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8 bm. w S karżysku -Kamiennej
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3 w Suchedniowie, $zk~y Pods~wowej w Zaleziance, Szkoły Podslawowej nr 11 w Slarachowicach, Komendy Hufca
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Towarzystwo Miłośników Mia ta Skarżyą ka-Kam. oraz
Muzeum im. gen. Zygmunta Ber!inga akcja młodzieży
kartyska, Stacachowic i Oslrowc
pod hastem .. Chcemy żyć ...
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F\re2.ydi.um Rządu roz.patr~y
ID projekt uchwały Rady Ministrów o mode-rni·zacji i ró2.WOju przemysłów hulnictwa żela
za, ma.terialów ogniot.rwalych,
koksoche-micznego i metali nieit'l~nych.
Przyję.
program
model'll.i.zacji i rozw oju przemysłu
b.uinic·zego.
z.ooow ią.z.aoll o
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d.o u.w~lędnie-nia w CNltralnym
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na lata
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wzmocnienie 5y$temu immuno100iczneg~. Może byc za tem
l0sowany w tak różnych <cborzen iach. jak chMoby H"umaty~ne tkanki
łącznej,
prz.ewlelrłe wiruso.,.,e zapalenia wą 
troby, niektóre choroby etakujące ukła d nerwowy, a lLto "ie
czy nie okazałby $ię także ' kute ~ zn:'f w
zwalczaniu tajemni czej AIDS. która charllkteryzuje ię własnie spadkiem odDorno'ei systemu immunologic-zne1(0 chorego. Największe jednak
nadzieje p<*k:egD leku .,.,iqze
ię z możliwością leczenia nowotworów. Gwałtowne rozmnażanie
się. komórek typowa
echa tej chorOby - oraz mniejza odporność organizmu są tu
sci"le z sobą związane .
Nie wiadom. ró ... iei, esy lek
pomimo swych DallsW)'t'sajnyeb
w łaści ... oRi aie wywołuje jakiś
ltirJl.hdanycb lI:.tków .. boesayeh. Dotyebnas .ie ma ia"ayt:~ JU':leci_sll:auń; badania
lIIł jednali: w
łeb k"r"v.a..ją lIa terrRił ~ałr,. ItraJu
sajmuje ~( Jnshtut Ch. reb Za-'ainHb i PaHiyhtiuy~b .'lM
w \"ar~a.-i~.

t....

Nasz

sygnał

beJ; trudu

Wł."zimiers
Chmi~lewt;ki
działacz samon.ąoowy Komitetu
Osiedlowego lir 2 podniósł kwestię rt.>montu starych zasobów

C.omi z tegD, ŻE widzę
dz.iś radnego, jesli Die widziałem 1(0 nil(dy przy czyme spo-mieSZkaniowYCh, likwidacji tarlec2dlym. .. - I zataz odpowiedź
łOwicy przy ul. Wernera. uoo~go mieszkańca: Nie cho'rządkowania
starego miasta i
dzi o to, byśmy potkah go przy
prad.liny Mlecznej. Stwierdzi!,
sadae-nju dr:z.t'wek, ale żeby znał
iż kierowany przez niego ' koDasze kłopoty i chciał je roRmitet osiedlowy zajął się m.in.
~-ut:1ywać. A m' g41 j'\lż rln.uporządk&waniem terenów zie}~lLymy 2. t.ego, co
zrobi dla
lonych w o iedlu. Pracy z0.6ta1o
tych, którzy na nJ.eg() lłoGowali.
jednak jet§zcze sporo, przyszła
A wiete jest do zrobienia na
rada i radni mogą w jej wyBocia-nau: zkoł .. pęka w szwach,
k~naniu wil'le pomóc.
za maloo jest :z.ak ładów U5łu &'GW dyskusji podn06zo00 takLe
wyeh, b()iM, ziEleni. dolmeują
te:aaty ol(ólne,
ootyczące Z3,.oziikie"
pa,!'kinl(i,
udążliw.e
rówoo miasta, jak i regionu.
~t ~ąsiedzt\\'~ stacji
CPN i
Na jv.;-ięc ej eJJlO('ji budziła pra.zaII.k;dów przemy lowych.
Te
wa ochrony środowiska natuklopGty Jloje są 00«. przysz!.1m
ralnego, zatru ..... ania J)Ówiet rza
-l 'adnym - są przeciei mieszkańi wód. Doma,ano się, by wy _
-caroi -tl!>1iedla. Ale bdpowiedzial- . jaśnić, d lacaegD do tej DOry nie
DoOŚĆ pued w)'borcami - bardw·
ul'uchomiolMl oczyszczalni ście
duża, Pr1>grarny wyoorcze muszą
ków ' we WrzEflwzowie. W miejropowia'! ');' , clł rv'zek-jwan.iill'Jl.
scowej mleczalni urządzenia holenderskie Sól nie .-ykorzystane
W spotkaJllU uczestniczył leź
Uł.'2.estnicz 'Iiśmy w spotkaniu
kandydat do orl(anów przeds!a_
' kDnsultaC)' jnym w obwod:i.ie- nr
""icielskic-b. Anarxe j lI. r a wski,
S, :znajdującym się w radomp r ezydent miasta. UstosunkDwal
l!kim Domu ' tudeota WSI przy
.
ię do szeregu spraw. m.in. bu~II. Malezew 'kiego 20 a. Najdowy oezyszczalni ścieków. nowię€d pytań i wypowied~ do.... ych ujęć wodnych. hotelu, butyczyło 5ródmieścia Raoomia. Z
downidwa
mieszkaniowego.
Xh:boką trosk'ł mówiono m.in .
Podk r eś lił, iż ezęść tych ' zadań
o k&nieczności uporządkowania
rozwiąLe
się
w najbli;i:szvcb
Cmentarza Komunalnego i)uy
czter ech bitaeh. Dziś na wielul. fuieriy ńs:kiego. W alejkadI
kie
inwestyeje
budowlane nBS
em~u.rn::rch
zalegają
aterty
po prostu nie stać. Trzeba real~mieci. któ re
ą często podpanie oceniać możliwości. wykolane. OJ:iell nis!czy zarówno ()..
nystywać inicjatywy s.oołeczne
kazale drzewa, jak i stare OOIDd la pop:'awy warunków pracy
niki i g robowce.
i życia. Prowadz.ący potkan~
Wi le
miejs"8
poświęcono
kon ultacyjne_
przeWOdniczący
czy lośd w mieście. Mówwno,
Miejskiej Rady PRON w Rado iż t ak.ie od mieszkailców zal~
miu, Waelaw Maj, oodzil;kowal
ay porząde k. Przykladowo, buzebrany 1'1 Ul wnikliw" i szczedyn k (pier wqy) w osiedlu Mirą d sku< ję ora.;
,,; z boga ~ enie
chałów
po roku
eksploatacji
p r aktycznie powinit'n być podprogramu wyborc7egD. Ikl: + wlm)
uany remontowi, tak b-owiem
2.0 ta! już zdewa towany. K to
Od d:&ii, II "m. ".. lokalach
obwodewyeb k.misji wybern -ch
za tD pOno-i odpowied~ialnosć?
~-y l.ione ą
spisy wyh.r~ · w.
O('Zywiś~ie l-okatorzv.
Ka'1ldydat na radnego, StaniKaidy .hywatel po" ini~n "-pra daw
Sw-iueo:yński,
podnió ~l
...-dzić es .... je!:. na-z. ... i' .. o widnieje na Hicie.
problem budowy lażni w Radomiu. Co mają zrobie ci mieszkancy, ktÓ1'2.Y nie mają I zienf'k? A przecież starych mieszkań w grod zio: nad Mle<.:z.ną jest
poro ...
Elibiela l'tIiIew.ka podniosła
D~ol)lem l:lU" ,wnif'tw a obif'któw
OS'I<'1a-towYLh i ~zkolnych. Wskazala n a pot:'ze:)ę wybudowania
Prof. dr Jan Sajkiewin:
przy kaidej szkole boiska (durektorem radomskiej WSI
:i:ą pomoc moga tu oka zać rDd.dre u czr.ió d
wybud<) ' ~ ania
W radoms.,jej Wyi..sl.ej ~z;'ole
podziemne€o
prze jścia w ul.
In;'ynierskiej •.". K. Pulask :eg)
Struga, tuż o!l-)k CPN. Wiele
kolegium t'lektorów zgodni e 2
bowiem
dzieci
z Gołębiowa
obowiązującą ustawą o sz.kDln :prz hodzi nr:Lt-z tę ruchliwa
ctwie wyższym wylo:ulo nowearterię j zda:-zało
ię, że wpago re-kto!'a. W tajnym gluówatłaly Dod \o l a pojazdów.
niu r e-kt&rem elektem wstał
wybrany peof. or hab. ioż. JaB
Sajll:ie ~ dotychczasowy reklęri za
tor, Wybory p&W5talych w!ad:r.
radomskiej uczelni. a więc J)I'()M .. "ru_
Narad.we
w
&wleaeh apras ...a • bm. o 1l00z. 11
rekt o-:'ów. dziekanÓw. prodziena "'3-$1a ( pt. .. Monety i bank .. nó
zos·ar.~ przepró·.\·ad-()'}e
k.nOlY PRL".
potkanie Otlb(dzie
}E-c
w tym rnies'~u.
~I~ . . muzellm przy pl. Partyzantów. O godz. l' w SilU łOnowej
Da.~_ej Iti!!"rii PRL
muzeum Otl1>f;d:tie <: se:m~ 1"00wy po~... f(~/)nv k~'Ąż"",.
'l'iC.oł' .. j
lt
iBiejaty-'.y
uz.el.ni;;n"go OSroOka Prac l ~
w~W
.... cuj W I w RaOOlW oobrk> .!i~
po~ -ani
"
dzie-k_em Wyd-.tiaiu . 'auk połecz.nycb
yż.sz.ej Sz.'-: 1y _-3 .....k
p4l1~z.ny h
ony K
PZPR
d . dr. hab. laa ,-lIIawe_
WaiIłie_
im. poswję.:
temat"ce
hi6toni _jnowszej Połski Ludowej. Podobne spotkanie z doc.
Wain ieW6'kim w -'>Ikiaaeh wiecz-ornTcll odb ło i"' .... WK D.
-

•

•

•

.. .

Od dłuższego eza u z raorosa.M:h
klepów i
barów
mlecznych z.nik.nęły smakowite
napoje, takie jak kefir, maslanka, czy serwowit. A zkoda, bo
stanowiły one powaine uzupeł
nienie delicytowy~h z reguły
nie tylko w handlu, ale i w
zakładach pracy napojów chlodzących. Czyżby do produkcji
tych płynów brakowało surowca?
.Jak
poinformował nas prez.es Okregowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomiu, Bolesław
Zięć, mleka
jest pod dostatltiem . . 'a przykład w kwietniu
w porównaniu z takim sa-

mym

okresem

1983

roku-

lwvciestwa
DOKONCZENlE

ZE

STR. 1

Jvtr., , "m. pod pomnikami
i
na em~ntaru h
i.lnicny
pehkieh i rad"ie~lliC!b "łei.ne
:.ostaną wieńee i kwiaty.
9 bm. o lndZ. 17, o) czym ju ż
wstępnie
i nformowal iśmy, - w
kieleckiej hali
widow isk owo-sportowej
odbędzie
się uroczysty koncert. Wystąpi w nim
zespól estradowy " Bilt Warsa1r
Ban"" Z u działem Ewy Bem,
Andrzeja Zauchy. Jadwigi Osi"iak &ra-z
innych
solisU,w.
W koncercie wezmą także udział
artyści
Teatru im. S_
:teromskiego w Kielcach.

. . .

PJ;zed Dnifll1 Zw_ycięstwa ...",-oj. raOOmsk ' m tr.adycyjnie już
ndbywają

się -

spotkania
wyz~.'&lenie,

oko!!c2.no8ci~we

weteranów

Muzrum

o

rów LWP,
hitIero9.'skich obozów koncentracyjllyeh :ze społeczeństwem ,
a
zwlaszcu z m!odz!eż". W
szlwtaclJ i pUlcówltach 4IŚwia
tow ch przewidziane są apele,
prelekcje oraz w:eczornice, podnas któr ch kombatand, działacze ZB~WiD podzielą się swymi ",-spomnieniami z okresu II
.... oiny świato .... ej.
Z okazji Dnia Zwycięstwa '"
m;e jscach parni i
narodowej,
pod pomnikami, na ementarza ch żelnierzy polskich i radzieckich, mogiłach
partyzantów z06tanll :i!olO'le wiązank i
kw iatów.
W
Radomiu v; -przedd.z,ień
9
Maj2
,..-ładze
polityczne i admlnistral jne
mia.' ·
ta i regi.onu spotkają się l
kombatantami i przerlstawicielami LWP. Najba rdziej zasłu
żonym z06taną wr~czone odzna·
czenia państwowe, wojskowe i
reJ!:onalne.
W tym samym dniu fl<łbędzie
i manile tacja i .. pel poJegglych na placu Zwycię tw a.
Pod oomnikitm
Wdz ięc znośr!
zosta1Ją. 'l.lożone wieńce i wi ą
zanl<i kwiatów. Po południu w
ZDK .. W altera" o<;b~z:e s ie
uroczysta akademia.
(",Im)

skup w~ ł o 2S proc., a w
pierwszych dniach maja
alinik ten jest jeszcze wit:k~,y.
Dlaczego więc w Radomiu b rakuj napoJów mle~znych?
- W sezo'lie . z.imov;ym prowadzimy remonty masz)"D i
urz.ądzeń mówi prezes. Przetwory mleczne sprowadzamy wówczas 2 Warszawy. W
okresie wiosenno-letnim, gdy
mleka jest dużo i urządJ:enia
mamy sprawne, handel niewiele u nas zamawia. Ponoć głów
ną przyczyną są braki
urzą
dze:6 ~h1odniczych w
plac6wkarh handlowych.
OD bt:d:de w takim razie
podcsas upalnego laW Ci- ryJ..)

!urni~.i

sh..deeki w Radomiu

D ::o
zc4eni 4Il-;f-C;a PRL i
DnJa Z veifi51wa, Rada
iVo: wód·u,. Zrzesz.e1lia Sportu i Tcl -

Propon ujemy ...
•

Zakładow)'

lUub

llulł1ary

P'SS ,.polmo-SHL" w JUdeach za-

prasza 11 bm. na giełdę allWarycz.ną.
W eltaS1e trwania giełdy
moina zwiec1zać zakładową saJ(
tradycji. Po imprezie występ
grupy IDuzyunej .,Fort1S".

• WDK w Klełcaeb zaprasza
autorów 1 sympatyków poezji nB
turniej jednego wiersza - U 11m.
o ,oc1%. U w JtaWiarJli klubOwej .

http://sbc.wbp.kielce.pl

.

rysty:':i "Ogni.w&" w
Radom i.lI
turniej sportó ....
obronny('h. P ierws.ze m iejsce w
ry""alizacji
generalnej
zaja!
Krz}sztof SkeruJla z WPKM. kJasy!:kocji druż"nowej zwyci~·
żyła
reprezen' acja \Vojewódz'
kieg& Prz.€'dsi~b :Ol's'twa Komunika ji M ;ejskiej przed W&jewódzkim Prz€'ds iębiors.t.wem Wod~
c:e.gó
i Kanal izaeji i Miejs.knJ
Prz€'dsi~b;0!"S1wem KO!l.Se r wacj!
Dróg i Mos!ów. Najlrpsi otn~"
maIł uporoirWi:i
i pam i ątko 'e
d · P!omy.
twblł)
zo!'ganhówała

W kilku
•

RaOOlll.9,tio'j

Gal ri.:

.... w~ięC.z.at: n~~ei."

l

walk o

ŻOłnierzy i oficebyłyeh
więźnió",

re~orterzv'
%C,notQ.. wCllt:
--

W Radomiu brakuje
napojó ,v mlecznych

•

NUMER 91

byłoby

- lWł.Iepi\.iśmy JI ogklsuń i
to w 'mi;Pjsca('h najbardzi~j wKloe:uiych i
uczęszcz .. ny('~:
w
sl!.lepa4'h,
przedsz.kOlach. plariwkach '\IŻ ·te~zń~,rei public:z.n.-j
- mówi gllEpOOarz :z.t-bra.nea,
Zye . . . .t WŃftiak, przewodnieujcy Rady O iedlowej PRO:-l,
prz.t>wndnjczlI y Komiteiu OsiEdlowt-go na Bot-ianku. - Ka;:dy

pOn iósł Smierć.

Na uL Konstytucji S Maja w Skarży:Ji.u, wtargnęła nagIe na jezdnię pod koła autobus u .. j'-kz" Maria G. (lat 54).
li: hj ta doznała obrażeń ciała .
• W Ostrowcu na ul. :teromsk cl'o przewróeił 5it: na moror ""orze ,.jawa" 21-letni Maciej
D . l<tóry prowadził pojazd pO
spoz. 'ci u alkoholu. D07.Il:lł ró ' ni o ± obrażeń cia ła.
• Us i łuią ~ go w_i:"ć do autob.'·u MPK na ul. Buczka w
K :<j ·aeh. 82-1etn.f>go Stanisława
:t.. ..r zy ~isn~ły drzwi. W nastęn<twie
tego. st"ru,zek uDadł
I tylne koło przcje.:halo mu
przez obi.. nogi. pOwodując otwart4! i.ch złamanie.
(j)

częścią

do WRN), eoo
M iejskiej Rady Nal'OdowejlO osób. Maooatów zaś jeM odpowie4Wl.i& , i ł.
Na<Zwi&~a, daty, daJle z życi&
rysów, op;·nie: "wyróżnia się w
pracy .połecanej", ..dobry pracownik i kolega", uwa
problemy -srndDw iska". Robotnicy
i pracownicy umysłowI, z.atrooJkHli w fabrykach, spóld:z.ieln.iach
s:z.kołach,
jest i tMs4>wka-n.
,.Kandydatów z.«łOł2Ono ~y
wiście duro więcej, a pUeł!iei
Bp. MRN 1.iC7.YĆ ~~ t)'lkil
łOO radnych KoIe,ium wyb&ł'cze
bralD wię€ pod uw8t:ę' -skład
przys:r.lej rad,. - mus.i . był: w
niej zachowana właściwa repreunlacja najw i ększych ~ro
dowi k"
mó", i
w~prae
WOOMZlłt'y ~jelIi~.Q Xi>legium
Wyb&rezeiCI·
Cz.as na ... yraiH'M wotum za-ufanHi.
dla
puedstawionych
kaodydatów - uy WUTSCY je
nymaPl? 'W dyskusji - w~
łe w IItpliwośei , pyłań:
- Dlaoe-te tak mało
..
ecłoszeń
•
:..ebr_Iu,
aOyby
"'S1yM'y ..,ied2lieli, lWI ~_

"Polfa" obiecuje
"Ny ~dą mniejsze. 40 ton teg()
surowca o;:nacza
wyprodukowanie
koło 1,2 mln
ampułek
If'ku. ~o w znacznym stDpniu
popraw !łoby zaopatrzenie lennietwa zamknit:tego. Maksymalne pol:-zeby w cią gu roku ob1j('za sit: na 2 mln ampułek. W
najbhż<zym okresie b~dzie to 2.
ppwnością nieos!ątalne.
Oczywiście, o możliwośdach €ok portowych naszego Drzemysłu farmaceutycznego nie może być w
tf'j s-..tuacji mowy.
Poza ba talią o właściwą produk"jt: jEdlMlcześnie prowadzone są badania nad działanif'm
leku. W ia domo już. że ~rodek
te-n lladaje sit: do leczenia wielu schorzeń d.ieki swym właś
t"iwo~~iom
wpływającym
Da

l!l jest

°

więc mógł
Zebra.nłlU
!!Iłę oowiedaJeć.

Dnia

~"w;etl:e"

.... edtinie sztuki t><Xtr-etu. Prze'
konuje e tyn ~ot:'łt::r ~0Il (3:ił
prac: Ul leriennale "Preu-ntl!·
ja portretu W9J)Ók-usnł'IO
Radom'l4". Nafl'odzone na
er
t
hcza"owy h orzegllldach pra'
ł' z~'ały z.a\up:-ooe 00
leo
lale!'ii autop4lrtretu
OOffia t.
..Gąski" I • .E:.t ki"
I •
Kielecłl:ie K.palnie
1fr."·
NW Mineralnych IIMtU'ł:'IUł
"
tym rok. ~ud.wnietw. 3,3 mi'
ten II:ru .:ywa i 735 tys.. ton pis'
u. Bud.wlani .trsymaA p.'
aadio S5ł metriw SHśe. ...yr
MW marmur.wycb il zakładu"
Bial !:enie. a rolnictw. 1% ,y
'.n na ....zu .-;aDnl't.: .-·ftD.&2:n.~ "·r
ł". wytw-anane!:e w
wej" kfMiedziauej Góry.
• Józef Fą!arski - robik
Bodzentyna - od dziecińst~
utrwala na arkuszach
zdarZle'nia bistoryczne
da.rne orowieści.
brazy artysty =a _Gra
ją za.nteresowanie
na
wach oraz w Muzeum Na
wym w Kielcach, a takie
muzeum reVonalnym.

W.

,
k.i

ul
ni
cjol
ran

•

k.1

•

a

Jest surowiec i ... go nie ma

•
l.

In

l

karni
! i~f1y

.i.ne
n

już

'w

:owo-

Bem,

O siistbw.
uS.

l.

.a
ie

w
ju ż

j:iowe
ille. o
~fi«
inić...

ukeja cieszyła 5ię o~romoym za.intere:.owaniem, tiI.. Muzellm
Wsi Radomskiej pnybyty całe redtiny.

OlCeJl-

AUK C JA

~we-'m ,

~

W

świa

apele,
, pod-

dzia5W,",-

~5U -]l

wa ,..

!owei,
lentai r a'yzan-

łzanl<i

Muzeum W'i>i. Radomsk-iej • WIelokrotnie ()rzekr or.a.I.a cenę
wywoławczą . DLa w jelu był
to
w Rad{)[lliu odbyła
lę
namiastka auterttyc7mej licytaosLatru III Aukcja SzLucji, W szyscy me tylko s.ię wieki Ludowej. Do skaalSe·nu przy
.bo.ie baw ili, ale mielA równ.1eż
ul. Szydłowieckiej przy byli liczokazję pować się z J»' rącymi
n.ł amatorzy. zbi.eracz.e.
k ckud"iał w imprezie twórc mi lucjonerzy malarstwa, rzeźby, cedo'vymi i porozmaw1.ać z nimi
ramiki, kowalstw'ł ludowego.
o :ch
pra(,;JCh, wn1ier7.C-Ol I.:h

tp

ldzień

Uczeslnikom aukcji przygrykapela ludowa z Nie7.11am :erowic ko
Przysuchy. Dui:e
wzięcie miały też obrazy Antonieogo
Jobkiewieu.
blrJuki
wielkanocne St:ln isławll
eweryńskie/;o, rzeźby
o le n13t'rce
sakraLnej Kry tyny Mold3wy z
RędIoci,n ".

Iitycz-

wała

m!a. ~
się 1

wicie!zas!u-

Młzr..a 

I)we i

~ędzie

[poJeg-

W szyscy
uczestn cy byl, z
zadowo!eon.i, a bvlo Lo
przede w szystk.iJn zast"ea pr')wadzącego licytację ck. Stefana
R siń~kiego, .dyrektor
!(uY"Jn1
! włrn~
W i R~doms!<-i i

ęstw a.

imp~e'ZY

~znośr!

willniu w
ie sie
(".-Im)

Idom i"
portó w

jsce

Mal~oru.ta

k.lejne

dzieł

wody w..
wtOCnyeh.

rbLÓoC'kl.

odby!.o

UIOW'CÓW
s~ kilka

spotkań z lI<kiałem Ullł1t.ere~anych
sloron.
Ponadto
płynie
w..-Uro korel.poodencja.
Poza
zecWoOścio wynu
ge:.talĄi i
uoolew<W\iem, IlIC
z tego dotych<:m Il~ WTniKłe>.
inęte już piUor
.....
ku ed.k~d • dui7m
'eicte
nle prowadzi ię
w ocile
~biórki zlemu.
W swoistym plocie (Il.' ~
nyen int-eres~w,
j.ak.l ~

tal w Slta.riys-k::u, Miccu i
BUliynie,
buLwersujący
)eSt
{*'t. te nie ma wtaj winn~lt.

Ka~ ze .$łA:on porzedbaowla ecJ.sowne i racjonalne
argumenty
udowadruai , że chce zatatwit
wę, ale nie m<li:e .
się
"rezygnował .

Bliriyn
j~

roru, Mtnec

Cay wlle
jedno1>lki bandlu wie,Pkiego
lakże pewne!:o d
zbualuj
się
i umlm
kolejne
mk; 'kie złomowisk! Zanim
Le nast~pi.
dobrze
b,.lob7
przyjrzeć
ię
bliiej
ek omiCUlym
uwarunkowaniom
lej sferT na.,>ze,i
I':ospodarlti
i WjJrowadzić do niej nsacl,.
zgodne Ee zdrowym rouJłCl
kiem i iolere..em ogólno poleczDYID. Jak widać r; naszej relaej l, czynn
woje-.
3
bu beu;~.
zbędne regullllCje winn,.
dejść ze s lr<~ny re",ortu
podarki ~teri.arowe-j.

wó<Mtie

Niena-

gos-

ANDRZEJ NOWAK

Opłakane

skutki
jazdy po wódce

.J"recka
feru;e
I ••o.ej ssłuki.

w

zają !

\.1\.1. V;

;wycię

ewód z-

!)Ol \Ul

Gd, w GS-ow:.kim pUJJkcie kUPli .Iomll pep;aln; no na
mnie pedejnliwie j pe .. "cłd,.. usłaleniu, ie .ie je leaa
mieszkańcem Bliżynu, edmówi_ zak.pa sl~e ""IlIoulalora - peCZlllkowo lrie krJ'le. obuneoia. Jakie t., ,..1 ..,.
aaokeh o polrsebie zbi.rki ttVowriw wlern7cb, II.. eddsoie
_ KU. ssniylece aka al&toca je t oblicat...yja)'1D
Ilie
zakapa ewe,o, a t. łakie •• ,.k 7!! l kie
aczeaie
_ie
ieć • • spilckiehli lIOCbodr.>eoie zł
D, ch,.ba wyalacny, ab,. nie był krathio 7!
Pl'eze~ bliiyibkiej es, i.ni.
ll7Szar. r ora l, nie je t zukocwny moim pytaniem. Spodz iewał
się
t kiej re kcji
dzieI\(lilka..rza.
W trzymanie
sk<upu od ludzi zamiej C<)w ych, a chodri tu.taj głów
nie o m ieukańc w ka..riysk,
rlIie je l jednak
przej wem
niezdr:owoego party kul ryZffiU,
lecz uzasack1 ionym gestem 0brony [lI'zed
pog
'l niem
gospodarczej sybuaejl
p6!d'l ieIn i. Skup złom u , w S7.czególn1>Ści metali szl c he-Lnych,
to b rdw specyficzny interes.
W przY'Pad-ku BlitŻy n , aby Debrlć wago-n ołowiu,
łA:z.eb
kupować zlom
rze:Ł Z
lat . P rzez!.etl
okres
ty [kG
wypłaca się klientGm naleiność, a iadnego dochodu rue
ma.. Są tylko straty, bowiem
Wycenny kruszec narazony jest
Wojna kradz ieże. Nie m n wet
zdrz, najbardziej
prymitywnego
Klemag'lzynu. Zl<Jm Leży pod gomuIym niebem, nl nl cu w r wdzie ogrodzO'1ym, :lIe co to z'
rzeszkoda dla idodz ei? Potem, dy już ulh·e..
ię 00pow : edn i-ą ilość met:l.lu,
uczyn się zabawa w c'ociubabkę z koleją. K ieown!ezk
mag:.tzynu, Z fili. Zak, pokazuje mi plik nie 7.rea liwwanvcll 7. mów'ell n
wagQny.
W 19W: roku G
olrzyYrl:lI
leh tylko 10. podna. gdy po-

w..-

uro-

, nim
lfsa..

IŁ"

ze z em

i-

ewódzWodo-

Tu ł ówdzie wmć by~ SlaffiOC~T nawet z rejestracją katoWICką i warsz.aws.k • byli też
turyści z RFN. Pod mllaot~ licyl~yjn,.
po..-z.ty Vi( pierwszej

~ol~Jn~i wyrob,. związane ze
s,,:,~tami wieik::tnocnymi. Naj~lę~ym
ę

powodzeniem ~J'ly

An.,.

nki i palm,. wielka-noc-

Ile ~oanny

W~.

So-

ehacseskiei Ku,powaoo te<i: prace utrslów lUdowych n~e lylk? .z 7.ioeIIk radomskLej, ale równ~

i i4l.nych regionów kraju.

Naioka.z.alei pre:rentowlli1e były
wyr~y g I':lcany z R
!.rn,
Mog1e!.o.ky i Ostrowca. One też
~yły
'ę największym wzi~
C6em u nabywców. Cena spr:r..e-

Ibw_j I::.lanterii C'eł'am iCM!.?i

Zieleń

w lIiel ce
W RMo '", "te ma _Wen!,
łk« er.wnika,
"ułbll
Wudeptllnu.
Po,wzez

IN q

w~z~ "tem!Jl
1ł1f rieloo.e lNellf\q

"'eWw "W
""e~ ~ -

kteiJb choć
opod<1l lm.jdu}q l1ę ehod,,1tti i
dl.'pta1cl. Dłaczego ta'
ę dz1(' jl' ''

CZII to

;ak"

źl e P<)Ję:

rMIIW'-

do ł-.i_t.
PI' ~..a.urn·"'a /l. eZIl .."zej
!4dow"ktwo" Jeden Wllde-pt Je
nl
przez .kw"
lln"i id z.

R<1lwn pchll l

....

W f'erultoc.-", _ eleńcoo ,
A pn' Z'l1l/'Cz4Jl!1'lle
tGok .d'p, ±~ ,,~ó! po-oncga]tl
corocme ft (HL
zew'. Po
peu.'fl
Cl'
uka..:!.&J
"ę
~ów icti.>:;!,;l,
w tllm olmvm

"

m.lOCZOM.

]('

mi.,J&cu. l tak n t m~rnl.' ,dz,,'
prne'l ,lu', zaJn~!ljąel/'Ch
(

w m
•
w teJ 'lItuaCJl

Złel.,......

eJ)

a aUkcji małna byto kupie także ol,ruy twórców lud wvch
oj. ud m kie.. o.
Zdj~ci.ł W, W rch t

bić?

foie

więcej

należ"

..o-

t!lbhc z nopiże to nie
(ag)

nmi mJormuJ CI/mi,
chodnik, I~z .kwer!

Lb rv.
W ne-t :~t.a('la h
mll."~"ką GS wykOrz ... ,,~.Hl() JuZ
pomoc peml'C\Ocrllka. \.....oje"'... ·l
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STRONA 3

Casus "Iskry"

1 Z

niż własna

lepszy import

w Kielcach. t ..) Wiadomo, ie w mlesele tym za miliardy zloty<:h I miliony dolarów wybudowaliś,my fabrykę ło
iy. k. Ale łoży s k nie ma. Oni stoją - my stoimy. Zamówiliśmy
łożyska w NRD. Oni (Niemcy) uruchomili linię, pytają nas:
.,Co, wyście Kielce spalili? Przecież nas nie bylo dot~d słać
na uruchomJenie linii łoiy."k. Zapłaciliście, uruchomiliście".
I łeraz pytam: dlaczego stać nas na import, dlaczego nie ..ł.ać
uas na produkcję we wla nym kraju?"
"Byłem

Powyższy

fragment pochodzi
z wypowiedzi ptzewooniczącego
Rady Pracowniczej Fabryki Sa)Dochooów Małolitrażowych w
Bielsku-Białej Sł. PiotrowIłkieco, podczas III ogólnopolakiej Darady działaczy samo,ządowych. (Podajemy za " Polityką", Dr 16, Michał Mońko
.Rzeczpospollta samorządna").
ot6ż to, dlaczego stać nas na
~port łoiysk, a nie stać na
produkcję w kraju?

Technika kręci się
na łożyskach
Do produkcji prostego silnika
,lektrycznego potrze bne są 2
łożyska, wagonu kOlejowego 16, sarnochoou O6Obowego - 46.
eiągnika- "ursus" - 67, koparki
hydraulicmej - 73, spychacza
gąsienicowego 120, kombajnu
.. bizon" - 140, ciągu wal~wni
ezego w hucie - 200.
Liczbą łożysk na jednego utrudnionego tak że mierzy się
.topień postępu technicznego w
danym kraju. W Japonii wskaź
nik ten wynosi - 13, w Polsce
- 2,7.
Obecnie w kraju brakuje 20
mln łożysk rÓŻnego typu i 6-7
mln 'wiec; ratujemy się więc
Importem z NRD i Czechosło
waeji. Kielecka Fabryka Ło
żysk Tocznych "Iskra" prooukuje 70 mln Jo.fysk, ale jej
maksymalna zdolność produkcyjna wynosi 85 mln. Dlaczego
WM:e jej możliwości nie są w
pełni wykorzystane?

"Patrol" na

występach

Przez trzy miesiące w naregionie gościć
tx!dzie
Reprezentacyjny Zespół Propagandowo- Artystyczny ObroDy Cywilnej 1 OR!\tO "Patrol". Najbli~sze koncerly odbywać sif: tx!dą: 8-9.V. w
Domu Kultury w Pińczowie
O godz. 18, 10.V. w DK vi Ję
c1nejowie o godz. 18 i 20.
11.V. we Wloszczowie w DK
• god%. 18 i 20, l2.V. w DK
W Busku-Zdroju o godz. 17
ł 19. Bliższych informacji moIna zasięgnąć w Kielca ch botel "Centralny", pod nr leI.
125-11, pok. 125.
(Ic)
'Z)'m

Odchodzą···
Ma t eriały są, moglibyśmy'
produkować więcej loż ysk
- mówi przewodniczący Rady
Pracowniczej, inż. Andrzej Pit:więc

la - lecz brakuje nam pracowników. W " Iskrze" zaś większą
prOdukcję molina os ią gnąć tylko w drodze zwiększenia zatrudnienia. Innego wyj' ia nie
ma. Nie stać nas na zakup wysoko wydajnych urządzeń na
Zachodzie, musimy pracowa ć
na tych, k tóre mamy, a ich
wydajność
jest
o~ raniczona .
Znac zący w zrost pt'odukcji przy
obecnym stanie zatrudnienia nie
jest mOŻliwy, ponieważ tempo
pracy dyk tują u nas nie ludzie, lecz maszyny. A te, wiadomo, są bezduszne, nie rozumieją naszych potrzeb.
Wydajność w "Iskrze" na jednego
zatrudnionego
ystema1yczDie rośnie, ka żdego roku o
3-5 proc. Globalna p:'odukcja
jednak maleje z powod u spadku zatrudnienia.
Gdzie odchodzą rObotnicy z
wielkiego przemysłu? _ ie bardzo wiadomo. Faktem jest jednak; że odchodzą. W minionym
roku zwol nilo się z .,Iskry" 0kolo 1000 pracowników, w bieżącym ponad 400. Dawniej
"Iskra" zatt"udniala 6300 osób,
teraz - 5600. Najdotkliwiej odczuwany jest brak ludzi w wydziałach produkcyjnych. Tu ubytek nawet jednej pary 1'::1 k
je t dużą tratą. Jeden robotnik obsługuje bowiem 2-3 automaty.
- Tracimy robotników. tr::lC"imy fachowców, kadrę inżynie
ryjną z długoletnim stażem mówi A. Pięta. - t są to straty niepowetowane. Odoowiednie
decyzje mogłyby uratować zakład
przed staczaniem się w
dół. ale musiałyby on'? nadeji:':'
już teraz. Jeśli resort bedzie
zwlekać, może być za późno
PI·tyuczenie pracow nika do zawodu wymal!a czasu. Narz;ed1iowca trzeba np. sLkolić 6-7
lat.

Co dalej?
Zaloga się wyk .. usza, poniewaL w •• Iskrze·' zarabia się malo. Przeciętny zal'obck '"" vnosi
tu 12.300 zł. Czy samodzielne.
amol'ządne
i "amotinansuj'lce
się przedsiębiorstwo nie moze
placić więcej swoim pracownikom?
- Otóż nie mOLe - mówia
członkowie Rady Pracowniczej
jesli chce być w zgodzie z

produkcja?
reformą

pisami.
( kowane
ności.

obowiązującymi przePodwyżki płac uwarunsą wzrostem
wydaj-

Aby

więc

"Iskra" ffiOl!!ła
o 15 proc., wy-

podnieść płace
dajnoŚĆ
musiałaby
szyć o 30 proc. A
kach bezpośrednio

się

Jakie zatem jest .... yjście?
-

dzialania, dyrekcji
idą w dwu kierunkach - mówi A. Pięta . ;-Opracowallśmy
nowy .lystem
płac, który wyraźnie preferuje
pracę wydajniejszą, lepszą jakościowo. Na razie nie stać nas
jednak na wprowadzenie to wżycie. Zmiany w ramach teeo
sa'llego funduszu wynagrodzeń
siłą rzeczy musiałyby się wią
zać z obniżeniem zarobku niektórych g rup
pracowniczych.
Taki zabieg w dzisiejszej sytuaCji jest niemożliwy. Tym samym nowy system płac będzie
my mogli wprowadzić dODiero
wówczas, gdy będzie nas stać
na zapłacenie PFAZ, bądź tdy
z jakiego~ tytulu zostaniemy z
niego z,,"olnieni.
ł

taramy się
o ulgi i preferencje. Korzystniej przecież będzie dla gospodarki dać nam złotówki, żeby
zaosz~zędzić dewizy. Nasza specyficz.na sytuacja znana jest
wicepremierowi Z. Szałajdzie.
Wykazuje on zrozumienie dla
na zych problemów. ale obiecana pomoc nie nadchodzi.
Z drugiej strony,

.

..

,V
podsumowaniu
narady
dzia!aczy samorządowych mini~ter W. Baka powiedział: "Wie-'
le
przed"i«:bioN!w
najwit:eej
aktywności przejawia w
dobijaniu i~ o preferencje plaeowe, o ul,;-i podatkowe, o bardziej kou~"tny poddał amortyzacji. Ow zem, niektóre przedi~biorstwa taka pomoc powinny otrzymać. Nie moie to być
jednak rer;uh. Realizm wyma,;-a dostosowania ukr!!!;u ul~ l
prdereneji do możliwości KOpod. rcz) ch kr:>.ju".
zdaniem
W słowach lvch niektórych c:donków samorządu
zawarta jest nadzieja dla
.. Iskry". Może i tak. Obietnica
pOmocy nie może jednak zwalniać dyrekr ji i synorządu od
myś'"ni:t. jak zatrzvmać praco ..... ników.
~1!\RB.

HECHO" lei':

Nieznajomy z

wzmocnić.

Fot. Arcbiwum

~

~~

12-

e

"Tu Halniaka zespól gro
Repertuar klawy mo
Gdy w piosence humor jest
To publiko nie umyka
Lecz się bawi lest".

~
ił

10

~

~

~

~

~

~

~
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Na dobranoo

Krzyżówka

nr 90

POZIOMO: l. rOOzaj mięsa
wieprwweeo,
6.
w
latach
1945--54 kierował pow iatem, 7.
in trument muzyczny smyczkowy, 9. roztartnienie, 12. przyrząd do pomiaru ilości
wody
przesiąkającej przez górną warstwę gleby
do jej
głębszych
warst\l\V, 13. kompleks budvnków zamieszkiwanych pnez zakonników.
PIONOWO: 2. o:';rodek pionierski na Krymie, 3. konwulsyjne, nagłe drganie mięśni. 4.
wykwity
sk6rne jako objaw
chorOby. li. klątwa. 7. lekcewa żąco o synu, · 11. mała rzeka. 10.
rozmaz, k r opla krw i rozprowadzona na płytce szklanej, przygotowana dla przeprowadzenia
badania, 11. potoczna nazwa
d zielnic żydowskich w miastach
europejskich.
knytówki puepod adrłl>em ren
cl.kcji .. ED wyłącznie na kartach pocztowyeh "WF terminie
siedmiu c1.ni od daty ninie';"ze1:0 numeru. Pomiędzy vrawidło
we odpowied:ci rodosuje sit: nas-redę ksiażkowa. Karty bf'z kuponu będą w łąezone t losowania.

Ale na miejscu aekala na
nich bardzo pnykra wiadomość.
Ich
przyjaciel
zmarł
dtień
wczcśniej. Wypili więc pół litra za ..pokój je,e clany i
właśnie wtedy przyszedł im clo

T

ekst piosenki populor-nego
w Rodom iu zespołu po dwórkowego
•• Halniocy",
działojącega pod eg id ą Zok/a ·
dowego Domu Kultury " Rodoskóru", dobrze wprowadza w
klimat w tej placóNce panują·
cy. WS-Zf:M< jest ono wybitoie umuzykalniono. Jej najbardziej

repr~zentO';ywn.,.m

zespołem

jest o : kiest'a dęto, prowadzono p rzez p. Prokopa. Obsługuje
ono wszystk'i e woźne
uroczys·
toki poństwowe i zokładowe.
Zupełnie inny
charakter mo
zespół, którego frogment pio senki zacytowaliśmy. O tóż "Hol.

niocy"

grajq

radC>ITIski

folidoI

Zabytki zirmi

Pałac w Świdnie
Na trasie Biclobn.eti - Mo,;-ielnica znaJduje się pięknie odre laurowaJlY barokowo-klasycystyczny palac w Swidnie. Budowę te'o obiektu rezpocz~to w :tvm
wieku 2 przeznac:zeniem na rezydencję
dla Stanisława Antoniego
widzińsk1cgo, wojeWOdy rawskie';-0. W
pierwszej pOlowie ubiegle1(0 wil'ku palac uęściowo prże·
budo"ano,
jego
.... Iaścicielami
przez blisko to 'al była rodzina
Boniecklch. Pc n wojnie świato
..-ej mieściły się lU kolejno róż
ne urzędy !:minne, piwniee przewaczono na m.at'azyny OS. 1'1'
roku
kompletnie zdewasto·
wany pajac przejął Instytnt Chemii Fizycznej PAN. Po wieloletnich pracach rewaloryzacyJnych
doprowadzono obiekt do pierwotnego wyglądu.
(,,·oJ. war.)
Pol. W . Warchol

'"0

S1ę
kowy. Występują n<l róż 
ach ludowych. Biaudział w festiwoloch
podwórkowych,
gdzie
zdo bywoją nogrody. Uoją też masowe imprezy
ne. jak np. "Cłtmleloki"
stawie, orgonizowane
le dla piwoszy.
P rzez
iem zes.połu był
owski, obecn ie zespół
leszek Rokito.
tego istnieją
przy
Zespól Tońca
Ze;pó/
Tańca
wielu zespołów ro·
W . wm ie, jołt ZO\JWOik dOfllu kultury, gdywszystk ie te zespoły
konćerc i e, to trwałgodzin!
są inn e fo rmy działol
? 2 tym pyton iem
si ę
do kierl>wniko
Anton iego Romo ·

znę, od I~dzi najstortj. emerytów i rencistów
dos.kóru". Moją oni mo·
dwa razy w tygodniu
ziołek
i piątek, godz.
s.pędz oć u nos czas przy
p'osy, g'ze w korty,
telew izji. Dla nojodbywają się co po.
bezPŁatne pokazy filbojek. A w czasie Iiarorganizowane są dla
choin kowe. Mło
może co tydzień
baw i ć
oys«otekooh. Zbiemjq Slię
różni hobbiści, jak wędfilateliści. Istnieje tei
relaksu - kółko brydZoz kółko mi/ośników tuWiększość rajdów i wydla pracowników .. Ratu wIośnie mo swój
G. SASI'"

"ECHO DNIA"
Kupon nr 90
Roz .. iąsanie knyiówki nr 77

Iłobry

pomy L Pe lano-

wili Zenonowi K. unądllie pięk
ny pocrzeb. pnypuszezaląe. łe
w S. samotn~e sierotę pochowa się byle ,d~e, byle jak i ".
dedatk. bez nalrinej takim ekazJom .roczy to- L
Dbtes-o

oknem le ich kole,&, za którele clai:\ bilet do pneei~cia.
Pe pewnym C'Z 'e pouuli sl(
spra~eni Mieli wódkę" ale nie
mieli .,popychaN.... Popra".;li
" ' i« sied'ZąceKo z ,łOWił przy
oknie ZenltUa K~ ł udali się do
bufetu ~Wars" Kiedy wrócili.
KWłot w prudziale
nic byle.
Siedział za to ebcy męiezyzna .

Przeklęła
postanowili wykraść swłoki! upili cie~ia. w macasylJie -znaIeili jakieś marne, nikomu niepotrzebne ciuchy, przebrali w
nie przyjaciela. Na ~łowt: nacisnęli mu
eupkę
i ponieśli
na ramlonaeh; przez nikolo nie
niepokojeni Da poblisk~ taeję
kolejową. Kupili lny bilety do
Gdańska. zajęli wolny pnedział,
sadowiąc denata
przyoknie.
Kiedy wszedł kenduktor, poinformowali, te śpiąey pan pod

CAF-Krs

•

Wla

Z
POLA RA K~A ul'odzila i 14
kwietnia 1941 roku w Lidzie.
Zaraz po maturze rozpoczęła
studia polonistyczne na Uniwersytecie W rocławskim. Jako stu den tka pierwsze-go roku stanę
ła do konkursu na odtwórczynię głównej
roli żeńskiej w
przygotowywanym przez Mari~
Kan iewską
filmie według p owieści Kornela Makuszyńskiego
"Szatan II siÓdmej klasy". Wtedy wybrano ją do roli Marii
Gąssowskiei, a film wszedł na
ekrany w roku 1960. Po l'm
udanym debiucie Pola Rak., a
poslanowiła przerwać studia polonistyczne i rozpoczęła naukę
w łó dzkiej Państwowej Wyższej
Szkole Teatralnej i Filmowej.
Jeszcze jako studentka wystę
powała w następnych filmach
grała Marysię Chorosz6wnę
w "Rzeezywist ści" (1961), Marynię w " Klubie
Kawalerów"
(1962), Krysię w "BoZ1ll"odó
nie
będzie"

PIO;llOWO: kopa, rola. Ircha.
zenit, nieuk, piwo, tara, rdza
ałun, popas, warta, gleba. uzda.
baiy.

,łowy

Do:-!, dobermany, bok ery._ ".'szystkie dorodne i ".. pi~lqno_
wane. Jakie by inauej, wssak uczestniez_ w
wy lawie psi b
piękności . Ponad 22" o\ll"oronos-ów 13. Fas zapcezento" ali
bedowey s 13 krajiw na X Mie:t1zynarodowej Wystawie P óW Basowych, klóra edbyła si~ o tatnio ".' OpoIli. Konka .. n ja o,romna. Kie .•.-i« dziwne,e, ie właścieiele dwoili it:
t.uili, ieby
pokauć swoich pupilów od naj1epsuj strony.
Na Zdjęciu: mit:dzy nami wlaicicielami...

(1963). Grażynę w

-~

rem był Jerz Kam.,,). Po ukończeniu .ludiów zaallg l.OWala się do tego ",Ja~nie teatru,
w którym występo,"" ;Ja do roku
19611. _ a. tępnie przenio<la się
do Teatru W,pólcze~nego w
Warszawie, w klórym pracuje
do dziś.. Przede w:zy tkim kontynuowała jednak
kar:erę filmową. Parni tamy ja z takich
obrazów. jak - "Panienka z 0kienka" (1964 - rola tyłlllowa).
" Beata" (1964 - roła ty ulowa),
" Bt:kopis znale"liony w :lras-eie" (1964 - Inezilla) •.. Popiol .. (1965). "czterej pancerni i pin"
(1966 Marusia). ..fiicz boiy"

p

Po przyjeździe je Gdań ka
po tanowili 'o śledzić- I
słuią adresem.
usi te
wyjątkowy
bandtior, bo ma
własny samoehód, pienit:dzy nie
potrzebuje. a na biedaka odwa zył się napaŚĆ-

Pod wskazanym adresem szybko odn:aletiono Antoni~o H .,
s zawodu saclownika. l.t 50. 0 0
lei opowiedział mllicjj o najczarniejszym dniu Iwojer;o iycia.

małej
skrzynkę jab-

iadl na

K,j;I~ka ta pow t,11a

na pod t.l\\:c odu •.Jczl<lr.ych v aI'C'Hzdekorn pIet o'" ilnYl'h d<1k'l mcntów kon piral'Y jnych. dr,_
wodo"" z"chowanych w ręk.Jth prY\l.otIlYl·h, "le nade Wo;z" t \.:1)
r '!acji JudLi którzy b 'h UCLI tl.lkumi \ 'alk lub ś "iad-knlYll
tarnt '( h wydilrzc(,. Dl tego lt'L korz) tam z okazji. aby \\ ". m
mi j"'cu ZłOLYĆ erdel'zl\c podzl.;kCJwallic tym w~zy~tkirn. k' nrz nie ~zcl~dLi1i mi pomo('y w dl) tarczaniu relacji. mah r,.Iłów, jak rO\\.T1id k on uH cji,
ięc prl.rd
w n tkill1:

.. lc-l1

w kOlejnym
tylke jeden
Wszedł lam, iadł
kuynkę Ilmiupółce po druCiej
m. jej prZYllad-

kl

ukradł . Nasrłepnie
a d~1D są iaja
a na-

•

i tewan)' za podzóiy,
Obudtił 'o
lraszny
. pociąc s-wałtownie
I knynka spadła s
na S-lowę ślliące
~~.'Uln ..rn
który .walił
na . podłoll"ę.
ał
~o
podI:dy • prze.. t~"i., .. d~a że pochyla
pem!
- lIanikę. Był przekolIncz swoje ,apiestwo

Iłeprewajził tło 'mierei niewinIMce esło".ieka. ie wie, Iłła«e
,e wpadł na IIpiefoy pomy J
wyrzucenia zwlok przez ekn~ .
Wynucił
takie
,.narzt:dzle
zbrodni". C'&yli skrzynkę
jabłek.. Dopiero wtedy się • pokeił.
Po tanowi! cle niC'Zece
. ę nie
przyznawać, ale kiedy je pnedział.. wenło dwócb podpi~)a
męiczyzn, o male nie zemdb:ł.
Oni spytali .przejmie czy Il!e
wie, e. S-it: słało z panem. ktory siedział pod
eknem. NaJS]lokoJniej. ja.k potrafił, poinformował ich. że iw paD... wysiadł na e tatnjej stacji.
a pedpitydJ odpowiedi ta zrobiła daM wraienie._
Od tamtej pedriiy i ł w
strasznych nerwach. Miał prxeHucie, ie zbrodnia zostanie wykryta, a en - jake mordern
przykładnie ukarany, Snoja m. tylko rodzIny, której
przez trzydzieki lat słaraI -t:
bye najlepszym opiekanem.
Prokurator amorzył śledztwo.
Na por;rzebie Zenona K. spotkało o;ię trzech męiczyzn, którzy udaJ! sie z nim w 05tatn~
podrół pociąciem osobowym.

KONIEC
JACEK .4.RTOW KI

http://sbc.wbp.kielce.pl

trona tytulo~a ,;-azetki Okrt"~u S""o~r"dlk;~~.. \K ., ł':l I< ,,"
• bołdem dOLon m •• Ponuremu" i iolnil',,"m poll',;lym " bit"if'
pod Je,,'" zami 16.Vl.1944 r .

POSLOWIE
~'ach

dniu powszednim" (1963). Byłv
to duże role. którvmi zdobywała wbie coraz większą ponularn ość.
Jako studen ka
debiutowała
też na
cenie teatralnej. Występowała w roli Julii 117 szeks:
pirowskim dramaeie .. Romeo I
Juli a" na s('enie łódzkiego Teatru Powszechnego (jej partne-

POZIOMO: korniczon, polecenie, tartak, mila, zdun, powaga, porzeczka. zarawary.

(II)

najpiękniejszy?

•

przeds

~

~ł

9

pociągu

do
odwiedziny. Pnywidli ze sobl\
większy zapas
ulubionej wideczki. żeby 'ę wraz s chorym

4-5

8

~

Rozwiązanie
syl.ć należy

było naprawde:.~
NapraWdę, lo przyjechali
przyjacieb w nied:lielę w

En STRONA

~

7

~

Nane

pilala w s.
Marian K. ebudul aię akacowany '"' pijaństwie, 11przejm cb fundatoriw jui nie
było . W jakiś UlU polem ekazało
ie:, że w kostniey brakuje
jednycb zwłok. T~e tajemnicze~o zniknięcia z wizy~
dwóch
trunkowycb me:ŻCZyzn
Marian
K. w oOKóle nie skojarzył, więc
lei e złoionej mu wizycie nikomu nie powieclział. Dpiero
jak icb do S . przywiozła milicja. pomyślal, że je,;-o epowieść
ma jakieś znaNenie.

Fragment koncertu "Patrolu",

~

Który

5

samorządu,

Rozpoznani przez ciecia
ariusz
l
brek K. sałamali
się i po tanowili powie,dziu. jak

Nl:IMER 91

G

zwięk

na stanowisprodukcyjnych nawet o 90 proc., gdyż ci
pracownicy stanowią 1/3 załogi,
a przeciętną wydajnoŚĆ liczy się
na jednego zatrudnionego. "TaId cud u nas jest niemożliwy"
- mówi sekretarz Rady Prscownic-L j, ~laria Gałkowska.

~

r..iJ

i

4

3

z

(l9ti. - Ilama). " Pary:c - Wara".a bez ,..uy" (1967 - Elżbie
ta JanoU.a).. ,Puyęeda s pie enq" T1969 - Mariola). " P
li .
za
da me m" (1970 Kama).
W latach ~iedemdzie iąh'ch bardzo rzadko oojaw:ała 'iie w 001kich Cilmarh. VI ~Arjj jla a!le'y"
(1979 na zdJę"iu) ;:rata Cecylię,.a ,.. ol. i uie toi na przekedzi e" (1980) ;- Irenę. Wvstępo .... ała
pOnadto w filmach
radzieckie'h - .. < 'ok urn" (l!l66)
i "Zo -a" - (1967
rola ta
przyniosła jej tytuł
najlepszej
aktorki w plebiscyc!e czytelnIków ,.Sow ielskiego Ekranu").
Grała r6wnleż w 'filmach wę
gierskich: ,;Snic!yca" (1974 spadochroniarka>. "Szymo!l Słup
nik" (1976 - s3,iadka Jano-al.
..Stracone
zll:dzen!a" (1982 dz'ewczyna z biblioteki).
Sylwetkę tej a~ orki
przedstawiamy na zam6wienle Anny
Januszek z Kielc. Przypominamy. że listy do naszej rubrvki
należy na kopercie opatrzyt dopiskiem "Na lyrzeni "

Ni
'jąc 'm: Zohi i Janowi Plwmkoll1 rodZicom mjra
.Ponurego·'
""lii Jano k" w d.lW!lym po \'iccie opatow~klln.
bylym OfICf'IOm kontrwywiadu, I.. ki bezpieczeilstwa 1 taJnego <qdown·clw.ł KG AK, a ", jE:' .. O karow," rrwc. B rnar00wi Z k:":t..ew kiemu) zefo . W\"d!.i lu Kontrwy", adu i
K 016 ki Bezp: c .. 11 t", a KG AK, " V igiJQ ," IrnX:. Sl;::łl:~lawo
wi JA' zC:zyń klf>mu) i
t. ".Ji,:wfoWI· ( efano 'i Ry io",,).

2,))ą,ym: rodz il.1wu, tj. !;iotrom i bralu mjra Jana P/wmka, dzięki pomory k i'rych kSlqLka ta jako calo:l" obro .11.l
siE: prL d od j iem d pra 'dy t i loryczn j.
Dulą pomoc uZY'k ł m przy otworzeniu Zt;ści II _ "' .1_
chlarzow.klej" od nici)}q 'ych już: pp. Ireny i ,'a:·._ 7d
Obryckich rodz.iny Mariana Prly:ieckiego, Wandy Ha( " _
wiczowej żony "MSZ-ta" (ppor. Władysława HackieWl' 1.1 ).
,.Montera" (Edwarda Pobudkiewieza) uczestnika rOlb :l.a
wi~ziellia pińskiego, mjra ,,Klona" (Tadeu::ta Klimowskiegll
byłego dowódcy n Ode in a ~ Wachlarza", a następnie p.o.
fa sztabu 27 WOlyńskiej Dy",,;zji AK, mjra "Gzyms a" (F:. '1ci zka Pukackiego) byłego dowódcy patrolu dy l.crsji
1chlarza" w Charkowie, a D:l,;,O:Pl1 e oo\\"Ódc'~ b .. talionu \\ l.7
Wołyt'1 kicj Dywizji A K . '
-

M'"
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ZESPÓŁ SZKóŁ SAMOCHODOWYCH

. ". : W~rto . wiedzieć, zobaczyć, posruch~~ •
1~

.~. ~

•

.>

beseula

WlATOaOM
Jułre

GRZBGO&ZOM
lm r, ..J. Pre"YCeał

saaaiDew......

......w

Rlc"''' NiJ<_ wycaa
Dle

USA.

~

p61-

nocnowiełnaal5lUcII.

"U .r. - ,Jedae Ud Ił Armii
Wojsk4 pełsII;ieCe pn~
pótnecy collie; CRebołow.~ l rezpeaęł, wysw.lanie Ilie.. IN' Wece, por.Cnlewege sllsi&cła.
IłU r. Rąci nMbieeld wyrad q"ę na u t w _ . e łeryłoriWll ZSBB polSld~ Al
zbrojnyeta do wsp61 ej & Armi
RadzieCkIl walki & Niemcami biUer ws'dmL
l~ r. Urodził
ię Roberto Bosselinl. wioski I"riyser
filmowy.
. . . r. Zm rł Gu ta"e
Flaube", pisarz francuski.
18:lł r. Urodził
aię
Buggiero LeoncavaUo, kompozytor
wioski.
IW r. - Urodził się Henrl
Dunan&. szwajcarski dzi.laco:
społeczny. współłw6rca
org.niucjl Czerwonege Knyia.
1114 r. - Zmarl Anłoine Laurent Lavoisler. cbemik francuski.
Ił' od

/

Kittlce
ItIN A

ze.

,,Moskw." - .. Karale
..... u.. - pOI. kol. L II.
i

po pol!l. 15.30,

1• .••

.,studyJne" - .. Dagny" - pol.
kol. I. 15. g . 15. 17 I 1•.
.,s ....Uta.. - .. Bołdyn" poL
kol. I. 15. g. 15. III i 11.
,.Robołnik" nieczynne
GALBRIE
Galeria BW A
HPiwolu". lIl.
Lełna 1 Wystawa twórco:ości
atmun
Kuczki l ..Ro_n:7St&"
lIIlIeczySlawa Wejmana - czynna
• god%. 11-17. njeclzlel. 11-1';.
Galena PołografikI - ... BewolueJI P.iclzlernłkoweJ la - Wyatawa fotogratU Antonin)' GarnuRewskiej l 1el"Zego Mllkowsldego
- ..Plowdlw l okoUce" - czynna
.. godz. t-17. niedziela nieezynna.
MUZaA
NARODOWE ..PALAC'" - plac
Zalllkow)' - .. Wnętrza paia.eowe",
..Galeria malarstwa polskiego" caynne t-li, wtorki - nieczynne.
Plac Par1)'S&1lł6w - Wystawy
atałe :
..Przyroda K1e1f!CC1lFEllJ'"•
.. Bcoń w zbIorach Muzeum NuC)dowego". Wy_tawy czasowe: .. W~
ą azWk6 ludowej", .. Kultura 8POłeczeósłw neolUyeznycłl w Swlę
tltkn,.altiem" - czynne w C04f!.
__lT. wtorek l~l" ponleclz1 ek
1 Aroda - nieczynne.
- - LM
...,.. L :te~e cayone cochIennłe
.. g04z. ł-li. koo, U-l', po"eclzlałki. wtorld nieczynne.

_UZ_

0bI«M"9:

8łeaklewteza

M\łZew.

Henryka

- nieczynne.
ZaMwki - 111. Zaa1I;0w. li .. z ba wica dawnie, l
dziś" - czynne w godz. t-1I. poniedzIałek flIec..Y(lne
APTEIU DttuaNB: nr ~I
uL Buczka 37m. nr %9-001, ul.
SienkieWicza 15.
PoraC...., CyłaruMce: du. dzieci
l
doroslych
uL Podeuka
11
(PrzychO<lnu. Rejonowa) w godz.
IT-!l, w ołedzielę t-tJ. stomatOlogiczna uL Pocleszka 11 w
niedziele I iwieŁa w gOdz. 1-%1.
TBLBPONY:
Pogotowie Ratunkowe m. Pogotowie MO m. Str.ż Poźar
na 19~. Pomoc Drogowa MI, Po~toWle
Energetyczne
KielceMiasto "1, Kielce-Teren
958
PogotOWie WO<Ioclągowe "4. ~
gotowle Oazowe lO-!O- 9I,
Pogotowie wO<l.-kan.. c.o.. elektryczne RPO" - czynne w gOdz.
7-U. te\. 31-16- 47. Pocztowa Int.

ED

j! ....:-:--.. : '. '.

; .- .._.......

NUMER 91

STRONA 6

,

]

,.Bałłyk" "Wl<kiadło"
poL.
kol. l.
g. ił .• i
..Zwyldi
ludzie" - USA, kOI.. L li, g. lT.
,.Pn)'jaź." "Knyk" - pOI.
kol. l. 11. C. 16.• , n.Jt t 1• .• .
.,p.ełenie" ..Gokle & gal ktyki Ark n." - lug. kOI.. L II, g-

1',

l'...

15••• n .• i l ••••
..Od~t. .,Do góc,.. ROgami t '
- pol. kOI.. l. lit, g. 15... ...lak

rozwód. to rozwód" i

15. g. 17••

APTBIU

CSRS, L

Ił •••

DYZU_B: nr i1t-ott
pl Zwycięstwa t. Rr ""'15.
pl.
KonstytucJI S.
INPORIllAC,JA atużb)' zdrowia
- czynna w Codzlnac:b t-Ił, w
sobotę

l-Zł.

teI.

lIł-U,

Infonna-

cia o usługach - ~• •
TBLEFONY: Strat potama ...
Pogotowie Ratunkowe .... Pogotowie Energet)'co:ne - Radom .1,
Komenda MO 151-11. pogotowie
MiUcyJne m. Pomoc: drogowa
POSTO.1E
TAItSOWI!:&: uU~
Grodzka m - 51. plac Konstytucji
1%6-51, Dwonec PKP 2&6-,..., ulica

.L

.

16.40 Dla młodych widzów:

linie

..sum..k

1'.00 Dobr uoe
ciuś"

1'.10 Dni walki. i

M&-

chwał,.

1'.30 .Dziennik TV
M .OO pUblicystyka
M .15 "Drogi
do OjcZTZIlF'"polski
dok..
!!.oo DT ~ komentane
l!2.~ Most kosmiczny
Moskwa
- Waszyngton.
U.05 Kronika Wyścigu PoItoju
U .15 DT - 24 godzin~
PROGRAM U
16.55 Program dnia
17.00 DT wiadomości,
telefon .. Dwójki"
17.10 .. Podaj łapę" (4)
17.30 .. Ludzie
i
możliwości":
.. KŁo tu 1.06Łaje"
18.00 Ga.le'l"ie świat.. Muzea
w Czechosłowacji. (5) ,:z..
chodnioczes ka Galeria w

film

Pilźnie"

-

fiłm

Toby
USA,
kol. dub. bo., g . 15. ..Parszywa
dwunas tka" - USA, kol. l. II. g.
-

.. Akademi pana Klek .. - [ I cz. pol. kol. bo.,
g. 17. ..Recydywiści" węg. L
II. g . 19.
APTEKA DYZURNA: nr U-0łI
ul. Apteczna , .
POSTOJE T at OWEK: Dwonec Główny PKP '105, osiedle
MilJca - U-44.

Starachowice -,
It I N A
Ha. loik" - "Edukacja sentymentaln Daszy" - CSRS, kol. l.
Ui, g . 15. ..Czute mieJsca" pOI.
l. II, g . 17 j Ił.
..Star" - "Duch" - USA. I. 1',
Oraz zestaw krółkoroetratówek. c.

15 I 17.51.

APTEKA . DYZUltNA: .J
ul. Staszica 1.
POSTOJE TAltSOWBI:
ny 53-ID , 5S-38.

U'-(.7S
łelefo

Mra w ińs ki

VIII
wicza
22.10 Filmy

dyryguje
s ymfon ia
Swsta.kopokOleń:

trzech

.. Ro-k pierws7:Y"

pol.

film l a b .

Jutro
PROGRAM (
TTR - Hodowla ~
TTR - Mech. roIn., li. ł
Progrom dn'
FUm dl<a II zmiany: ,.Berlin" - radz. tum dook.
11.25 .. Dzień wC"locajSlZY. dzieli
dzisiejsz y" - ostatnie dni
6.00
6.30
9.25
9.30

wojny
11.55 Uroczyst.a OO;praiWa wact
12.30 "Czas reformy"
13.30 TTR - Chem.ia. a . :!: Cukry
l4.00 TTR - M l.ematyłr::.a, li. ! :
Ukt dy l"Ówoań. l aieri-wn.OOcl (l)

14 .30 NUR'r

Ostrowiec

U ~AG I\ ! Za e_cnl_Ilte s..uw p~raDlłe TY, re4akeja

D)'

nie "powl
" ·1 N A

....utJlik .. - .. Zwarlow na rodzina" - wę,( . kol. dub. bo., g. li .•.
.. Powrót do domu" - US'\. kol.
L li. g. lT .•.
..zona" - nieczynne
.,P.ł'Mdowlli"" ••Lat.
dwuMiC$te, I ta t ... yd&łeate" pol.
kol. l. 15, g . 17 I 1'.
APTBIlA DYZUBNA: Dr .....n,
ul. St.rokunowska lf1.
POSTo.nt TAItSOWEJt: pl. WOlności
537-H.
uL Sienkiewicza

'a.

Ogłoszenia

Końskie

drobne

]

ItIN
.. k c1emia

....eg.z..
Kleksa" g lS .• , n

pana

p(»l. kOi. be., I CL cz. - g. rus. HLata

dwudzies • la a tn)'dztC9le"
POl. kol. l. 15, C. 1• .• .
..-'111),_" ..Tankowiec
...
płomieniaen" ZSRR. pan. koł .
t U, g. l ' i L' .

-::!r

n;n:.AG:;;:'i:-:I~

Dle "'poWiada.

. ...

RADIO

PROGBA
LOK.u.NY
17.1$ Dziennik 17.17 Ktnlrecital
U . Sipińskiej (steceo) 11." ,.pn:ymiarka do .. rekordowego" ekspońu" awł.
M.. Bednarsk iej
17.4.5 Nowości
naszej
taśm ote ki
(stereo) 11.!5 Skrót d!tienntka I
piosenka lU pożegnarue.
- "- -.-:.
. , : " . ...~-

TELEWIZJA:'~
• ~.,,~ -' --

~?-.,..

Dziś

PROGRAM (
15.55 Prog r am d nia
16.00 .. Barwy
ZIemi":

boour"
film
U"lESC'O
16.30 OT - wia dOOlobcl

.. [',I)rodok

UNIEWAmIA .się tMecs,.t.kę •
ke&ci: ..Le«. med. ReeiIwa s..

wiÓllk-a Imielao, w~. kieleckie
KI "7". ..Kier
ik ~e
1:0 Oirodka Zdrowi
'Ił' Iwiel-

nie. RegilU

SOwiń&k.....

JEDWAB, ' IKI pcodułul>j, & hici ~,. drogoceony je<hreb.
Hodowl t t' wa miesiółC . PC'Od.uk.cja jedw &b i u jest ba.r dro ()f>bca.I.n:1. Chcą.c j
pro adzić
taetla pos i 3Ć morw~ . ~C" .
nas.ioo mor 'N V na st Utme Ł rowy
żywopłot
l·ub iYNustumełrow
pla.nt..cj~ z :n&trWi:cja 800 zł
Wvsyła ?
pobran iem : Hod.7wla
Morwy -J e d ...· abników .
Le<X\
Orze'l.
F~r d y na.ndów.
99-~8
P~n i (>w. W vsi e ~N
m ajawy w
ogród'k u r oku rooa dlzaroy .
322-0
BLA:-f IARZ tefa n zgu b il bloczek
r07.licu·n: w y mon terski,
wyd a ny pr:.e1: RE K :.elce.
953...g
STA "\IC'Z.-\K
J ózef
zgubił
kart e plliwową lyp~'J Slmochodu .,skod l" KLE 33-01.
--:-:-:-:-=-c:-:--::-: .-:_ _..,..-_ _!l::.:5Z- g
FUCHS
Małgorzata
zgu '.l: la
legilynlJcJE:
studencką
nr
H--422.1'F p. wydaną przez W~ P

ro

K ielce.

pojazdów i

używanego

n

silnika:

1. ,.fiat 126p - 650", nr rej. RAA-308D, rok budowy
1978, cena wywoławcza 140.250 zł
Z. silnik autobusu .. autosan'·, typ 6CT107, cena wywoławcza 151.000 zł
3. motocykl "SHL-175 gazela", nr rej. CB-6303. rolt'
budowy 1969, cena wywoławcza 7.U5 zł.
Drugi termin przetarglL
Przetarg pojazdów i silnika Ddbędzie się w dniu
2t maja 1984 r., o godz. 10 W Radomiu przy ul. 1 Maja
66, Pojazdy można oglądać na trzy dni przed przetargiem, w godzinach od 9 do 14.
Wadium w wysokości 1('" proc~ ceny wywoławczej
należy wpłacić do ka,sy szkoły. najpóźniej- w przeddzień
przetargu.
Zastrzegamy sobie unieważnienie przetargu beK
podania przy-czyn oraz nie odpowiadamy za ukryte
wady pojazdów.
174-k
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sprzedaż:

!

c

samochodu "staT 29" skrzyniowy, nr rej. RAD
482K, rok produkcji 1982, nr podwooia 98805, nr
silnika 85293, cena wywoławcza 470.000 zł;
samochodu "star 29" osinobus, nr rej. RAD 357C.
rok produkcji 1973, nr podwozia 29UO. nr silnika
96266, cena wywoławcza 284.000 zł;
samochodu "żuk A':U"; nr rej. RAD 244K, r ok
produkcji 1974, nr podwozia 194294, nr silnika
789970, cena wywoławcza 220.000 zł;
samochodu "żuk A-U", nr rej. RAD 208C, rok
prod· 1975, nr podwozia 49417, nr silni}ta 752228,
cena wywoła,wcza 200·000 zł;
silników samochodowych tjpu S-21 (do remontu)
- 2 sztuki, cena wywoła.wC'Za - 36.000 zł, za ka-

Ń

0=

KRA WIECKA SPóŁDZIELNIA PRACY
"POSTĘP". UL. KRAKOWSKA 41.
26-400 PRZYSUCHA
OGŁASZA PRZETARG NIĘ()GRANICZONY
. na

P

wi

."

~

OJ

żdy.

odbędzie si~
się ogłoszenia w prasie.

Przetarg

w 14 dniu od daty ukazania
o godz. 11, w ś~lliocy s~
Wa.runk-i.EJm przystąpienia do przetargu jest wpłace
nie wad!i.wn w wyookości 10 proc. ceny wywoławC?Jej.
00 kasy s-pni., oajpóiniej w przedcłzień ~rgu.
Zastrzega się pr WG uniewamien.i.1l przetargu ~
poda.n.i.a pczyczyny.
175-k
ZAKŁAD

BUDOWLANO-MONTAZOWY
ENERGETYKI
W RADOMIU
ODDZIAL W SKARtYSKU UL. KOSCWSZKI 1

ZATR UDNI:
e m.urarzy
_ blacharzy
_ cieśli
zbrojarzy
~ _ m.alarzy
f _ dekarzy
ł! stolarzy
_ spawaczy
Wynagrodzenie wg ukła du zbiorowego pracy
dla prz em ysłu energetyczn ego.
Po r oku pracy zni żka za e n e rgię ele ktryczną
i depu tat węglo wy, po 2 latach wysługa lat.
55-k

........................................................ ',

http://sbc.wbp.kielce.pl
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515-1:.

I

sprzedaż używanych

co

reporterów
20.15 ..Co nowego w regll1\.arolinie ko-nkursu"
21.15 OT wydarzenia. telefon "Dwójki"
21.30

na

PRZETARG NIEOGRANICZONY

CSRS

18.30 Program lokah"
19.00 ..Kibic doskonały" (l): tenis stołowy teleturniej

sportowy

I [ I N'"
HWoloo~ć"
...Jenny
wśroo dzikich zwierząt"

1' .
,,l\letalowiec"

A-

dres Polska ..Za
srebrnym ekranem"
17.05 Dla dz ieci: "Michałki"
17.30 ..Kram" mag. konsumenta
18.00 XXXVII Kolarski Wyścig
POkoju - {Kolot: w Ber-

19.20 Przeboje ..Dwójki"
19.30 Dzienn i k TV
20.00 .. Gorąca linia" ekspres

Skarżysko

16.30 i

OGŁASZA

:t. . ._~~!..!.- .." _ . ,

ZwirkJ IWigm.,. UI-l •.

.. Król rv"

,,Bomaotiu" ..Tootsle·· USA. kOI. L IS, g. U, 15.• t lT.ł5.
"Widziadło" pOI. kOI. I. l', C.

n.30

~

It IN A

TBATR
Im. S, Zeromskleco - g. Ul.

••

Radom .

8TAł08t.AWOM

j

"_

o Uslugach 'u, Informacja PKP
130. Informacja PKS 10%-79, Hotel.Centralny" 125-11, Ośrodek
Inf. Usług WUSP ł$T-Cl.
POSTO.JB
TAItSOWE&: Tak56wld bagażowe
uL Armil
Czerwonej m-4t.

Wtorek
8 maja
1984 r.
Dalł skladam~

".

W RADOMIU, UL. 1 MAJA S6
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Niebywała radość

na Papui-N.
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Wlneł

J a u P" .... d

l! Aomy pasterską na Pa-

nuuje wizytę
pui-?'iowej Gwmei. We wtorek,
drugim dniu pobytu, papież 00prawił w Mount Hagen, w zaChodniej gór:oystej c"ęsci kraju,
mszę swiętą.
Uczestn iczyło
w
niej ",-ed1 u g różny cą zródd
180-250 \ysifl€Y
lonkow
miej500wych plemi o n. Wiele z
nich do n ieda wna tkwiło jeo;zcze
ePoce ka mie nnej.
UC7.estnicy mllay '" r~,.y li pa;leiGwi preunl y. m .in . :&ęby
ś wiil sk i e, ' • .,.ry
.ra s ec:o.empla n Biltlii _yu .....' j \ ,' Jf;"~ yka
pi cl«in , bę4iąeym m i euan k ą a n. c ie l5kiecę, .iemiukiec. i ję 
sy k.w mellllleayjSllłell . J a . Pawel U r • .-Diei .. t y_ Xsy lia

.

n.rawił masę
Agencje informu ją 41 . .... Gl'ii
}owcze j, jaka wyd a uyła się w

saJJWlocle wiO&'1cy m . pa pieża z
Port Moresby. stolicy k r a ju, do
oddalone:o
o · 50CI lIiimetrów
M oullt H alen. Był lo d wusilni &O",-y sam o lot lyp u .. foll: k e r 28".
w k tórym na tąpie mi ał detekt
a g r egatu , pomoeniesego i w n_Slęp6lWi e s padell:
ciśnienia w
kab inie. W 10 m illut po . 1wiH"• d7.eniu usz:k.odzenia saInOlo t bezpie CSDi e w ylądow ał w Mount
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W środę .Jan Paweł II udaje
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rokowań, obejmującej zarówno
polilyczno..wojsJr.owe ' rodlIII budow~ z.auf8łlia
1aproponowane

. .re

si ę

w..
.
...j.
.....

..

w. 1o a

••ięłli ....
H.wr.

aw ięlln.

~ę ..

.....re.. . .:&1.1
ti... eh 1.-

tuli . . 51 t y .. t_ r , ,, WH " ' e.
l . . . . . " y .. A •• nle wwą.
1 . ..,.4i ar ł i r,"" .. J ...... p r ... ę
r."
....wti __ e h pre4i. U . " et.
.a t."lIIi .,
w!,," .
aw ł. Len.
• • "ell.

.j.

Z powodu nadmiernego zużycia beBzyny
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Zakaz eksploatowania
starych typów ciężarówek
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DLienniku Ustaw nr 23 z
27 kwietnia br. ukazalo
ię rozporządzenie ministra
komun~kacji w
pr_~ nkazu używania niektórych amochodów eięiarowych.
Dotyczy ono następującycb samochodów ciężarowych w posa2:onych w
ilniki o
zaołonie
iskrowym· ził 130"
zil 130g"
,zB 130wi":' "Zoil - ' ~mz 555'<
.. star 20'\ ustar 21", "star 25",
"' tar 29"', "star 66" i .,.s~ar 660",
które wchodzą w skład taboru
jednostek gospoda r ki uspołecz
nionej. Powyższy zakaz nie 0b j'lluie amochodów
ciężaro
wych ulytkowanych przE'Z u<polecznione
przedsiębiorstwa
transportowe, takie
jak np.
pr..::'5. WPK i MZK.

B.~ ... rą.belłie

...in t r. . e•• a j41. je s w.je usłe
wwanie w ył_eji, ~ 4i ., ... mie"i.ne Iła ... s~"ie ł _ p . _ jaz• • .,
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•
Jl lni i
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z względu na ,,>rubit'J: kiloteów liewn od aly pi rw~zej rejestra ji
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~a'llOPhodu ci ~'FOW CO;
• osiągn!;ł pnebiej( po,,"v"ej
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Brazylia
~
dłużnikiem śwla a

najwit:kszym
Ma do z rókoło 100 mi-

nia zagranicy
hardów dolarów.
Dziennikarze brazylijscy wyI!czyli. te gdyby dług ten pr:;ehcz'!t na cruzeiro (walutę brazylij ·ką, l doLi" - 1500 cru7.eirolo to z monet tych można by
było ustawi~ mur o wysokości
110

metrów

t~ZV.1 O~,"łO

36

.)11:

\.er) okalają('y cały ziemski równik.
Gdyby Brazylia ehciała przekazać go wierzycielom
cięża
r6wkami, JJOtrzeba by ich było
około

20 milion6w_
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Wio Q się natomiast proce
Nie zos!onie "otomiost
!warty mały basen. S on n;ecki
budowlane
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wymaga n;ezb dnego remontu.
kuchni i pomieszczeń sonitaro klub nje dysponuje oopowiednych. Niewiele się lutoj zmieni·
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środkami
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STRONA 7

Wyścig

karll.~a

Ulla

na starcie

Pokoju

nil/ość

:;(ł •••

DZIŚ PROLOG
ma tył1co 7 k.m

Berlinie rozpoczyna sit: 37 Kolarslot
Wyścig
P<JIkoju. Zgo-

li'

D
~ie l

W

OOdotkową

b~z ie

prolog.
no
ulico.
stoli!Cy NRD. W czo raj na miejscu startu zjow'la
!Oię więk~zość ekip.
P rOM~z o
ry<llna listo uczestn iczycych w
imprezie obe jmuje 108 kolarzy t 18 Majów. Polsko aruiyno pojecnie z numeromi
od 1 00 6 , o je j skład tlworzą:
Iotóry roz-eg rony z«itonie

M e.fc)onk~

kiedy po strzeleniu br<Jmki zawodnik opuści bo>ó>ko i s·kzeru je się w stronę lawkz trenerskłej lub trybun, wllrożajqc tu
te-n lIposób StL'q radość. P<nVlIż
.Zll prupzs
Wl'jdZll' w
życif'
już

w k(,hd f .. q roc/.nil"t; śn'ierc.i n'ajor Henrylta OObrzańsJtie o .. Hubala" w Przysusze odbyły się biegi prTclajowe •. Szlakiem hubalczyków". W tegoro(:znej impre zie,
kt6r uświetniła również obchody
4ł rocznic}' powstania POlski Ludowej. bralo udział blisko IDe zawodników 7 kilku wojewód7tw.
W po~zczególnych konkurencjach
bie"owych ~wyciężyli: w grupie
dziewcząt
(najrnlod~z,vch)
na 1500

Siatkarze KSZO
oczekują na przeciwników

Turniej piłkarski
w Starachowicach
SIar. wykazujljcy szczeo plelc;gnowanie
.... dycji "laracho", lcklego sportu
IPOdjl\ł inlcjalY"ę mającą na cełu
.pamll:lnlenie ~yl ..... etki 7.lllarłe~o
Iblka lat temu działac1.a sportowego. wychowawcy wil'lu poko"ń
piłkarzy.
Hieronima lazika.
.rgan i7ując turniej piłkar<:kl 0110ftie~,v szkól podsta \ 'OW _-ch o pu-" ar jego in1ienia
KR

lólną

dbalość
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.ue •

KSZO Ostrowiee !4
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!!4
!\ via
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maja br. 7..anim
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• gOd'ir.ie t6.~O na cmentarzu sta• r chowick'tn PTI.,v grobie H. Ma'Zaciągnlt~lA
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warta harcprz\'. a

będzie honorowa
dele~acj" ośmiu

UrtJ;yn
l.~łogznnych do turni€'ju
ł')ŻH wia-'anki ~·i. t6w. O ~odzi
'.<! l7 na zapl"c~u boi,k sporloNv("h Zespu! I Szkół Zawodo\vv"h
F.C;C prz,v lIl. S7kolocj od bc,:rZtr
::111" ogni"Oko po~wlp'C()ne
pa rTf\ęC"j
..,. - ia tur'n;cju. na którf' nrg ,n~T.atur-?V z;lp;' C:/'1l:~ ~~ :11P1łVk(t·.\
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pierw~7a

I)~'

łllPtt:

Dr L"bit"':! ł;a

I[ry!ty na Han"e z Potworowa. W
lej
samej
konkurenCjI
w«rod
chtopców najlcpszy --okazal SlO; Karol M~~yń~kl z Lod/.i. W średn1ej
grlłpie Wiekowej swoje konkurencje w,vgrall: Iwona Grykeiwiez z
SP G.ald.owo z woj. olszt~'(ls kiego
I Zb./:olew Lan.;er z tej ..a rnej
s/- koty. \'II grupie najstar"ze1 7.wyCię7.vll:
hvona Langer z SP 7.
Gałdowa
i ,,"ndrzrj .Jędrykiewiez
7. ~P 7 Gm'.dzików kolo Przysu ChY. W kate,!orii ~zkół podstawoWy~h 7.wyciC'~yla ZSG Potworó ...·.
prle~ 7.~G W j .. nia,,'a I SP z Gał

'Iuuej . sytuacji
~
>latka rz.e
Caacftycłl aatlo
• Obu zespołom i i b tcenerOtm ~r.tulujemy
awan u i iycz:rmy jak najlepszych wyników Ila sportowych
aorena,('h PoznaniaW DbLat.niej kole~ spotkań
oba nasre ze poły odnioi;ły po
dwa z wy cięstwa. I Lak Cumi
Ib.om wyg!'a. u ~ebie "
MK Sie"'M 3:0 i 1 :0, KSZO
~Irowi" ..... ~ygra ło"
yill .....
'widll:ku 3 :1 i 3 :2, natomiast
k"n n.i
Skari,.• • ,
kolejne
punkly zdobyli ooz wa.lki. gdyi:
MKS KraMlyslaw "le dl)je('hal
na mecze.
kórz.nym Skarży.ko p<)l:O"laly jeFZ~ze do rozegrania dwa
pojedy n k·i z Opolankl4. Mają
on!' wpływ na os latecwą pozycję tych drużyn w końl'()Wej
klosyCika('j.i.

sialkarz-e KSZO ~lr.
.Me n ie r.a wiedli w r{)CZ~r~ w 
kaen , których Sla-wką był finał
" Xl O M. W finale m'lkrocegio- IlU k i-elecko- lubel>k:ego
zajęli
lAe«'wsz~ l ok atę i teraz ocze_ją na przeciwników spartalIIi.oowy{'h zmagań. W ta.k:ej

czerwca

spotkaniach

"Szlakiem
hu balczyków"

k()j-u

Młoou

najbliższych

rów, o b owiqzlIU'ać będzie również p'ldczas
zbliżajqclJcll
Nę
m.~t rzosl to Europ!! we Fra-nc ji.

i rela cje:

PR: ~. I, 15-1 5.45 - re/al
zakończenia
p rolo-gu ;
pr. II 14.30-14.35 - me./d-u.n-eł.
Telewizja: pr. I - 18-19 relacjo z przebiegu proIo-g~,
23.05
KrOl1i4co Wyścig(J Po-

ryoki, To d e u-S I Kra wc.z yok. p,., drlej Mieaejews-ki i Ado-m
Zogo-jewsk i. Dl i~;ej5ily pr~og

w

jil't(Jlow!lC/1 MLropl']skich. pucha-

ej<!

Ąnórzej
Se re-cł'uk.
Paweł
Bo r ~owiok, M ieczys.kJw
K~

zostać
ukarani żółtq
mlanOlV1C'1f'
U'ÓU'C2tU .,

winni
ka.rtkq,

o
je:.t ja-

zdo poram i.
Do głównych
fONory.tów tej rywodizocj1 ""Ie-żq zowodnicy NRD majqcy
w s-k/odz le takich kola rzy jo~
U""e Roooba ozy OIofo ludwiga.

tra~ycj q pnauguracyjr1<ł

kon1wrencją

Piłki

N oine J (U EF AJ ak reśltla nowq
sytuację, w którpj pllkaru po-

dł.ugok4,

atrokcj~

Federa-e1a

EurOp<').~a

dowa.

W(łj.

oJ!';Z.l}~l\skt~.

"'''':;'ród

<.kól ~n'dn;"h kotejno~1' bvła n3• tt:puj'll'a: p ·I'r'.\'~ze miehce 7,SPS
Rad om z~~".; Pr..,.·'t;Ur11a l LO Przv.ucha.
lwIm)

.~zy1.i jui oajmlo.!ti a.epei konykiwki
uez"tniezllCY w vn Turnieju ~P;ełla Dnia", Tęu,J i
OZXOSll. r. $O"hli.-Iliedzielnej
rund:r;ie 5p&tkań, reze&ran,Jell
jak zwykle w
hali .... rt.wej
kiełe~k.iej
Tęł)Zy,
poznaliimy
pierw zyell awycię~eów
11 uj
imprny. Wśretf c.rw.rl."la~
stek, " więc U-Ietllj .."
.rieweZllt Dajleps:r;e .kazały ię .2:aMki 11 SP 15 < lHłdopieezne Zltic- '
niewa St.ekie&.), a wśr.1I pię
oioklasilitów triumf.... ał i1ruiyna Czarnyeb BłyskawiC!- lI S'P 24
(.piekun Slanillllaw Rajeh). 1:aczk i przypiecz~towaly wó j sukre. zwycięstwami nad Tury stk.ami (1) 15:11 i Ma linkami (1)
:; :4. n . tomi a ~t C~arnt' Blv, kawire wygl'ywając z Puma (3)
35:14 i Amatorami
(J2) ~,:13
równit>l. lQkoi\('zyły turnit>j bez
,
pOl'ai'ki.

12

jWjedynt.i

!

ł

6S-2t

6%- 23
53-1..'ł

11M!

międ7.ypallstwowe

kan ie

w

siatkówce

'pot-

czym

pomiędzy
P.1Klł
a.ylill. Mecz za-lwilcrył

wycra ną

na. lego

~e~poll1

i
ię
~:

• Na zawodach lci<tCoatJew Taszkienc'e za...... odllik
radzi-eckl
iut;If'J
ZMi.m.wkz lIzy kał w skoku wzwyi: 236 cm. Jest to
rezultat lepszy o I cm od
"ktuaIllego rekordu ~RR i
równ:r rekordowi Europy.
~ycllnych

• Zw ycie/.cą rajdu samochod<1Wego Korsyki zalicz;,taeco do klasyfikacji m:strZ08tw śy.';ata zOiltal k ier wea tiń.'iki Markko Alen .
Wnoraj w Olimpii odItTI~ się. upalenie iwięttK.
OCIUa, Idory doll'ze do miejsca letn ich
igl'zysk w Los
Angeles. Zapalenia ogn ia dokOlIala grecka aktorka KaLI!.erlna Oid ascal ou, na~tępn:e
~kazała
go przedstawi('Le10m MKOL , a od nidl
wi<'% prlej~la pięcioosobowa
delegacja U A.
(m)
•

NUMER 91

STRONA 8

Tęoay

By-

d,.i.(> 17-letni.m kielc
ie
IIdalo ~ wv walc:n'ć m:e':K'a
prem OW<WlCC" aw t~m do r:nal wej ói'emki, le ZoIl 8WII po"' ólloI(ę 'd.. huyli na .!owa UJ'lUa-

ni

KM!

I w.auVrL\

j w~Iczą

o II

ligę

O'·"7.';:l.<y Kolejan.. Kielce
i
'\ZS Radom w
t.enlS:e st.oło
, ~ tli ""bIel w na jbll7.:·U! sobolI; rOł:l'grają piE'rwsze spotkania
el. nhnaq' Jne w walce o U ljg~
Oba
ze~poł:r
ucze6lniC1:.Vć
b<;dą w turnieju, który odbędz:e
. lo: w Kielcach. W pierwszym
pojedyn.ku K.Jejan: spGtka się
z Lewarl-em L.bartów, a AZS
z Oj: n.iwe m Chełm . Zwy c:ęu:y
!y'h spotkań zmierzą się w
meczu !WllWowym o płerW6Ze
miej"ce, dające pra.wo startu
WD~~j~.

AmaŁocz::r

8.

(12)

:;

40:Jl5

75:11.

.

56:t!!

W pozo~taly c
sobotnio-niedzielnych mecza.(·h uZJ',kaoo wyn.iki:

• Ibiewezęta: f'ilipink.i .(15) P rzepióTeczki (15) 31:6. W belka
(3). - Tennity (6) 22:6, zer zenie (6) K ie lczanlta (3) 24:6,
Małolaty (6)
partakus (I)
46:16 .

oto program

najbtiż.~zych

maj,.: 16.15 Blak:

r4>da, '

• ~i('d~iel;A , 13 Mllj.. : 16.00
Przepióreczki (l5) Kil'lC'zanka (3). 17.00 Filipinki (!5)
Te~milv etj). 18.00 STerszAni
(6'
- Pn:cpióreczki (l5) .
ZakoJlczeni e ltornirju .d~..i ..
się Z. czerwca. W tym dniu rozegrane zos tana :ztpr.v pojedvllki: Trójka (3) - OMok i CH).
O~ień (2-1) Młodzik (3).
Zawodowcy (12) - Jas trzębie
OCal!: Amazonki (6) reprez:entada
las s:r;ó ,,(ycb.
Nastę\)ni~
w"Zyslkim ucze<tnikoDl naszej
i m flł'ez:r wręczonf' zostana d ... .:
plomy. a wyr6i:n;aj9cym <;: W'
turnieju d·<iewczę!.om i chł~
('om n,,~!'ody i li J)Oru , "i.
(a"

... ,

•

. Tl;<II:y,
~- . .-i;.., •

"U

.-a

.1 ' y n jt u"U!ei.1

k.on~ii Lr& i~
\\' .. r~u,..··· '71i:5
pejni
(32 :301, 3 p'.I.egra· fe '
Gdań.<Jk. ;;6:18 (27 :2_. i • bIll U.lorek Kytom 51:113 (1II:~7). ni, 1.1ją('
~~e <ą I "at...
P<YJop'C('/.ni
I'l'1p,'a la.oi,l:not >& D:JiI 'Aika bardw <John spL,\'waii II; w· obronie. jcrln·H nie b Xli N sU n.~e
·pro.;.t·.ć

Kolejarz i AZS

77:U.

S4>b"ta, l:! maja: 10.00 Ma(6) Szarotki (6), 11.OO
Puzony (28) - CeJtiit (24). 12 .
Ja-trn:ble (3) - Lobuzy (28)

Bez "wieżowc6w" trudno o awans
IJÓlfiłłal.wym
Oc_łn.-p.lllkif· j
łe4aieiy . W 'a-w-

166: 7T

3.. Puma eS)
3-2
4. Krzaki (28)
2-3
5.. mu ln y Rob. (6) 1-4

•

XI OSM

_",,,,"-yli .

181: 6J

4-1

łolaty

. .1

"_yk.....

5-0

•

W k.:1·11 ,t' j \ :.rze<lolimpij."k:m
ko..zykarck: n.a Kubie reprez-elllada Polski w l['zcrim swym
mc,<,zu cl'mi·nat'yjnym w grup:e
.. A" oau :o..-Ia p.erwsze zwyc.ię
"tWG, pc- Ołl'lj'lC S.week 80:77

(l5 :7, 15: .. 15 :10).

1. Czarne Bł. (24)
2. Koczkodany (6)

Puzony (28). 17.15 f'itirinki (15) - Szersz!'nie (6).

»

męi:

9 :8!ł

(3) -

•
• W czoraj w Olsztynie ro~I:rane zOla) o piąle'j ostal:'

G-4

spotkań:

ostatniej chwili

Półfinały

l -S

75 : łl
86:39
13:94

2-~

CHLOPCY (I! Jal)

A

46-41
28-;;2
3!-53
1-71

(43 :39) .

Sprintem

a.

. - 0 113:
3-1

Chl"pey: O rliki (24) - ST.alany (24) 29 :4. Trójka (3) - Bizony (28) 19:3, B izony (28)
_ zatany (24)
13:0, Koczkodany
(6) - Smutny Robe rt (6) 46:14,
Puma (3) Krzaki (28) I t :9,
Koczkodany (6) - Amatorzy (12)
24:17. Celtik (24) 818;k (3)
43:31. Zawodowcy (12) - Lobuzy (28) 25 :22.

(lei:b)

z

(U lat,

I•

,

\ oto koo/·owe tab"le

':"

OZlJ.:WCZĘTA

Zaczk i (15)
Sikorki (12'
Tury tki (1)
Malinki U\
Skowronki (lZ)

1.
2.
3.
4.

• w:eżowcom" 7e

'tali

i Soó jn; (by10m! n'e mieli w
"'" ,~h "I.'''''i'g' ~h d .... j).·n dwum '-

~r owców t:-tańsCLua.Gi jeJa~::o!l.
któ~z... orze,; :LdI: " l Jcn po.-

jedynków. W drui.yn:e Tt:<'..zy
y."ęr>Ó .....l . w UlH:3S 'h 1;"'1ba ł.(!o-byl ",('II p'łI1któw w t'I-I'n; ju :\ .hm Duln ill (5S). "',, eid KoIOiD.lt i Uli. !\rlur TalU
~27). PolwC'ł U~bnw .. ki (3łl,

Pi .. l...

G jd (11), l ichal Ki kup
M ari ..... z K urt)io (.l). przy

(II).

O"\'ll\
p;~!'"w.:;. l!'zpj naJe;',?'! d{) 1v\"-ró/.n
:.~.,.,,!! S'~ 7:\\\<Y'n ':0'.....'

W J>OLostalvdl mN"·lcn bylOIll.-;I<I"'l;;O t-urn,e}lI ,L 11 wv~r~
ta z Legią G5:~ i SpóJoią 56:55,
Le-g:ę n.;;,
a Spójl ia pokonl
. W3I\S do fin tu XI 001\1 wywadcl.vli k<lde<'1
Lali BolorN
lIytom I SpÓjni Gdań k .
1. Sbt
3-1 'IM-l54
!. Sp6Ja1a
%:1 lłS-l..

t :!

l

-!et

ł7~ -_1"

K ........, Tę., Kid~ w ko"e.wej kluyU" eji XI OSM .pl. w li ię n. mieJ-ołt t-lZ.
( paw )

W

klclE'cŁiej

Stadio Leśny
dla biegaczy

"aU WDK rou-

sz bowi>
tnis\.ł'zo.;lw
t>Kl'ęgu w grze
l y kawicznej.
Rywal izac,i«: w kategorii senlOrów • tlwając • go<lLn. wy rai
Lea~k &ka1an z AZS Klelce
pr..ed Tade_m IKr_
i
Jackiem Mar.. Wśród
jun'o,·ów llajleps7Y oka zał się
rlur
M.td .. lski z W DK Naprzód J~r .. tlO

w

~

X
X
X
ię 11
W Szczedn:e - odbyła
''''na ogólnopol.:.k.iego kolarskiego .. Pucba-ru orlika" dl
zawodników urodzonych w latach
1963-65. W łącznej klasyfik ji
wy&('igu zwyciężył PMłr Chał kJewiea z Wlókn i;w-za
l.ódź
przed J'arOlllawem W..te. z
(m,
kielóllckieJ Korony.
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Impreza rozpoc7rue się o godL
lł.3ł,
Upi!!, będą
przyjmowane
godzinę wcześniej. UczestnIcy b Iegu powinni pM'edstawić w
e %aśwl dezenle
lek 1'5lóe o stanie
.. dt'owla. Na rwycięzc6w rze.kaj
~y t dyplom,.

