĆ. W lUIBtęp8tw~ tego orzeczenia admirał ~tal oficjalnie uzDany przez świat . za odkryw~ blecuna
północne:o. h:o zwolennieY .• jednali ponadto ezlonków Koncresu oMeaIe ,.PdlodDim ..,.,. . . . . . . . . .
USA i pr:reprowadz.ili lłcllwalenie speejt.lnego "adresu", potwierCboe potwi.erchenie tYch 1 innych &jawisk, Mnołow&nych przez
dzające:o, te Peal')' 1'Xeezywiśc~ pierwszy zdobył bieiull ~1. Frederieka Cooka, . . pnywraea mu jesacae w jełDi wiarygodPod keB1ec łyda • Cook ')'1 JUS _ ąIe sdJUreclytowU7. te Jql aośei, lIem1 lIezeDl lIł sdaDia, _ lIł to ba.rd2.D powa.iDe M'fUmeJity
lm1eBła ale wspollllBaDo _wet w .wIIpkw • eOrydem ~ . . . Deca je&o płerwueDstwa w edkry~u bleclma )I6łDOenego.
- , a . ........... aule ~ epeejaIMeI aaęIł . . . . . . ltuIbieJ
.t:fIoDaiba Cooka dIocbi ai. tylko 41 1IIItaleDie obiektyw~ ~~ -*..,,&41 ............. CMIła. te .,.. ........ lIlej pnw4y .---el. ale t6WJd.eł .. ~Die m. tIobre,.

aIa""'. __
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rsclen
Słońca?

wysunęli
iaJ~SCY, któr1y S2JCZegółowej
.-

flII•• ~H~

dokonanych podSłońlca d()l!aJi

li

śwdecącą

cwiaz-

Słonecznego

pierścień.
w okół
Słońca
skła-

u kosmicznego,

Wykus oczarował pierwszych żołnierzy "Ponurego" dzikim
starodrzewem, śpiewem pta-ctwa, wolnośc i ą, której tu mogli
zażywać bez miary, bliskością ooozowiska powstańców 1863
roku.

kt6. szerollwść
wynosi 600
lądowa
równa

astronomów
znajdzie potwierdzeinnych obserwacjach,
okazać, że w naszym
r.ie tylko planeta Sapier ścień wokół siebie.
Fot. J.

PańC'1yk

Lennona

.

•

•

sprzedaż

Gdy od<lział zaczął budować solidne, trwale sz.alasy Jl(ld
szczytem i w Ołkolicach wzgórza, komendant konferował z dowódcami killku grup partyzanokich, które znajdowały się już
w lesie; Jl(lwstały one na wiosnę, a w skla<l ich weszli spaleni
ludzie li placówek AK. Grupy te dotą<l chodziły luźno. Kilka
miesięcy samodzielnego działania odsłoniło przed nimi wszystkie plusy i minusy tej samo<lzielności. Słabe uzbrojenie, brak
butów, ubrań oraz trudności w zdobywaniu wyi.ywienia dawały się poważnie we znaki. Dlatego też sprawa Jl(ldJl(lrzą.d
kowa ia się nowemu dowódcy trafiła na mn iejsze ł.roonoŚCi
niż początkowo przypuszczano.

Tr JQ przygo owonlo
do " olte po-84"

domów

.. BoItexpo-82"
pi--.o w
kroj<lch 'RWPG międ~Y'flarodowo
W'j'Stawo m()(s>ko. w której _ięło
udz,ioł 154 wY$«lWCÓW z 15 kro·
jów. w tym 99 W'j'StQWlCÓW zogronianych. załtończ)'kl
M~
peł
nym sukce6eI1\. PodCIos }ej łrwo
nic pnecWębiorsłwO r~e-zenkl
wone prIłn "Centr-omor
przeprowodziły , około
300 rozmów
hondłowycih no temat spnedoiy
swydI wJi'obów. ' Ni< więc
nego. że w aokiecie. ja\q JlC'HN

.Nr-

prowodziłi

otgGflizat0r7y W'fSłO
wy wód wystawców IOgronia-

nych
firom

,

wi~
objęło
3 tys. adreSÓW, a akcj<l ofertowa
2 tY$OcM-esów. Już dzii wiadomo. że
w wystawie tej będq brały uchiał

tinny z Norwegii. Do","i, SzwecJi.
W. Bryfanii. Anlandoii, HoIondli.
ZSRR, Bułgoril. Rumooił. Fran.
'cji, RFN, WIoch, Szwojc~j.j 0f'0Il
Itoncemy lnIę<hynorodoWle. W.,..

stowę kro}Owq reprezentowoć bę
'dą ,,~ycje "Cenłromoru" I
' .Novimonl", Pona~ pr.zewiduj.
' się osobny powilon dla 'wm połonijnych pod potronotem .. In-

łcnł

teor-PoIcomu".

oż VI proc. ucze.stniaqcych
opowiedzioło ~.UI
kon-

!ynucjq "Bołte-xpo" co dwa lato
" Gd<Jńseu.
'
knpreza \o zOłWła ).iż wpiso-

no do międzynorodowego kol~
dorzo wystawienniczego i ni.
będzie kolidowała z innymt wys-

Na dobranoc

Krzyżówka
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rowami takimi, jak .,Noc-~",

"EurOport",
"Exposh\9".

..P~donio"

czy

..Bałtexpo-84" od~
będzie się wonioch 4-7 wneśnio
1984 ~
w
gcłońsicrej
holi "Olivio". o jej
org0n11otórem b~cłzie Przed&ię
biors-two Re:ldomy i Wy<Iownic.łw

Jeh drogi do lasu były także ciekawe. Najpierw harcerze
Jl(ld komendą "Waltera" - Jana Czernikiewicza od
marca byli w oddziale ..Grota", potem coś im się nie u}()żyło.
więc odeszli do oddziału GL "Narbutta". W tym czasie dołą
czyło do nich 11 zbiegłych z Ostlegionu z Kielc Gruzinów ~
dowództwem kpt. Armii Czerwonej "Kazbeka". Z obu tych
grup stworzono oddzielną jednostkę, nad którą objął komend~
"Oset' , a drużyny prowadzili "Walter" i ,,Kazhek". Gdy ad<lzial
GL rozbiła 15 maja niemieo'ka obław-a pod Zalezianką, ..Oset"
poprowadził swoich VI lasy siekierzyńskie, a potem na WykuL
Tu prawie równocześnie z "Grotem" podpoTZądkował się "ponuremu" .

PodpisollO już p«ozumienio %
PIHl. "PoIeX'po" i ..<Hbisefl\" w
splawie organizacyjnego pnygoIowonio tej imprezy. Akcjo ck-

. własnej ojczyinie. Czl()nkowii! towarzystwa dr Freze stanu Nowy Jork twierdzą, że .tał się on ofiarą
ttarownice", co uczyniło niemoiliwym bezstronne
roszczeń do odkrycia bieguna z,a tycia podróinito
wywalczyć oIicjaln11 uznanie niewlltdr Cooka. Jego członkowie :&organizo..
ekosJ)Il'zv'Cle w jednej :& sal Muzeum Historyeznego
w
w stanie Nowy Jork.
a
popardem dla Cooka w . Jec. poPDień• adm1raIem Pearym. _ _ aęśdeJ pojawia ~ kr7tYD

W Jl(llowie czerwca na Wyłl:usie melduje się chorą:iy "Szort"
_ Tomasz Waga ze !wymi ludtmi Ten daświadczony iolnierz,
wieloletni 7.a\l.'Odc!wy instruktor szkół podoficer$kich, przyprowadził odd ział niewielki, dwudziestoosobowy, ale przeszkolony
1 ~ie'Lle u2.brojony w broń uzyska n_ z Okręgu; mają 1 elkaem,
1 erkaem i HI karabinOwo Je«o lu<lzie rełn~tują się z dwóch
Irup : z dawnej NOW - Narodowej Organizacji Wojskowej,
podporządkowanej AK, ł s ołmill ludzi, którzy ostatnio doł:r
c:zyłi od ,~i" l "BJ'!ZIMY" z Pasma Jełeniowskiego.

OSiałDIe,.. .J~ . . stosuDkowo ałedaWJlYu ł IIye mOM
IlQ't7cmyu Jlrae _ . . temat. .y" w 1HS r.

De......

l MłrOJloma,
..UiDsa. NIH1r7»nebatlal _ w~ ~, epalllillowa_ pnes Jlol~ . . ~ ... adminIlliBdy" ~

.

»

~ -: ~~~.
eł1riadaude A4Imirała, II w .odR pnes *7-

_'* ..

WdInJda lIIc _de ~ _ ~ wid. .~ . J'eUY " . . . , . . . .. . . .

........................... 1.,•
.....II'Il'I,. -.a..
v·"'II."....

w

~ dlybe, 8ZUIS...

ledBmnae%Die mogłyby r0&i dokumenty zaginione na
Tbu1e ale na ich odnalezienie po tylu
'

JWlOEC
JIAIlCIK LADA c..o.mlp~

I tak co llib dni wal'ty pr:l.yprowadza~ pojedynaych ioł
'&J lub ule cruplti Pl'OlI%~ydl o prz,.)ęcie do zgrupowania
\ei sygnalizu1lł :rbru:anie się eałydi oddziałów•

Przed lO cserwea, DA ro~z komUA4iaaMa Obwodu. AJ( ~
rac:howlce, podporqdkowuje lię .,Poo1ll'emu" lułno ~d eho41. .,. oddział ppor. "Curwonego Jurka" - W1adyllawa CZf!FWCInki. Mają dwa erkaemy, dwa pistolety manyllOwe, karabtJ.l,.
.raz wie.._ ~ )alt na wandi leśne - DoU amwtkji, po . brab•. .
,.

• pownttea. ~ . . . . . . . . .".,~
...11Mit~t:I_,. Cr6bdą ~ ~ I ~
lIItełQ Jetł - ,,~. aom- - .....
~'_bii1 " . . . ~. nenIIaMl pepałk:DeJ, ....
. . . - bkyclll jeC. aIIltaeDIa ..-iIIIY 117'

U.dw.
esy ~ jett " ebroDie ~wilIc:i. uadolltol'łt CoołIa ~ - 4"~.łiIUe
ie
tneba. ii teJL aie aaebowal Pr ..,obee
i ..,cp6łtowauysza ~ CżentelmeD
że zar6wJlo ~ jak i ctnaei naprawde
Pokrzep~ją.cy " \ej b'agi.czJMj lli5łorii jest ~-.
fakt, że postęp wiedzy i - aauki jest " .tani«
nawet po kil1rod:&iEsięeiu latadl. ~ ~udno
Fredericlt Cook doczeka się ebwały PIerw-

Prawie równocześuie riawił się przed "Ponurym" dowbdca
innego o<I(!ziału "Oset" - Władysław Wasilewski, dowodzący
dwiema drużynami - harcerzami :o:e Skarżyska oraz dwurnutką
autentycznych Gruzinów.
skarżyscy

BaneMu Zagranicznego ,.Agpol"•

~·rat'O",'aałe ftaytla

Przeq. przybyciem " Ponurego" Wykus miał jui wcześniej
swego partyzarwkiego gospodal'2,a. Był nim oddział "Chłopców
z lasu" dowodzony przez ppor. Euzebiusza Domora<lzkiego, któ_
ry prowa<lził swój partyzancki żywot już od 2 marca 1943 1'0ku. W czerwcu zaś "Grot" miał pod komendą ponad 50 żołnie
T'/.y z okolicznych placówek AK przeważnie z Bodzentyna oraz
dwóch oficerów: zastępcę dowódcy pJl(lr. "Michała" - Jer,zego
CybuLsikiego i oficera operacyjnego pJl(lr. "Dzika" - Mariana
SwiderSlkiego. Drużynami, na jatjde podzielony był od<lział, dowodzili plut. pchor. "Waclaw" - Franciszek Wojtasiewicz, jego brat Jan, mający pseudonim "Janusz", kpr. "Edek", kpr.
pchor. "Brzoza" (obaj NN). stu. "Łysak" - Józef Tofil o~
kpr. pchor. ,,Filip" - Zenon Kazubiński. Uzorojenie, jak na
6wczesne warunBci, mieli takie dostatnie - składało się 000.
poza 90 karabinami i prawie setką granatów, z crlerech erka_
em6w i dwóch pistoletów masz ' nowych. Ambitn, oficer, otrzymawszy 2: kamendy Obwodu rozkaz podJl(lrzą<lkowania się "Ponuremu", mógł zameldować nowemu dowbdcy wcale pokaźny
dorobek bojowy oddziału. "Chłopcy 2: lasu", bo taką nazwę oddział przyjął, 10 kwietnia urządzili udaną z,asad7kę na bieliń
*ą żandarmeri~, zabijając i rani~ kilku Niemców. 24 kwietnia '
w nadleśnictw.ie Siekierno zarekwirowali 40 zdeponowanych
tam na je<lną noc dubeltówek, ., maJa w zasadzce poli Wojciechowem zlikwi<lowali ki1kunastu żandarmów, wy<latnie dozbrajając oddział, wreszcie 2 ezerwca spalili w Wąchocku niemiecki
tartak.

"c~ Jurek" pnyprowachił ..:kłzial -~. . .raę.
Jem\l i ,.aefowi". plut. .,]łedowi" - J62efowi ~ł6skiemu,
JOdIecało 35 luchi, kt6rz)' ecI wiomy-esdołał1 _te tylko lI2brołł
Iłę, ale i prsetrupat N\eme6w z sasaduj De ~ Jłia - Sb'r!SSfli i ha~ nę pruJ: kiaal cadzin • pneowaiająeyml lIRai iandarmerli .., lasae~ pi'endocińskich, g,d1M odd%iał ł!eren.
DR oddał; .tracił co prawda trzech r.abity~h . - kuchana ,.Mł0ta" - Edwarda Półtoraka l stnelc6w "Niw-:" - J6zefa PIeotrasa oraz "Kulę" stan~ława BOskiego - ale uc~
~ w~iefli trHCA zabityeh i kiUtuna.ttu rennydL
,

.

I

[
~

kralM,* -

-

Umpopo, -~
~.. _dDlk. male1na,
ano. . .
aadY1Ita. aJlbarIO.
POZIOMO:

•

PIONOWO: lJIar. propedeu1YIJ.II.
JIOtIanha, romb, .ała, ABlft, . . . .
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z
przychOdnie rejonowe :r: gabinetami ogóinyml dzieclęcyml :r:abiegowym
oraz
stomatologicznym.
Przychodnia
Rejonowa
nr Z - ul. Pocieszka U, nr S ul. Zelazna lO, nr • uL Pomorska Gl I nr a - uL Lecha ..
Gabinety specjalistyczne - derm~tolO&lezny przy ul. Buczka
ł,
laryngOlogiczny, ginekologiczny I chirurgiczny - pa,. ul. We-

Czwartek

10 listopada
1983 r.
J)s.l. aktauml'

'yneala

sołeJ

LENOM
l LUOOMUtOM

JUu-.
MAllCINOM
i BARTWHIEJOM
Zmad Leonid Breż
niew, 5ekre",", g:enecalny KC
KPZR w 1&",ch Uił-8!, przewlłdlliczący Presydiwn
Kady
Najwyższej
ZSSR .... 1&",cll
1M2 r . -

l~ i
1Mł
r.

1m-1Z.,

-

Niemcy bitlerowskie użyty no.... ej broni pneciwko W. Ik~nn. rakiet V-l!.
t. Zmad lIIu_r.. Kemai A",tuerk. działaes pań
"wow.Y Turcji.
pieswszy Jej
pcezyden$.

19.

Ul!3 r. -

f ..nkcję 4& ui.i.
.Urodził się Richard
Buri&n, aktor tilinowy. lO pochodzenia Walijczyk.
Uli r. Cesan;
niemiecki.
Wilhelm U po przegranej wojnie i obalelliu monarchii poprosił
azyl polityczny ....
Hol ndii.
1888 r. - Urodził aię Andriej
Tupolew, radziecki konskUktor lotlliczy.
t881 r. - Urodził ' się Arnold
Zweig, pisan niemiecki.
llrli r
BadaCl'
Afrl'atł
Henry Stanie,. odnalazł w Afryce
środkowej
ukockieg:o
mis onatza, Davida Livłng tone'a.
.
14~ r. Urodził się Marcin Lu~, nłemłecki refonn..ter relig:ii..
niący

~

TRATS
Im. S. Zeromskiego l cham" - g. lT.

"Kordian

K I N A

,.ROII!.anQca" - "UCleczka z Nowego Jorku" - USA, pan. kol. l.
U, g. 13.15. 15.30, 17.30 i 19.45.

•.Moskwa" - "Niezwykle przygody Włochów w .ROSjl" - ZSRR,
11tol. bo., g. U i 15.30. "Zakocha.ny na własne życzenie" - ZSRR,
kol. l. 12, g. 17.M .• "Nle :r:aznasz
apokoj.... - pol. kol. l. ta. g. 19.
"StUdYJne" - "Zmartwychwstanie" - cz. II, ZSRR, t. 15, g. 15.15,

Gale-ria

DWA

•• Piwnicp".

ul.

Leśna 'f Poplenerowa wystawa
malarstwa "K1eleckte Plenery Chroberz'l!3" - czynna w godz.
u-n. nie<uiela U-iS.
Galeria lFotot;rafi\ci - ul. Rew.
Październik.wej ia czynna VII
godz. ~IT. Wystawa
fotografii
Abdu I!:ljaleka (Kolumma,.
, MUZEA
NARODOWB ..PAł.AC" lac
Zamkewy - .. Wm:tru pałacowe"
"Galena malarstw
I'otsk.ego"czynne w god~ 9-1&. wtorki nieczynne
lIIuze .. m przy pl. Partyzante ..
Wy" wy
lale:
pC:/:yrodniCŻ3 ł
brna w zblOClłch M.u,eum Narodowego
VII
KIelcach. Czasowe:
"Najcenniejsze zakupy, dary i
znałe>!tska
191'-l!N13",
Wzory

sztulo lUdowej", .. Człowiek e~
Id lodowcowej"
czynne ....
godz 19-11. wtorki 10-18, ponie-

dualek

środa

nieczynne.
Lat Szkolaycll S- ~
Iromskiet;o czynne VII godz.
t-ll środa I!-I'. wtorki nieI

MUR....

czynne

Oblęgorek:
lIIuze .. m
Henryka
Sienki_icsa - nteczynne
Al'TEKJ OYZURNl!
!!I-001
uL Buczka Hm. nr !9-łCIS uL
SienkieWicza 15
Poradnie dyżuruj_ce: dla dzieci
ł
dorosłych
uL
Pocieszka
11
(prZYChodnia Rejonowa) VII godz.
17-U w n ledzielt: ł--I4. St....
matologiczna ul Pocieszka 11 w
w godz IT-Zl. Od godz. ł w nie<Ulele do T do poniedziałek W
katda sobott: czynne są w godzinach od , do 14 nastt:PUjące

nr

• NUMER 22'1

STRONA 6

PROGRAM. .l
dma oraz film
animowa.nT "Oto Shado-ki"
15.45 Kwadrao.s z ,.ArtelenŁ"
16.00 01& młodych. widzów: _()
mnle. o- t;.o.ble-. o- aa-s.'''' oraz

15.40 Program

.lana

..Klejnot Wolnego
sumiema" - pol. kol. l. li, g. 19.:18.
~Miasto kobiet" wl koL 'L \I,
Co ,,. i 16.45.
..PrzyJaźó" - "Vabank" - pol.
kol. 1. 15, g. 18.30. "Musimy oże
nić dziadka" ZSRR, pan. kol.
bo., g. 15.30 i 17.:11.
.,pokolellie" "Niedokończony
utwór na pianolę" - ZSRR. kol.
l. 15. g. 15, 17 i 19.
,.Bel" - "Proces poszlakowy jap. l. 18, g. 15.30, 17.:10 i 19.:10.
,.Odeon" - "Diabeł mornki" ZSRR. kol. bo., g. 14. "Wyjście
waryjne" pol. kol. l. 15, g.
nr 67--010
pl. Zwycięstwa T, nr 61-015 pL
Konstytucji •.
INFORMACJA
służby
zdrowia
czynna VII godz. _21, w sobotę S-!O, tel. ~61-!T. Informacj a
o usług acll - 265-85.
TELEFONY: S"aż Pożarna 998.
PogotowIe Ratunkowe 999. Pogotowie Energetyczne - Radom 9Il
Komenda MO !51-36
Pogotowie
Milt"yjne 997 Pomoc drogowa 961.
POSTOJE
TARSOWEK:
ulica
Grodzka !2!Hi2 plac Konstytucji
126-51. Dworzec PKP 266-91, ulica
Zwtrld ł Wlgury 418-tO.

SzJ'myślik

Piotr

m.eUi-

tus"
19.30 DZlenn.ik

20.00 PUblicystyka
20.15 Opowiadama

A. Christie:
"Czwady pasażel''' - /I".ng.
film [)Sych.~byez.
21.10 "Pokój IV 408" prQlgr.
publ.
21.40 "Kram" - progr. pubL
22.15 Dziennik:

22.35 "Pegaz"

Jutro
PROGRAM I
6.00 TTR
uprawa roślin,. s.
III
6.30 TTR
mechaniz. rolno /l.
III
6.10 H .... tona, kl. VI: WielCy
mistrzowie

9.30 Film dla II zmiany: "Poloma Restltuta" (J - (1St.)
11.00 Wokół na" kl. I i U:
Wspólna praca -

wspólna

radość

11.55 Geografia., lel. VIII: Sierry
i Kordyliery
12.50 Praca techmka. leI. I:

Zabawa
sem

Skarżysko

z

elektromagne-

13.30 TTR - chemia, S. I: Tlenki, wodorotle.nki, lewasy
14.00 TTR - biologia, . I: Ko-

&1 N A

rzeń

..Wolno~ć"

i łodyga

.. Do góry nogapol. kol. L U, g. 15. "Lot

m," -

kukułczym'gniazdem"

-

USA

kol. l. 18, g. 11 i 19.15.
,.Metalowiec" ..Saturn 3 u _
ang. kOL. l. 15, g. 17 I l'.
APTEK" DYZUBN": nr !9-M6
111. Apteczna 1.
POSTOJE
TAKSOWIł!:K:
Dworzec
Główny PKP '105,
osiedle
lIIillea - 12-44.
.
PK,

Starachowice
KIN A

Ogłoszenia

drobne

ZAMIEN[Ę n.ową .~" na.
IlI()W~
,.,polonem". Za.gln.;wiBI~

s..~

1611l-g

17

47 -LETNI poo>lloa. (>aIOJ
dJo 40
La.t, wOOwę t..Mb pa.o.u.ę <_ _
Łualnie
z ooecIti em) w celu
maltcynwll>iIatIio(ym G&ski Mi.ecZy5ław, 59Legnic
Roo...ev4'fl.~_j

"Semurg - ptak
S7C'l:ę';c.a" - ZSRR. p n. kol,. dub.
bo., g. 15. "Corleone" - wł. kot.
L 18, g. 11 ł 19.
.,sta.... - "C:r:low.ek, który zamknął . I to" ZSRR, 1. 12, g.
,,Robotnik" -

15, 17 I ll).
APTERA

gYZUBNA: nr ~-D7'.
ul Staszica l .
POSTOlI! TAKSOWI!K:: telefony 53-III I 53-18.

ł

-

16.10 Program loka lny
16.40 RolmCl:e rozmowy
111.:;0 Dobra(l()C ..Das:r:eńka"
19.00 Ak tuaJ.nOoŚci Agencji. ..Ar-

-

15.30 i 19.30.
IU>TEKI DYZURNE:

nad

,,skal'b

tel"
19.05 "Son{ia": ~abeies

KIN A
.,Bałtyk"

starego

film ,:restameat
mloS!na" (t.
Dżi sg.ts-cB.aaa"

dzie"

Kocbanowalriegc.
,,Pr:r:YJac.el wesolego diabla"
K. Makuszyńskieg o - g. 17.
im.

11.15 i lł.15.
"Sbtka" ,..Jabberwocky" ang kol. l. 15, g. li, 11. "Granica" - pBI. l. 15, g. 19.

.,Rob toik" - .,Ludzie z bag-ieo"
- ZSRR, kOI. l. 15, g. 15. ..Gangsterzy S7.OS" - U A. pan. kol. l.
15, g. 17. ,,Bestia" - pol. kol. L
ta, g. 19.
GAl.ERIE

TELEWIZJA

TEATR pOWSZECHNY

°

,'--_ _
Ki_e'c_8_--Il ~

PROGRAM LOKALNY

11.00 OzłeUl~ik
11.15 "Fronro-.
wspo.mnóenia"
wojsk mM 00k.
17.40 "z dyplomem nit· estra-

Radom

19:e5 r. -

'

lin .85 Dziennik 17.12 Piosenka tygodnia 17 15 .. W nastroju Jesieni"
- koncert stereo 1.-7.U ..Konfbkt" ·
- audycja G . Je.qionka 18." Sazz
lat 70. (stereo) la.H Skrót dziennika i piosenka na pozegnanle.

469-89.

zasiadł
Hirohito, peł

W .laponii

na teORie cell&rz

52-

TELEFONY:
Pogotowie Rgtunkowe m. Pogotowie MllicyJne 997, Pogotowie
WSW 41a-5, Strat Pożarna 9911,
Pomoc drogowa
981. Pogotowie
Elektryczne KIelce - MIasto 991,
Kielce Teren t9I, Pogotowie
wodnokanalizacyjne 5OI-U, Pocztowe Iol. o usługach 9U. Hotel
Centralny" 825-11. Informacja k0lejowa 'JO, Pogotowie wod.-kan.,
c.o., dźwigowe . elektryezne Sil
i16-33,
Pogotowie
gaznwe
teL 30-20-91. Pogotowte wodo -kan.,
C.O., elektryczne RPGII - czynne w godz. ,-U, teL SI-Ul.. 4T.
Ośrodek [nformacjl Usłu~ WUSP
teL 457-41.
POSTO.rI!: TAK.S()WSK: O _
rzec PKP - nt-U. TaDówkl bagażowe ul. Arm" Czerwonej

. RADIO

FABRYKA SAMOCHODÓW
SPECJA~IZOWANYCH "POLMO-SHLtł
w Kielcach

Ostrowiec

4/6
M M wyzsre
odpowlelhi we
przeżyŁam

ju~

161>O-g

wyks't:t.atceaie,
pół

nie !:'!.wsre w to
nę

poznać

sranowillóko,
wieku, ale
rog-

lenę,

crelwego

samotn-i-

ka (rue kawale~ ), ktQry z iecce zapŁaci sercem (wzrost mintmum
17ft cm) Kielce.
kl'.
poczt J90 (dla Leolo li)
C HABA
ntOOtnoł zgublłQ talon n'!. pabwlł or K(F 7414
15tł5-i.'

K I N A

.,Hutnik"
,,~enda o najjszym"
Z RR. pan.
kol. l. I~, g. 15.3&... Wieniec PetrU"
j Ilg. kol. L 15. g. 17.
l 1'.30.
wal~zn,

.,zorza" "Zagub lem w tajdze" - ZSRR, pan. kot. l. U, g.

16 l fS.
APTEKA DYZUBNA: nr 29-871
ul. Sta~okunowska In.
POSTOJE TAKSOWEK : pl. Wolnośct
537"92,
ul. Sienkiewicza
515- 73.

UWAGA: Za ewentualne zmiany .. pro~ramie
kin
rcdal«~Ja
nie Odpowiada.

~ub.it

legi-

Kielce
TETELEWSKA
zgubiła

łeg..tymarję

l:i<r7 ..g
Ma tgGCZd ta
szkOlna

n

l5'1l-g
UNlEW AZNIA ,"lę P.eo:za,~ <>

LO Kieke
~rcic.i·

,.Z;1I'k,łcld

Lt1&tał(l6orn.11w

ElLeld.ry.:zm.ego Ry Q.l,n.l KJwao('..
Clk, Lonenek 70, gm . Pi"k~SZI)W,
w:>j ."..i.a.t€l"ł-c ie, ,.Jtm. K.! ~ . f{.o....

:ba 86.

ZATRUDNI 'NTYCH IASI
1.

Die

ka

Inżynierów

i techników w zapleczu technicznym, na s·t anowiskach technol~gów i konstn.ak-

torów, o specjalności:
- spawalnictwo
_
_ . obróbka plastyczna
- z obróbka skrawaniem
pokrycia antykorozyjne i dekoracyjne
organfzator produkcji
remonty
konstrukcja pojazdów samochodowych.
2. Robotników 'wykwalifikowanych w zawodach:
ślusarz-mechanik cemontowy i nąrzę
dziowy
, tokarL. frezer
spawam elektryczny l gazowy
fqnnierz odlewnik
,
lakiernik, galwanizer, cynkarz
m{)Ilł.ei' samochodowy w produkcji
kontroler jakości wyrobów
elektromonter
kierowca wózka akumulatorowego i spalinowego
tłOC:Mrz w metalu
palacz kotłowy
- murarz-tynkarz, malarz budowlany
- stolarz-cieśla
- deka:nr;
- piaskarz
hydraulik
- suwnicowy z kategorią II S
- ustawiacz pociągów. .
3. Robotników niewykwalifikowanych w celu
przyuczenia do wyżej wyro. zawodów oraz
osoby do sprzątania.
Ponadto zatrudnimy również absolwentów za- '
sadniczych szkół zawodowych, Liceum zawodowego
i technikum mechanicznego.'
Przyjęcia odhywają się bezpośrednio w fabryce,
bez skierowań z Wydziału Zatrudnienia (z wyjąt
kiem uprzedniego porzucenia pracy lub zwolnienia ze skutkiem natychmiastowym).
Zatrudnionym pracownikom zamiejscowym zakład zapewnia zakwaterowanie w Domu Młodego
Robotnika oraz wyżywienie-, na zasadach częścio
wej

odpłatności,

w . stołówce

zakładowej.
załogi wypoczynek

Fabryka organizuje dla
sobotnio-niedzielny oraz wczasy we własnych ośrod
kach wczasowych w Zakopanem, Gródku n, Dunajcem i Jastrzębiej Górze. Ponadto organizujemy
imprezy kulturalno~światowe w Zakładowym
Klubie Kultury.
Zakład posiada Zespół Szkół Zawodowych, w
którym można uzyskać wykształcenie zawodowe
lub średnie.
W ramach doskonalenia zawodowego org~o
wane są kur y:
suwnirowego
- spawacza
- czeladniczo-mistrzowskie i inne.
Wynagrod-renie wg układu zbiorowego pracy dla
prnemysłu masrzynowego.
Fabryka również zapewnia:
po roku pracy ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy
•
n~ody jubilewnowe
dodatek za wysługę laŁ.
•
I"
Wymagane dokumenty przy przyjęciu do pracy :
- dowód osobisty
książeczka woj kowa
legitymacja ubezpieczeniowa z dokonanym
wpisem o l!staniu zatrudnienia
świadectwo pracy z poprzedniego zakładu
świadectwo zkolne,
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w DŻiale
Kadr Fabryki, Kielce, ul. Dzierżyńskiego 27, tel.
541-94 lub 614-11, wewn. 805.
319-k

1~

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Z tajnych dokument6w
w _,.

•

m
I

LONDYN PAP. Dykt31tor Włoeh, Benito Mussólini, popierał w
latach trzyaziestycb faszystów brytyjskich Oswalda Mosleya, prz.ekazującim znaczne sumy pit'-niężne. Wynioka to· z tajnych dotychczas dokument6w, oo.o.stępnionych obecnie przez rząd brytyjski,
których treść publikuje prasa brytyjska. Z d okumentów wynika,
że w 1935 r. z kwoty 40.000 funtów wszystkieh wydatków famystów
brytyjskwh, Mussolini . pokrył 36.000 funtów.
Hitkr jak wskazują dokumenty - wstrzymał się 2. ud~le_
niem pomoey Mosley<Jowi. Wysłał jedn a k w lipcu 19136 r. dzienni_
k'l.rza szkoekieg-o pochodzenia, C lina Rossa, kt6cy miał ZiOrien~
wać się, jaką ",siłę prz.ebida" ma "British Union ot Fa~" (BUF)
Moos1eya. Na Roosie partia ta nie wywarła Większego wrażenia.
Uznał, że ma <Jona "dobrą polItykę i dobreg-o fuehrera", ale orga...
nizolcja jako taka jest d-o ni-ć2eg-o.
Doku JDi>D t Y z archiwu m państwowego (publjc R~rd Offi.ce) m i ały być pierwotnie tajne przez okres 100 lat. Jednakże minister
spraw wewnętrznych rządu konserwatywnego, Leon BriUen, zwolnił je do publikacji, kiedy opozycja zaczęła wyraiać podejrzenia.,
że chodzi. tu -o próbę osłoni~cia znanych działaczy' koW!erwatyw_
Dych , którzy Jawnie współdziałali z f~ystamj. Nooal jednak t-z~śł
iyeh dokumentów nie ~dzie opublikc ana .
Udostt:pnione obe-cnie dokumenty. dotycząre lat od 1934 do 1938,
ujaw n i ają, że . faszyści brytyjscy mieli wiele komórek w aparacie
urzędniczym f· w renoffi{}wa.nych szk~ach prywatnych. Poplera.ru
byli przez przemyslowt:ów branż sam-ocbodowej, żeglugi j przemysłu kJotni.czego.

Ryby

zapadają

WASZYNGTON PAP. Naulwwcy amerykańscy biją na alarm. OtÓŻ odkryli oni, że ryby
słodkowodne w jeoziora-ch stanu
Michigan coraz cz~ści~j upadają na raka, która to choroba

t-

U

!lZ

ta-

go

[0-

~u-

er:

lale
tel.
9-k

-

dziesiątkuje całe ławiN!.
Dalsze badania wykazały, że
choroby rakotw6rcze wśród ryb
s łodkowodnych nie ogranicują
się tylko do stanu
Michigan,

gdzie obok tzw. wielki-ch jezior
znajduje si~ tysiące mniejszyeh,
ale rozprzestrzeniają się na skalę epidemii niemal na całe terytoriu.m Stanów Zjednocrwnych.
Najwięcej przypadków zachorowań na raka notuje się wśród
ryb w tych jeziorach, które leżą w pobliżu wielkich ośrod
k6w
przemysłowych. W tych
tN okolicach od lat JlQtuje się
też wzro;;t 2.aChorowań na raka
wśród ludzi.
Zdaniem naukowców amerykańskich nie ulega wątpliwości,
że właśnie zal.rucie środowiska,
zwł:;, zez.a .szkodliwvmi substancjami Chemicznymi, jest przyczyną zwięk.!!llOnej zachorowalności li ludz.i. a ostatnio również wśród ryb.

Radomska
muszla koncertowa
będzie odbudowana
w·

p.niedziale" pożar strawił
muszlę koncertow~
.... p arku
im T. Kościuszki w Radom iu.
Ze wz~l(du na bHpieezeństw.,
bawi~cyeh..sit: przed obiektem
d.aeci, "kip<ł Miejsłlie~o Pnedsit:bio rslwa GospoClarki Komunalnej przy st~pila d., jej r.zbi~rki. DeCY2j~ władz miejskiCh
obIekt ten będzie odbudow any,
iście w bard2liej n.,wooze~
i funkcjonalnym kształci~.
(j. ryb)

żniwiarz-83"
i

zespo-

podsumowanym
ostalnio
rsie wojewÓdzkim
najo peratorem snopowią 
oka zał się Antoni Cb.,j• SKR Warka o raz :lf!SBIUl ~ Iłży. W kOLkuren
kombajnów zbożowycb zwyHenryk C.lUerslLi :Il SKR
oraz SKit ... Garbatee,
st w k nkuren{'ji Jlr a s
Andrsej Salek :I
i SKa.., .Jasieuea.
konkursu otrzymali
pieniężne i dyplomy.
reprezentował:
woj.
w eliminacjach kra(m-r)

na raka

N3 JwięN!j chorych ryb wyło
wiono w niewielkim
jeziorze
Torch, w stanie ~ichiłan. Na
raka wątroby c~ruje tu już
niemal 100 proc. &Zezupaków. a
wśród inny("h gatunk6w uchorowalnosć si~ga 20-30 proc.
.Tak podaje prasa amerykań
ska, na razie naukowcy amerykańscy nie są w stanie poradzić, w jaki sposób ratować ryby przed rakiem, poza oczywistą radą, że trzeba robić wszystko co możliwe, aby dalej nie
zatruwać zbiorników wodnyeh.

Dziurawy dolar
Zanim

Au s tralia

wprowadziła własną walutę, jaką jest do
dziś
dol ar australijskI", dzielą
cy się na 100 centów, na kontvr.encie tym bvł
obiel:u Uw.
dziurawy "dolar:
Bvła te moneta,
wybita w
1786 r. w Limie (Peru) , która
miała sporej wielkości
dziurę
w środku, aby można ją byłu
naniz.ać na rzemyk i nosić na
szyi. Można więc było caly majątek nosić ukryly na piersiach.
Dziura,.·y ... lar
zaw-:dr .. wał
Da kontynent a.slralijski i loył
tam w obie!:w "
1314 tlo 1324
roku. ~·ówez ..s
jer o
..... art""
..... vnosiła ok"ło 5 szylin~ów ~ry
Iy"jskich.
Obecnie
jak donosU! %
Canberry - w Uluzeach ora% " ..
prywatnych zbiorarh numizmatyków zachowało się około 25()
dziurawych
dolarów.
Oczywiście "mają one obecnie ol-

w

Ile

trea,.

clgenc'e

W

tak ...

W samieszć" .. nł'j ",·uoraj informadi o nowej nadziei nauki
w walce z rakiem sniekęslałco
n~ zo talo zdanie
ru.wi~ce
•
metodach .trz ~ m:-- ... :.nia intl'rleronu
&,amma. W·inno
on.
brzmie~: .. F irma Rentseblera 1lz..-skala równ ież bardzo skut~
~;'n,,· interferon :amma; .~ Laupbein jest on jednak oln:-mywan ... itlD~ ml'tod~ nii ... Genew ie:"" nie z bakterii, ale z lud:lkich krw inek". Przepraszamy.

Przebywa~y z wiz tlł
.h"ponii prez eleni l JSA,
Ronald Reagan, przeprowadzi w nwart"k dr.gą rund-:
r zmów z premierem Yasurur.,
NakasGne. W
czasie
wcz.rajszych r.:.mów
ma~iano problemy bandlu mi-:dzy obu . państwami. Reagan
poslulował
zmnif'j zenie 0~romnyrb nadwyżek Japonii
w ubrolach handlowych z
1.' A. W ]983 r . nadwyżk i te
wyniosą ek. 28 mld dolarów.

• Podróiująry po krajach
Europy zach dniej premier
Kanad y, Pierre Trudeau, b-:dsi" prowadził dziś rozmowy
w Bonn. Poprzednio zatrzymaI si-: " . Brukseli, a "' Bono
uda si~ do Londynu. Przedmi.,lem rozmów szefa n.ąclu
kanady jskiel!". li: przedslawi"ieJami rąd. bońskie~o b(d~
problemy .t.suoków .wustronnych i ogólna sytuacja
D1iętl ..y nar., ..........

ZE

&Ta. 1

największe

• Dzj' przypatla 5łt roesoit"2. urodzin M arri na L.tra,
wielkiq. ref.rmat .. ra relir ijne&,o. twerey K.ieioł.a e,.·angeliekiqo. Dzli ~Io ... ne
uroczyslości religijne odb(a~
się ... Eideben w NRD. miej"". urodzin i "lIIonu J..tra.

-Zespół nPodolanka tt

w Kielcach
1

spotl.ali ... ę z I
ekrtelarzem
KW PZPR Macidł'm LubC7~ nskim. Radzie«:y ar~yści zwedZ11i jaskinię "Raj" i
okolice
Keic, a także zlozyli kwiaty
pod pomnik ie m Wdz.ęczn ości.
2e:-.pol ,.Podolanka", który powstał w 1!l56 r. działa przy Fabrvee . .łników Ciągnikowych.
W" ~nostce wojskowej w Kielcach .,zeprezentowal
v. iązankę
tańców ludowych
Ukrainy w
trakcie wieczornicv zorganizl>wanej z okazji 66" roczn,cy Rewolucji ParozjerD.kowej. Przed
spotkaniem z żołn:erz.ami gośc.
z ·jedziJi -.alę tradyc ii jednObtk:.
(alp)

Ma on regenerować jej "kór~.
Za tę amII kwotę B)·gum stc'rwuje t:ialu także trwaJSR,ą t0aletę niż kaw i r na twarzy ..Np.
p,f'oC~ołow, . e wykellane Jna~I1(:U
re, p!'Zy ~ym clou teł!. zabIegu sl.a new i JlOwleczenJe kazd g
JlQznoII"cia ~-kaoratowym
:Uotefll.
.
,
~_
Ab601utnie poufną ) we -...
sow.aDą paz:a gabinE'tenl 1'11:1:'0ma Jr,uraocją ]ł'S1
JtO!lZWtl<tCQ
10 ty". dolarów kąpiel w szaDl-

p.;. me,

krwi.
b·m

~dlZa}ą4'a

rllŻE'n,

Mi~trz gwarantuje
przy
że klient nie pla i się w

t~ni~, . gazowanym winie

korzystając

tak-

1eez
najlepG:cym franr, "m S2.ał»pQ
niE.
zja ~nej mark.i ,.dom
perign n.
•
ylweostes- lal
,Rocłr Hud&on, Lauren Eaca},} i w~elu l0ny b w\Mc leli slawny h twa.rzy 2.gła 2a się
Fegui .... n ·
u
By~urn
do generalnej oc'lJH)wy.
.J~o r repł.
na
wi~zną
młodc'<C .i-t natrt~,u j.ąca :
pi el«now.anie sk6ry, l kki.e i~

m()('ar~!wo

świa1a

kapitalistyc;z.nego.
za tasowaly
restr. kcje, próbując w dod~t
ku dowodzi ć, że jesl to w IDteresie polskiego narOdu.
"Inlere·" len polega na tym.
że na~za gospod arka
poniosła
do tej ch .... ili szkody liczone w
miliardach dolarów. Fl<ktyczna
blokada
f inan,owo-kredytow a
do pl·ow adziJ a do obniżenia produkcji w wielu d ziedzinach. O
brakach w zaopairzeniu
prudukcyjr.ym
może
po..... iedzieć
każd~·
praco .... noik
przemysł u.
Handlowcy w yliczają straty z
t"tułu ulraconych na rynku an>erYkańskim i<ontrakłó·w. Prawie ·każde przed~iębior~two handlu zagranicznego wykazuje. ie
same tylko bezpo;rednie
traty z tego tytułu wyno_zą od
k iJku do kilkuna ,lu milion6w
dolaró ...... Dzieje się t<'k, bo %
jakże wielką notlnalar.cją i cynizmem pOlraklowali
Amerykanie umowę
dwu. tronną
i
wielo-tronną (w ramach układu
GATT) o klauzuli największego
uprzywilejowania w handlu z
Pol-ką. Szukanie now)·,h r~·n
ków zbytu - dla. lowarów importowanych doty(·hcza, przez
odbio.-ców z USA lei: ko,zt Ije.
W~·lwórr.ie pasz dla trzody i
drobiu przHv. arzają('e ponrzednio ameryk .. ńską kukun'd7( i
soję pracują na zwolnion,·rh 0brota("h. Zamykane 'ą fermy,
zmniejsz~·ła si~ hodo .... la, bilans
mię· ny
jest bardzo
napi~l".
Wielomilionowe sŁrat... poniesli
pol~c~" rybacy,
przed którymi
zamknit;to ob<:zary
polowowe
b~dące w
~e.tii Stanów Zjed-

Salony pięknoŚci-uroda za
OOKoRCZENJE

siedemd zie~iąty("h

Jatach

wo'''zE''<ny przemy,;!.
P wstały
fabry1!.i wYJlO!'ażone w ma.-.zyny i urządzenia z U~A, RFN,
Franrji, W . Brytanii i stosują
ce porhodzące stamtąd te<hnologie. Połą czyliśmy
i
,. i zami kooperacyjnymi; duża ezęs.:
zaopatrzenia dla przemysłu docierała do r:as z rozwinif;'ly(·h
pań,tw kapitali,tycznych. Czyniliśmy to w dobrej
v.i ..rze,
zgodnie z duchem Helsint'k i
zapewnieniami płynąrymi z zachodnieh stoli<' o odpr~żeniu 1
współpracy bez barier.
Odr~bną sprawą
je t spo. b
wykorzystania udzielony,h nam
kredytów, rzeczywisde, ni tak
miało to wygląda~. Teraz jedDak dąży r.a nas balast zacłu
żt'nia. Zostaliśmy
z
wieloma
fabrykami czekającymi na importowane materiały,
komponeMy i podzespoły; z n'nkiem
łaknącym
większej
liczb
to. ,",'arów.
W najtrudn;sjszym
dla nas
okresie,
tany Zjednoczone -

brzymią wartosć.

To

d kilku lat łączą naJ z rozwinięlymi pań twami zarhodnimi już ciE'nkie nitki powiązań
.. konomicznych.
Gło zeniE',
iż
wina za ten stan TZel'zy leży

że z Uł l'bodnirb kredytów, no-

•

8TR.

jest utrzymywanie więzi gospodarczych
handlowych ze wszystkimi pańNtwami. Pomyślne kształtowanie
się tego rOdtaju "tosunków nie zaleźy jednak tylko od na:o;zy.. b
dobrycb chęci. Wyma". to rowniei OdpOWiedniej )lU tawy tej
drugiej strony,

zbud_al~my,

w

Z&

Wolą na zego kraju

ln>nie je<;t m ki3ełizmc>m
pierwsz j
pr6by.
Udowodniel:ie tegoo nie wymaga zbyt wielkieg w ysiłku. Wystarezy pobl.. żna ch oc· by analiza uwarunkowań i reaJi w polskiej gospodarki.

Powoł a.J:t .. się na :aródla
..~jlłaane z li"allsk~ k.nfereocilt JHljednania nar dowego Al!e_ja a_tera JI~,
je' w
.roClę .rse~tawicl;..le
zwaśnionych .1r.1I Mią~n<li
ctl!"ołne
perlU.mi"oie ee tl.
klucz wych
zasad
ref.,rm
konslyt-:rjnyeh w Libanie.

~OŃCZENIE

óre
po pol"ki.ej

informują:

gościł

e frykcje,

110.

awarlek pneslrze«ane był
porozumieDle o pr,.erwaniu
..gnia w rejonie Tri I' li, "0.warte 9 bm. mi-:dz :lw.lennikami a przuiwnikami .Jasera Arafata w palestyńskim
ruchu oporu. Agen je prasowe nie .,dnol.,waly iadnego
przypadku naruszenia poro:
zumienia. Wedlug !'zacunków
w
wyniku
Iyg.,dniowych
walk w rejonie Tripoli w
tflłnocnym
Libanie zginęl
2(10 868b, a 53 zoslało rannych,

fortunę

i dllio.. dui-o WoOCIy. O
UJ en..
n
i t~wania
t. h
reguł
pTLEokonuje ~ gląd Byguma. Na
jEol1 46-1etn· j twarzy ne widać
ani !erlnej zrna.rsu:z.ki!
Gdy Byg.um J)Uruje tw dosłownym zna('unJu t~~o slQwa)
swoieh kJienww ma rado..D ()...
bJWze.
..N ielllÓN"z
l.el ..ie ni.
wiet1~ .., p~
2.e ltlolem" maw,,,, wuw za 1 pr-otrt usznym s.pojrzrnit'm i dOOajt' : "J_
ełl(tme bywam w t ym )HIftI-nyYJ.

http://sbc.wbp.kielce.pl

"I"'.

m)

lIoczony4'h . Urierpiała r;asza flota handlowa i lotnictwo pasażerskie.

Prz kłady koszlów )J()noszonych przelZ polską goopodark~
w wyniku polityki
adminiskacji prezydenta R eagana moż
na mnożyć. Są ich tysią('e. Sku tki odrzu amy na 4'0 dzit'4.
Znają je dobrze twórl'y i or~
downi('y tego wrogiego, jedLOznacznego kursu, ale o ni,·h IJ ;~
mÓ\l\Iią . To byłoby DiewygorlTlE'.
Restryk cje mają pn "i.,ż jak
twierdzą
..pom6<:" _ poJ':kiemu
narodowi - nie "z"oo.. ;(>.
~AN ClPJU Jl /PAP) .

Zjazd dlegatów
banków spółdzielczych
DOKOŃCZENIE

ZE

8TR.

l

s.polecznionl'j. Podczas spotJuam.a, w k.tórym udfz:·ał w-Lili,
m.in. I sekretaorz KW PZPR
Maciej Lubnyńsk;, ple~ WK
ZSL Cze ław Kozak i wicC'W()jerwoda kielecki Marian Obara.
przewodniczący

WRN RY!l2:ud

ZbrÓJ!: ooe«o-rowal Pl2.f:W
t.:.
c:zącego Rady K.rGjaw j FranKolbus~a Of<l'7.
f'fł.NIa
Zarzą<lu
Banku G ~a.Tk i
ZywlJ'lOt\ciov. ej Ja.nUS"Aa Ci ..b4lsza
dmakami .Za
,ta' ługi
dla Kielecczyzny" (.'lEt 2!d.ię\:lU ).

einka

Dzii przed po.Juoolf>m .. j<J.J:d
rO'J.4>OCzęlo

nadame

(loÓ'.t.n.....l

:zbiorov. ej ,.Za za~luę i d"U! Kjf'leccz.~-211 "Bao.K~~ i G08p{'(i.;u·k i Zywtlościo-we j. Winłt1ł .... '
DoD\agał~ - p:-zev. 00 r,.,('{;j(,t'go
Rady Banku SpOldZI].c-d1! '"
Bu5ic:u u.deokOTO\' a. l() y.J~)ż.em Ka-walenatim
i1 u
rod'l.e>l1ia Po.Jski.
p, ... v:w.an
takie 7.1ote, srebrne i .. 'iQi)we KIzyie ~ugi ()f~ O{>4,;D~
"k i ioo..,widuaJn. ,.Za
U'l"')utti
dIla Kie-le('(!2.~·z.nyV, .II
,";i.e
oolZlllak i: .. Za/)Iuż,on~ó.LIólJat:a
ruchu s.p6lda.iek:z.ełlo", ~u.
żo.n" d·la
bai ków
zw1cz.yćh" . .,Za zashlg,; łHa finaWlsów PRL". ()ibecme UHf1!;:Jtł
kontynuują obrdd~.

' .... 11)
Fot. Al. Pil'k.u'ilu

·Telefon

interwencyjny
DOKO CZEN1E

ZE

TR.

1

poludniu. O~t.:nO\
autobus
jadący z Chmirlnika d
H·ielc
o godz. 5 nie prz -jt'żd:i-a w 0góle, a ~o,,"roty o godz.
J5.40
przypominają
sceny .. w.,s~r
nów. Dlaczego?
po

Pvt.anie to - z.adali ... m
d yrf'"ktorowi ds.
przewol.·
PKS.
Faktycznie, 06t.atIllO raulI" au\JObu . ... nie
KUrsUją z ł wOOu
złv(·h - ,. arunków
ątmO'>!t'ry~"7.
nveh (bardzo g~ta
mgła). 1sinwje zbyt duże
zagnl'Żt'Jlie
bE'zpieczt>ńst .... a jazd
p"'llielów .
Nal.orniast pow rot
ą
rz~·zy
wi"dE ni('", e. le, ('o jt'st ,,23łn!!ą" Jlie tylko
pr7.Łwtl;tJl)l..~ ,
all' również
kultury
jM.>dró,,~ych.

ytuatia w
się

oopiŁ1'O

taborze

w przy

POłluwi
HJokU.

złym

(llłk)

lO
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• Koszykarze P.lsIU zako6czyli tournee po Chińskiej Republice Ludowej, gdzie rozegrali 7 spotkań w tym 6 wygrywając. W przedostaŁr.im meczu nasi zawodnicy
pokonali
reprezentację okręgu wojskowego Nankin 111:88, a w ostatnim
zwyciężyli . drużynę
8\&aDI:'bajll
86:73.
.
• Reprezentacja pił ': arek ręcz
nych Polski przebywająca na
turnieju w RFN przegrała z
zespołem gospodarzy 17:24. W
im:ym meczu Csechosłowaeja
pokonała ChRL 31;25.
• Dwie spore niespodzianki
zanotowano w kolejnych poje-

dynkach tenisowego turnieju
Grand Prix w Londynie. RozsŁawiony z t:.r S Wilanaer przegrał ze swym rodakiem ~.rry
elem 3:G i 1:6. Krjek uległ Ho-

Praca nad stylem gry

• Niespodzianką kolejnej serii spotkali S rundy piłkar
.kiego Pucharu Ligi AngielIlkiej był remis obrońcy tego
trofeum LiTerpool. w 'wyjazdowym . meczu z drugoligowym
F.łham 1:1.
.

i stabilizacją zespołu

Sprintem

• Zawodniczka Filipin Lytlia
. . Vqa wywalczyła drugi zło
ty medal na trwających w Kuwejcie lekkoatletycznycb mistrzostwach Azji. Po zwycię
leńdrowi S.peMmowi 1:7, 6:1 i stwie w biegu Jla 100 m Vega
5:7.
wygrała także rywalizację na
• W towarzyskim piłkarskim dystar.sie 200 lU uzyskując nas
spotkaniu juniorów JlFN zre- 24.07.
misowała ze S ....eM 1:1.

piłka~cJ.l ~ li~i li'~aLi .i

O

my mnieJ. OlU rown!er: uk~ńczyli już sezon.
Jedną
z drużyn występującą w tej kla.lie jest Grallał S"arżysk., e
występach tego zespołu mówi
trener lIL"-REK GLIWJŃSKI.
- Zacznę od ikladu, w którym graliśmy w minionej rundzie: Dejworek - Golda, GlIoiara, Ma]aaa, Siemiea.iec - 0• au, Rosół, Mał~1t - Z. Glijer,
Paźdt;isa, Pająk. ' W
rezel'wie
byli: K. Głijer, JIInłz, -cholllJ i
bramkan RancUa.
.
Uw azaru, że jest to najsilniej!!Za ' III-ligowa grupa. gdzie wię

Superliga
tenisa stołowego
W rozegranym w Czę.>tocho
wie meczu europejsk.iej superligi tenisa litołowego Polska
pn:egrała z .Il1l:'aalawill 2:5.
Wyniki poszczególnych gier:
(na pierwszym miejscu gospodaue): Drysze1 - Mesarosz 1:2
(23:21; 19:21, 17:21); Grubba K,rakasevic. 2:1 (13:21, 31 :13,
21:18); Szatko - Perkuczin 0:2
(15:21, 14:21); Grubba, Dryszel
_ Karakasevic, Lupulescu 0:2,
Oi:21, 19:21); Grubba, Szatko Per!nlczin, Lupulescu 0:2 (12:21,
Karakasevie
19:21); Dryszel 1:2 (15 :21, 21:16. 14:21) ; Grubba
_ ' Mesal'06 2:'1 (21:23, 21 :15,
21:12).
Jugosłowianie, iczyluot r.i zwycięzcy superligi, przyjechali do
Częstochowy
w
rezerwowym
składzie bez s;wy cb najlepszycb
tenisistów. Mimo to Polacy nie
potrafili im s{-ros t ać i prz~grali

kszość
już w

Polska-Norwegia 1:0

Paszpol'łV

bardziej realne

dość gładko.

W innych spotkan iach superligi europejskiej w tenisie stołowym padły wyniki : W Miskolcu Węl:'ry pokonały AD~lię
5:2, a w Aalen RFN przegrała
z CMelaMłow.~~ 1:4.

Podział medali
u florecistek
Dełfia. Skąps". zajęła

czwarte miejsce w iurnieju florecistek na odbywających się w Lizbonie
mistnostwach
Europy.
Połka
przegrała w pojedynku '
lIlaro trzecie miejsce •
łiII (W. Brytania)
5:1. Tytuł
mlatrzowski zdobyła
CUDelia
Hanilc:Ja (RFN) wygrywając w
finale z CaraIą CieeaneUi (WIoelhy) 8 :2. W czołowej ósemce
miBt.rzostw znalazła się również A_a W.jteaa", k tóra przegrała pojedynek
ćwierćfinało
wy z Caro1ą Cicconetti. (PAP)

Lin'"

Zwycięstwa

pięściarzy
. ~~aj.

Ila

Broni

~rywan}'lll

JKę9Clan,ktm
klrrueju im. T.
St.amma odbyło
się
tylCo'
walk. Występowali w !licb ~

te. zawodnicy r.adomsk iej

BroGi,

. odłlreśli
z ycięstwa.
w ..... ten.m_ki, w wadze

któł'zy

Sł.•

ki)łuciej,

pokonał

pięściarza

st«znlowca
Gdaiwk Sllaapa
prze!! rac w II rundsie . Natomi-Mt w wadze irednieoj Becela.
W'___ek zwyciężył
,ł4&aml
3:% zawodnika NRD Idtwe_ ••
Z . nych cIekawszych wa.lok
odnot~w~ć

Sr~Jq.

na1-eży

pocatkę

z
uwodnikiom
Cietea"-Raelll oraz
łatwe zwycięstwo
nad
Cweboosłowakiem p'&aea-.

Pet......

Moocolii

(la)

UPltES8 LOTEK

Z.

'I,

II.

Zł,

la

MAŁY

LOTEK
I - .l%, 11. 19, za. 30
D - Z. !3. Zł, 25, !9
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na oli_piade

Wcwraj w Pozr::aniu rozegrany z06tał kolejny mecz eliminaeyjny do piłkars kiego iurnieju w Los Angeles, w któ vm drużyna
olimpijska Polski pokonała NlH'wet;ię l:ł.. (0 :0). Bramkę strzelił
Zlutezy~lri w 68 'mln. W idzów 7 tys.
Drużyna Polski IIrała w skła
dzie : :Kazimierski - Chojoaeki,
8e"ołow*i, :Król, OtIłrawski Pękala, :Kensy, .Bua, Miłosze
wiez (6Z min. Jtr1łSlreS,.óski,.
Zlłltellyruld, Furk"
(oK mi•.
LeiDi.k).

Norwegowie okazali się bardzo wymagającym r"walem. W
wypowiedzi
pomeczowej trener Waldemar Obrębski stwierdził, że. wczorajszy
przeciwnik
jeit obecnie silniejszy od drużyr.y NRD, przede wszystkim
pod względem taktycznym.

Nasza drużyna odniosła zwycięstwo, lecz
styl jaki zaprezentowała nie mógł zaimponować. Szczególnie dotyczy to akcji ofensywnych,
które przeprowadzane był" bez polotu i
zbyt szablonowo. Całe szczęś
cie, że 'IV 69 minucie meczu napastnik Górnika Zabrze Zgutczyński zachował się przy tomde pod bramkli\, co dało w efekcie
naszym
piłkarzom
skromne ZWYCięstw8 pozwala~ce bardziej realnie patrzeć Ba
końcówkę tyeh eUminac:vj-nych
rozgrywek.
Tabela po wezonjszym pojedynku wygląda :

lalblaejt prud
,A~",m

Kogler -

SarajeWtnł
czolowll .ko-

czek Atlltrii, zopowiada 101lw/llc:zeme co najmniej ;,ednego meddll tli Sal'ojewie. ZApytanll,
. c~lI po ,adobUC"'- olimpijskiego
"'e d_III w1lcof ll .i( :I! c.l!lflnego
IIprawi.Hia .port., Kogler odpowiedział, fi będzie takie atal
". pod",'"
Miatr.z:oat1OacJt
,wiat. to Sn/ellł.
(P -(P)-

n.

.

.

Młodu piłkarze 'Jńeieekiej

Koro-

,. 111-3
, ,5

l . POLSKA
Z. JOlO
S. Norweci.
l. Daoia
i . •ialaD4ia

5
f

H
t

i

~-t

f- ,

f

!

S-lf

W innym spotkaniu eliminacji olimpijskiCh

~qMławja

po-

konała

W'l_cll,. 5:1. W tabelł
. prowadz\ Jugosłowiar.ie przed
Rumuni" Włochami i Holan(Illap)

!li,.

1. Hep4_

11

•• .,......

zespołów

występowała

li lidze. W drużynach
tych grają tacy piłkarze, jak
Deja (Walka Zabrze). Mikoła
jów (AKS N iwka), Herisz (Górn ik Wojkowice), Bielenin (GKS
Tychy) czy Pszenniak (AKS
Chorzów). Były i są możliwoś
ej na zm i anę, na
teoretycznie
Słabszą grupą. N ie czyni się tego ze względu !Ul k i biców, którzy mają okaEję oglądać imane
firmy i lepsze druzyny. Mecze
sit widowiskowe-; a zespoły śl.1i\
skie preferuj, grę, w której
dQlJlinu jo twarda walka popart« dobrą kondycją. Piłkarze z
czołówki
demonslrują
przyzwoI ty pooiom n iewiele odbie~a j ący 00 II Egi.
Nam lepiej się gralo w spot kaniach wyjazdowych, 'Wf których Ilzyskal.iśmy cenne rem isy:
z GKS Tychy, Urani ą Ruda $ląska . Górnikiem Bełcha
Sów i Wojkow.ice. W sezonie 00n ieśU-śmy dwa
zwycięstwa
i
siedem remi.iów gromadząc llł-

Szwajcarzy pokonali
finalistów ME
W eliminacyjnym IJpotkaniu
mistrzos tw
Europy
seniorów
grupy I Sllwajearia pokonała w
Bernie Belaię 3:1 (1:4). Bramki
zdobyli dla Szwajearli - Schaellibaum (23), Bri,ger· t76ł i
Geiger (38); Dla Bel,ii - Van
der Bergh (61 min.).

.:.
ł:S

l. Bel«ia

Z. 8awajeana
J. Szkoe';"
4. )JaD

H-I
t-t

ł:'

f-&
i-ł

3:7

Do rozegrania pozostał jeszeze jeden mecz: NRD - Szkocja
(li.XL w Halle). Mimo poraż
ki na pierwszym miej8cu w
~~pie

pozolltała

.&lgia, która

JtiZ przed tym spotkaniem miała

zapewnior.y awana do pc'zyRłoroczoycll linałów ME.
. (PAP).

ł :1

i

OrU<''Zem

!Ncbednió..

ł:l

i

ny nie .tali . odebrać ' sobie pr6o- .. Odłn
11
1.-at tedeł> remis li Nidlil Płńe:zóll' 1:t.
clownietwa w lidze juniorów tar- t . .~8
Jl
!a-M
Truci "esp« eaołówkł - KSZO
sQ'ch Kieleckiego OZPN. Sezon lł. ZeWt
'Y
1
o.trowi _, uzyskał wynik r.eml)l
jatiennv $Skończyli efektownym U • • •eł\
h-U sowy E M.,ptllneRl li :1. Poza.tale
zwycięstwem
nad Orliczem Su- ~.B.~
'Y
ll-U l"6u1taty: Nida - AlC.B Busko 1 :1,
cbfJ4ruów J :1. lIecz odbyJ się ..a
Grartat SkadYK4 - Jfeptun J :1,
boisku·' pneciwnilc.a. ' Najgrożn1ej
Liga juniorów rołodS1IYcb w 0- Nlda - Granat 1 :1, OrliC"ol .- Bia!łzy konkurent kielczan KSZO lt,~gu kJeleckim dobiegła półme'" łe Zastębie Nowin>, I :ł, AKS Ostrowiec, trafił na dobrze uspo- b. Błę~ni Kielee ro~grałł 0- Orlicz ,:J,
Btałe Zaglebie
sobion~ drużynę Neptuna Koński.,
, . . MU Białe ZatIlębit - Alt& i:J.
i mimo wySillr:u całej drużyny nie
polra.lJł rozstrzygn~ć spotkania na
ł5-.
l'
własIlłI korzyŚĆ. Hutnicy odjechali
Młodzieżowy kącik piłkarski
U
JI-.
40 domu z porażk~ 1 :2. W ten
ł. K:IIZO
II
H-lt
sposÓb rótnica pomiędzy liderem.
ł.H ....
H-Il
a drepczącym mu po plętacb zesI. l'łepWa
polem hutniczym z Ostrowca j)I)- _
.. !łłar
lt-tI
większyła "ię do ,,"zech punk1ó ....,
I
ł
u-a
Zmiana nastąpiła na trzeciej po.łS-4l
ZYCji. Dz1eki remisowI w spotka11
__
I
7-Jl
niu Zenit ClUnteloik - Błękitni
. . . Oriks
l
Kielce 1:1 j wygranej Nidy Piń
czów nad Granatem Skarżysko li :2,
Załegłe ~nie Wepłua - Biasespół kieleckJ mając 'korzystniejłe
Zagłębie
wyznaClW)ne _tanie
sU\ różnicę bramek wyprzedził
pru.: WGi!: OZPK : 1 _ w lMemłodycb metalowców ze Skarźys
~eym miesiącu.
ka. Star Staracbowice. wygra} z tatni mecz ze Starem StaraChoRuChem Skarżysko 2:1 I utrzymał wice Da własnym boiSku, kończil,e
kwanżo.,.e spotltanle juniorów
sz.óstą lokatę. Blale Zagłęble No- rozgrywki jesienne w ładnym styp?mlęd~ repcezentacjami okręgu
lu.
Wygrali
bardzo
wysoko,
bo
aś
wIny - AKS Busko ' :3 (walkokieleckiego 1 radolllSkiego w ra.5:1. Zwycięstwo to pozwoUlo gwar- mach przygotowań do roz$tYWek
wer).
dziStom utrzymaĆ pozycję lidera. • Puchar im . I. Vlchałowicza odL KorolUl
21
n
S3-n Wyprzedzają Koronę jednym punk- będZle się w :lObotę, 12 bm., o
%. KSZO
n
n 25-14 tem.
god.E. 12, na Madion1e Stana w
s. BłękUnł
n
15
~T
StarachOWicach.
ł. Granat
n
15
Zl-l1
Pilkane Korony w trzech ostatPierwszy młlCll, 1'Os&gran,. w
5. Nida
II
13
Z5-H nicn meczach odnieśli dwa zwy- Wienbicy, ZIlkońCZ3'ł 8ię awycię
11
t!
11 Neptunem Końskie
" Star
~-1' elęstwa Mwem Radomia ł:1.

•

••

---

_l' -

t =::a

Korona

••
••
•• ••
• •
••

. n-.

1 Błękitni ~ ~~

mis~zami

-jesieni

•

•

•

"'Z'

http://sbc.wbp.kielce.pl

cznie 11 pkt, {-lasując się na •
pozycji. Trapi nas aprawa mło
dzieżowców, których aż trzecll
musi występować w całym meczu. Dopiero od trzeciego spotkania grali tacy, bęttący pełnowar
tościowymi na boisku. Analizując poszczególne
formacje to
najsilnIejsza w naszym zt"spole
jest obrona i niezla pomoc P.
odejściu Graby do Cracovii, lIIr...
sa · i Paidmza do wojska, praktycznie przestała istn i eć linia n ....
padu Stąd kon l eCZn<lŚĆ ustawieil
eksperymentalnych
zachodU\ca w 06tatnich meczach. np.
Gonciara czy Glije r występowali
w ataku.
W Granacie j~stem od czterecll
m i esięcy, a zespół jest w tukcie przcbud{) wy. W porównaniII
z ub. sezonem występuje siedmiu
młodych ' zawodników, a zajęcia
li

piłkarzami prowadzę

pod kił

tm wypracowaI\i.a stylu ery i
5ta bilizacji, całej drużyny. (maI1

omemoriał L. Wyszyóskiegt
Zawody

w

byłej... łaźni

Okr ę gowy Zw i ązek
Str1:electwa Sportowego WojeWÓdzkiej
l!' ede ra '.!ji Spor t u w Radomiu
o r ganizuje zawody st rzelet'kie o
rot"m?r i ał Lucjana Wyszyńskie
go.
Luc jan Wyszyński b,;} czoło..
wym zawodnikiem ziemi rad{)mskiej,
rekordzistą
Polski.
w ielokrotnym
reprezentantem
kraja, tl'enerem i sędzilł. Peł
nił
też
wielokrotnie funkcję
prezesa Zarządu Okręgowego
Strzelet'twa Sportowel:o w Ra-domiu.
Zawody organizowane są dla
IAcz(:zenia 6S" rocznicy odzyakaDia niepodległości Potski.
Odbędą ' się one na strzelnicy
w byłej łaźni Zakładów Metalowy ch im. ,en. "Waltera" ...
R adomi u przy 'UL "Waltera" S w
dniac h H-lS.XI. br., w godzi~
na ch 9---.12 dla młodzieży sz.kolnej i w COdzi naeh 15-19 dia 00.rosł ych .
Przewidziane SOl
konku rencje:
P istolet pneumatyczny ..
s trz ałów ocenianych (kobiety, 81!-niorzy i juniorzy} Ol'az pistolcl
pneumatyczny 20 s trzałów (~
dzi...ż szkol na).
Karabi nek pneumat ycznyzasady podobne jak. wyżej.
Udz i ał . wSlZystkich
chęt-nycJt
bezpłatny , zj!łoszenia do zawodów na s!rzelllicy. Uz.:rskanie
wymaganych nocm według IdalIyfi kac ji spor towej upOwairu.
do otrzymania odznaki strzeleckiej.
(j. r:rlt.)

Wieści

spod kosza
. Drużyna lCadetitw kO&Z;rkar~,
Tęeay lUełee roze,rała kGlejne
spotkanie !Ile Starem Staraeh.'
wiee wy~rywaiłC 134:" (''l~.
Najwięcej punktów zdobyli: dla
ltielczan - D'.llnik- 3!.
~Uil:
2&, KołOl'llSkJ lU i Tajer 20: dl,
Staru - Mac~jezak l. i Wiecha U.
.
JJylo to tnecie
zwycięlitwo
Tęczy, która je5t nadal bez IJO':
rażkL
W sobotę, w kieleckiej
hali
przy ul. Dzierżyńskiego
k,elcza-nie zm.ierut się ze st.llt
Stalowa W.ła, począ t elr. ~
11.30

Natomiast kadetki Tęeay w
ostatnUn pojedynku
pokonałY
Stal SW i7:5ł. Wcześniej wygrały ze Sparilł w KazimierzY
Wielkiej 8%:35, uległy na włas
nym terenie MKS Chełm 58:&1
i zwyciężyły MKS BiI~oraj 89:45.
W sobotę w sali przy ul. Dzie rżvńsk:ego Tęcza spot ka s ię
1Lkiem. Poczatek godz. l O. ("..
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