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Plenum RW

PRON w Radomiu

Przed II ~talB" kampanii wyborczej

Powszechna akceptacja dlaprogramu wyborczego
czoraj w Ra.domiu odbyło
się plenarne
posIedzenie
Rady Wojewód~k}ej PR:>N.
!)OŚW~ne . enie dotychczasowego przebiegu kampanii wyborczej do r&d . na.rodowych. Podeua obracl przyjęto także wo-

ozmowy radziecko-zachodnioniemieckie
MOSKWA PAP. W poniedziana Kremlu rozpoczęły się
l"ozmowy
między
Andriejem
Gromyk Il ' i Hansem-D ietrichem
Genseherem.
.
W centrum uwagi znajdują
się problemy dotyczące aktualnej sytuacji na świecie. w tym
~kże t w Europie.
Andriej
Gromyko w swym
wystąpieniu zwrócił uwagę na
ostatnie oświadczenie sekretarza
:eneralnego KC KPZR,
przeWOdniczącego Prezydium Rady
,' ajwyższej ZSRR
Konslanłina
Czel'Uienki, w którym z całą
.!a nowczo:lcią potwierdził on ułek

NI\ STR, f

ielnam
alaki chiń kie
H .\NOI P P. Jak p informo... ala a~encja VNA, w okresie
.d ! kwieLnia do 1& maja br.
oiły zbrejue i ludnoH półooc
nych prowincji Wietnam. ud!>l)' powaine straty oddziałom
ehiń!o kim, wielokrotnie aLakują
cym terytorium wietnamskie. Z
"'alki w~·elimjnowan. ponad 5
Iys, iołnic-rzy cbińskich, zniszczono 34 d.iala i moitbierze, 35
pujazdów
wo' kowych orali li
składów amunicjL Wielu żołnie
rzy ehińskieh dostało się do
niewoli,
A~encj" VN_\ podkreśla, :ie w
wynik1l o trnłu artylerii' chiń
skiej s~inęło w Wietnamie setki
o ób cywilnych. Są tei straly
materialne.

Diamenty z..• metanu
MOSKW, PAP. Uczonym radlieckim
udało się ol'rtyma(,
diamenty z... metanu. Pow-stały
one w wyniku uderzenia silnej
fali na' gaz zgromadzony w
zamknię ym pomieszczeniu. nagrza n.y do wysokiej temperatury i pocłdanv c iśnieniu 200
tys. a tmosfer. Eksperyme"t podjęto w celu
potw~er dzenia
możliwości twor~enia się diamentów poza g ranicami Ziem i. W pomieszczeniu
1: gazem
tworzono bowiem wa·
runki na wzór t~'ch, jakie moI(
flanować
we wnętrzu innych planet. takich jak Urart
':'Y Pluton. czeni przypuszczaJa , ze .na gh:boko'ci tysięcy kilom trow zalegają tam pokład v
cne ap-u i powsta·...·anie diamen\ '1 pod powi~rzchllia planet to
l>roces całkie:n realny.

Zdaniem

Obr:4dowało Prczydi um RZIł
d ll . O ceniono stan
realizacji
inwestycji
centralnych
oraz
wznos7.onych prz,.
wspołpracy
% kra j ami cdonko\Yskimi !lady
Wzajf'mnł"j P OlnB('V
r.o~podar
I'xej.
Przy rozpalrywaniu leco 7aęadnienia
Prezydium
Ihądu
-kttnCf'nlrow"ł"
ie t:łuwo.e na
~I,rawacb zwia7anvch z wvkonanil"m wnin~kó",' jakif" żale
c~nu
mi ni lrom.
kif'rownikom
unt:d..,w I'f'ntralnveb oraz wo'
jewod om 00
prZf'llrOw"dzenhl
"r7f'? " " , te" ·' lr .. n n..
budow~~
.
tWlerdLlln" . że
jakkolwiek
opóinit'nia w rrali7.acji oiekt.rycb
inwestycji
puwodowane
.. ą brakami materiałowymi, ło
jl"d "" l( budowa wielu obiekti.

jewó<Lzki program wy!J<)!'czy oraz omówiono zadania dla przyradnych w świetle nowej
ustawy o systemie rad na.rodowycb i samorządu terytorialnegoo.
W Ilbiegłym tygodniu w Radomskiem,
podoonie jak i w
całym
kraju,
zakońcZYł
sie
pierwszy e t a.p kampa.n1j- -wvborczej, jakim były spotkan ia
konsultac.,jne. W Radomskiem
odbylo
3ię
ich
t!50. Więk
szość
spotkań
z kandyda.lami na kandyd·atów do rad . CI'chowała • rzeczowoŚĆ .
D.v skusja
na Otgól dotyczyła problemów
zawartych w projekt aelt
programów wvborc~:vclt . W nie-któszł)'ch
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Rozpoczę,ły

spotkania

się

Skarż

Znana w Kraju Rad i w innycb Iuajacb socjalistycznYCb z

w

Permie obcbod"i
jubileusz ' 5ł-le
eia.
Na zdJo:ciu:
obsługa
diwi«"
u nosza('ego
,urbine
.ilnika
samolotowego.
C F-TASS

Rozpoczęty
ię ~pulkania
z kaodyd.olami do wojewódzkie'"
miejskirh, miej ko-&minnycb i !tminnych rad narodowych.. Ma~
one ,Ió", nie na <elu pru'dl' kutowanie pror;ramów wyborcsye!l.
wzbor;acenie icb propozy('jami i inicjatywam wyborców, omó",ienie zadań rat! w ' wielle nowt'j ustawy sejmowej. Na zebraniaeb na" iązuje się do ordynacji wyborczej, kandydaci Da rad -nycb przeds t'3\\ iają swoje 7.amierzenia i problemy, jakimi pra,nil zając sil" \IV dzial al nuści pr7.Ys7.!yc b rad .

ierwsze w woj. k ieleck m
spotkania wyborców z: kand ydatami na r adnyth odbyły ię wczoraj w Sk arży. ku-K am. Przed południ('m blisko
2OO-coobowa grupa
najmlodszych w yborców z k13~ maturalnycb Ze,;polu Szkół Ek~
nomicznych rozmawiała z: kand vdalem do WR~ - Lukaszem
Wujciecbow kim i
kand"datami do MRN - nlad y la .. em
Jelunkiem, dy rektorem
swej
~"lkoł y Steranem Cieboniem,

P

Czy będzie zima w następnym stuleciu?
MOSKWA PAP. Prognoza wybitnego radzieckiego specjalisly
w dziedzinie 'fizyki atmosfery
Micha iła
Budyki, iż w przyszłym stuleci u nie będzie zimy,
nie zaskakuje mieszkańców Moskw y nie bylo jej bowiem
w stolicy ZSRR również w tym
roku. iednakie przewidywane
zmially klimatu, o których pi-

Śmjerć

w.•• su('hrj ludni

Tra:;i(',Loy wypadek mial mieJsce "" w j Or..~yny '" woj, lOrunskim_ Podczas drążenia nowej
sludoi w jednym z ~o podal'!llw.
na I:lebokości 11 m .. agle traci)
~ ..z)·tomność

rzr:mieitnik wykonuJącv
praco:, a w chwilę później
takie 1<'::0 pomocnik , kt6ry pospie<;n" > pom0ł:ą_
Obip ofiary w,· r:iącniętr: zoo;taty
'Z " ) kopu przez straż pożarną, a
prz .V bVł\
ZI(OO

d,il
gi

na miejSce lekarz siwjer-

Jaoa 1\1. Dru-

t1-letnił':;o

mę7cLyzna

"

odwif'zion.v "osta/
sj~

o °3za'0,

stanie
~

deźkim

~"pilala.

przyczyną

Jak

tragedij nie

byla wnda, len ga7 wydobywający
iot z doa wykOpu, Obaj
Sludniane praco\\al; VI leęo opara("h l<ilka o;odlio nie zwr6dwszy
uwa ęi

japońskich

sko

woczach wyborców

sUnl-

k6w
10lnic,"ycb
fabryka
.. 1\1010strołtiel"
im.
Swierdłowa

STR . !

z kandydatami na radnych

Jubileusz
50-lecia
produkcji

llOKONCZENIE N ·\

Rok XIV

na nit"bezpieuellstwo.

IP,\PI

Sle naukowiec w czasopismie
"Znani je - Sila", maja nie tylko naukowe, lecz również praktyczne znaczenie.
Klimat na na ·zej
planl'<'i p
zmieniał się wiele ra"y UzaleLnioJle to jednak było od naturalnych procesów. Dla prLykladu - w przyrodzie występuje
swoisla rywalizacja. O .... utlenek
węgla o tacza Z iemię
ciefllvm
okryciem na podobiei..s'wo fo lii
cieplarni, zaś
wulkany,
nie
przepuszczając na Z iemię PI'l)mieniowania s!oneeLnego , powodują jej ozięb ienie. Tal< jednak
było do czasu, dopóki nie włą
czył się do tych proce<;ów c 110wiek ze swą d ział a lno.·cia technologiczną. W ciągu minionych
100-150 lat zawartość dwutlenku węgla w atmosferze zwięk
szyła się o 20 proc., zaś globalna temperatura w pOblii.u powierzchni Z iemi w ciąl(u OS·.3 .
nich kilkudzie,;ięciu lal wzr()o;ła
o pól stopnia.
W pierw 'zej polo·... ie XXI
wiek ilo'ć dwutlenku wegl w
atmosferze pod ..... oi ,ię w 00rÓ·..:naniu z epokq prwdlndu-

OOKOSCZENIE N \

TR.

!

Kunstantm
Cz('rni('nko
0Stany Zj('dnoczone przed
wyścigu
zbrojeń w kosmos, U'zywa;qc je zarazem do zawarcia układu o
zakazie utycia sily w kosmo.ie
oraz z kosmosu tL"obec Ziemi.
Przypomnijmy, że ZSRR ogło
.ił w łu'oim ("znsie jpdnndronOOKONCZENłE N.\
TR. 7
.trzegł

pTZt'f\ol2('nfem

---------------

Pier\\ zy

rh·ktronit·zoy

ŚWit'fie

W

eł t' klromob'll

'Y.O WY JORK PAP. Konslruktorq
brazylijscy
opracowall
;>:-ojekt pierwszego na świecie
elpktronicznego
elektromobill1.
Pracuje on na bateriach akumulatorowych,
przekazujących
enp-gie czterem zain.'italowanym
na kołach silnikom elektryczn,Y .lI. 'amochód może rozwijać
~I.yh~<o;;l:
do 1-10 kmfgodz., a
p:'7.y
ha:-nowaniu
dokonywać
podłaJow ywania ak umulatorów,
"Doładowanie"
pojazdu możli
w e jest również z zewnętrl.1lel
,ieci elektrycznej.
, 'owo "cią elektromobilu
je6t
"':>udow anv
komputer, kwrf
j~it w s Umie programować róż
ne w"run~i pracy, w tym ograniczać
mak.wmalną
szybkość,
utrzymać
ją
na odpow iednim
po~iomie, a także automatycznie hamowa ć w przypadku zai~tnipoia
nieoczekiwanego nie-

b:>lPi<'C<:et"ls!wa.

Rower

. . modny

Wr.ląZ

DOKONCZENłE ~"l \

~

uczonycn

Ił

t(

Ił

·t

t.

n
L.

3

e

Witamina t pomaga
~bn j e~ sp~cjaJ!stów,
zazywarue ""tiamIny c, podobnie jak i witaminy E,
walczyć
ze starośe~.
OPom~a
.ba te związki rhemiczne ł4n
nIe lub _oBe działają jako
kntY!'t1~niarze, chroniąr
iywe
omorkl przed procesami sb-

Z

zachować młodość

oleje jadótlne, włókna i
twonylllla wy lawi~ne
na dłu~o
'",' ale działan i e neou zawal-lego w powietrz1l atmosferyc:znym.
Powolneme
uUenian ie
podJe!taj
rówDlf:'Z iywe komórki , a jak ~ł ' jedna s
teor ii - stanenie pole~a na
ł'2enia,
obniżaniu poziom. sił
wital.UlleniaoJn poillrgają wszysł nych (i ebronDyc:h) or,anizm.
kJe :związki organiczne, J:1k np, .. pochłonięte~."
zwalczaniem

palelor;icrnyeh
kutków
utleniania..
\ViadCNDo, ie utleni nie tłu
szczów, wę!:lowodanów i innych
składników poiywieni:t je t Warunkiem nanego iyc-ia i dobre, . samopoczecia, Te
jednak
reakcje zaehodą przy edziale
i pod pełnll kentrolll enzymów,
OOKONCZENlE NA STR. 7
CAi'-T.o4~

http://sbc.wbp.kielce.pl

Waloak

Skarżysko w oczach wyborców

Vademecum wyborcy

Czy mOŻna głosować

DOKO~CZENJE

a także naN.€'Jwkiem miasta Luboslawem
Lan~erem.
Mło
dych wyborców, a także nauczycieli
interesowały
przede
wszystkim problemy mieszkaniowe, o'wiatowe, perspe-ktywy
rozwoju peryferyjnych dzielnic
miasta, działalności kultura.lnej.

granicą?

za

Jalt wiadome, w popor:ued!1ich wyool'ac-h lokaJe wyOOItCU
wg aJli<Lowa,)1() dla p()la.ków tak.i.e poza gra!1iea:ni luaju w
polsk ich placÓ'\\.kach dypJoma.tycz.nych, a więc: kons,uJ atach ,
amba.sarlach, na statkach, budowach itp. Wtedy jednak wybierano ta-kże po.sl&w do Sejmu - najv.·yższego o rga,!bU wla_
dz.y u.sta'wodawczej, r eprezentującego cale polsk:e .spolecz..ellitwo. Dlatego t€'i. stw'Orzooo ffi().ż.liwOŚć glooo.wa.ni.a
V\"sz.y~tJkim PolaJ;;om.
W obrenych wyoo: ach, jak wiadoo», glo.;.uje..TJ1Y tylko na
ka.ndyda,~· na r adnych rad \\ojer..\·<x:!.z.kkh O1'az. stopnia poods!a.wowego. a wiE:C do og!1iw władzy w poo;zcze.gólnych wo}eo\\'{)d,z.twach, m iastach i gmic1ach. W ich wyborach mQgą
wiE:C ucz.estniczyć tY'lko mie~z..l{ ańcy tych jednoo1ek admi·niskacyjnych. W tej sytuacji ustawodawca nie pr;zewidzial
w ordynacji możliwości uduału w &"ło'JD.va.niu obywateli
przeby,\ ających za granicą.

'Ienum HW PRON
DOK01iCZENIE ZE

STR. l

ryc h ,mionach W<lj. raOOms·k ieco m ;p&zk ancy J>O'pK!ra.jąc D"()gcram wYOOrC:LY d~k l a.rowali u.-dLiał
w c2.ynach społeez.n n.
Wojewódzkie i terenowe kol e_
J:ia wyborcze !Pk gN()'W ały do
konsult acji
na zoorao/lia 521
lf.andydatów
na radnych
do
WRN i 7075 kandyc.a{ów na
radnych raoO. s:opnia voostawo_
w ego. W
trakcie konsultacji
wyboi'cy za.kwestionowali 1.. 3
o~oby. 32 kandydatów wycofałO
";'I! dobrow&lnie. Uwzgh:dniając
p !' ze-bieg 2.ebrań kołegia wybo.rCLe zat\\ ;erdzih 320
kandydatur 00 WRN i 5430 kanoydatu·r
d-o rad· t!)opnia llod6ta.wQWego.
Prezentowa.ny na spol'kaniach
k 'Xlsultac jnych projekt wvje_
v.ódLkieg.o programu wybo:cze_
Co został w pelni J>Qpa rty. Tym
niemniej wzbogacono gO
zereg
nowych wnioQ&ków. uwal.!. pr;)pVzy cji. W dyskusjach nad (.reściq
w~jewóózkiego
vTOgramu wy_
oorczeg<l najcZf;ściej DOdnoszOono
o"l>blem ochrony środowiska n·a _
t u "run ego. poprawy
zaopatrzen ia w wodę m :ast i wsi. skier",wania w i ęksozych śr!>dków na
r, Inictwo i gospod<lrkl! h ....\ n-o~_
ci ..wą,
szkolnictwo,
oś,,·,tę.
! .ibę zdro.wi<l. P'l t'UIO'\\'ano e_
J; ainację
zjawl<k
Dat!>logiczn, ch z ży'Ci.a społoczne-go i I.!OSp d a -czego.

póini.ejszych
rozpoczęło

W Radomiu

Do gł006ów w dyS'k'\l6ji u tosunkowal się I sekretarz KW
partii Bo~dan Prus. W imien~u
Wojewódzkiej Ko.misji Ws,>óldziałania
Pa.r t ii i Stronn ictw
Po!ityczn ch I s-e.kret3l'z I~W
7.wrócil się z a.pe.leol do z.e.bra nych o dobre przygotowanie
IkugiE«o etapu kampanii wv_
borczej. Będą to sPOtkania
z
kand)"datami na radnV'(:h. W
Ra.d;)mski.em z€'b~ania te !'!)Z!"lCUlą się już 26 bm.
(włm)

Dni Kliniczne
Buska-Zdroju
W dniac h 24-25 maja br. w
Busku-Zdroju już po raz 34 odbędą się Dnl Klimicz.ne. Organ<zatorami sa: Polskie TOW2T'ZVst\\'o Lekarsk,ie Oddz.:al w Ki€lcach oraz dyrekcja PP "Uulrow:sko BuskJ!>..Solec".
Pierwszego dnDa
uczestnjcy
omawiać bl!dą postępy w rozpoz,nnwaruu i leczeniu
chorób
nowotworO\\ ych, natomiast drugiego dnia tematem będzie rehabilitacja w chorobach naczyn:owych mózgu.
Obl"ady odbywać się będą w
koncertlJWej
sa.natorium
" Ma.rco.n.i". Komitet organizacyjny Dni i.nformuj.e z.a nasz~' m
pośrednictwem, że odjazdy autokaru z Kielc d>o Buska w oba
dni odbywać S:ę będą sprzed
przychodni <pe<>jali ' tycznej p rzy
ul. Kościuszki 3 O t001 7.30.
S<ll,

~areszcie!

Pawilon handlowy
na Barwinku
Po prawie dwóch latach od
(':laf\U w Pl' OVli a.du-Jloia
się
pier"" szego lo.katoora, kieleckie osiedle Barwinek otrzymało wczoraj
paw ,lon ha.ndlowy Nowy obi"f"kt
pooiada 400 m kw pow ierzchni
ha.ndl~wej i tyle sarno magaz _
nowej i socjalnej Jego goo;poda.rz.em je5t
PrzedSJęb:ol'stwo
Hurt ll S~ywczego. które wprowadZJło SIę
do pawilonu
w
ciągu trzech tygodni
od mo mentu przejęda bud..-nku od
budowlanych.
Co w

kupić?

nowym sklepie m<lll.na

- Zorg:miwwaliśmy trzy głó
wne stl>i&ka - informuje kieTown:rzka sklepu Barbara Kobryń. - Ogólnospożywcze, łącz
nie z pi€>Czywem i
nabialem,
owocowo-warzywne
mif;S'ne.
Z tym że sprzedaż mi~a rozp()('~emy od 1 czerwca
br.,
a już od 23 bm. rejestruj€'my
kartki. Sklep czynny bl!dzie C()dzienll:lE w godzinaCh 6-19.
•
(4ław)
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się

goozinach
długotrwa

łe spotkanie miesz-k.anców
miasta, aktywu związ.kowego z
różnych za,kładów z liczną grupą
kandydatów
do WRN
i
MRN. W
zebraniu,
któremu
przewodnkzył
członek
Kolegium Wyborczego
Marian
Stefański, wzil!li również udział
przed~tawiciele PRON, politycznych i administracyjnych władz
miasta.
DyskUSja stała
się
przeglą
dem
najważniejszych
spraw
nurtuj.ąeycb społeczeństwo mia9ła. Rl>zpoczął
ją
pracownik
Zakładów "Predom-Mesko", p.
Luciński, podkreślając, iż rzeczą waa.ną jest budowanie realnego programu
jednakże
najważniejszy
bl!dzie
stosunek do niego mieszkańc6w. Zatem czy społeczeństwo nastawi się na oczekiwania: co pań
stwo czy wladze ffiiejsue załatwią, czy tei wspólnie, pny
społecznym
przystąpi się

zaangażowaniu

do realizaCji
ogrl>mu zawartych w
programie zadań? Tylko to drugie
rozwiązanie rokuje nad:meje powodzenia.
Za najwól2niejszy problem w
programie, kOlejny
dy6kutant
z Zakładów
Metalowych, p.
Puehła uznał budownktwo mieszkani owe, krytycznie przy tym
u t06unkowując się do założeń
w tej dziedzinie. Trzeba szukać bardziej skutecznych rozwiązań dla poprawy
sytuaCji
zwłaszcza
młodych
rodzin.
Włącznie z usprawnienie-m systemu zamiany mieszkań. Sprawy rl>zwoju budownictwa i ionfraslruktury komunalnej wracały niejednokrotnie w dyskusji. Trzeba przywrócić miastu
- mówił w imieniu S:? k cj i Seniorów RM PRON - Tadeuss
Obara - ziell>ne płuca, zagospodarl>wać ta.rgowisko w Dolnej
Kamiennej. zadbać o stan ~a
nitarny takie okolicznych lasów, nie dopuszcza ć do za!.ruwania
śro.dowiska.
Skarżysko
od dawna czeka na
automatyczne połączenia z i~ymi
mia6tami. Pilne są też mne
potrzeby: Dom Opieki Społecz
nej, czy też jak podkreślał
Stanisław G:Husska
oczyszczalnia ścieków i urządozenia
kanalizacyjne w Kamiennej, na
Placa ch, w Skariysku Zachodnim, B!>rz.e i Borkach. Myśleć
trzeba o nowych ujęcia c h wooy.
lastycznie ytuację w s zkolniet",ie przed tawiła kandydatka na ra-dną z tego
ś, odowi~ka Barbara Gran-

P

żan, Dzieci uczą si ę, a nauczyciele pracują w bardzo trudnych warunkach, nowe osiedla
- np. Przydworcowe, ocz'imją
na szkoły, rozwiązania wymaga sprawa Zakł adu Wychowawczego dla Dzied Upl>śledzonych,
Domu Dziecka, przedszkoli, biblil>teki i od dawna oczekiwanych obiektilw: hali sportowej,
krytej pływalni. Planować
i
d ziałać
w
oświacie
trzeba
perspektywicznie, także
przy
prl>filowaniu nauczania zgodnie
z potrzebami g06podarki. D0tyczy to np. szkolenia dziewcząt dla potrzeb Zakładów Obuwia. Sytuację w szkolnictwie
można byłoby złagodzić
przez
powołanie specjalnego
ze6połu
do remontowania obiektów.
Wiele uwagi poświęcono wychowaniu
mloozieżYL przeciwdziałaniu ujemnym zjawiskom wulgaryzmowi językowego, narkomanii. Zadbać o organizację
cza6U wolnego zwłaszcza w s0boty, lepiej wykorzystać
placówki kulturalne, w tym także
miejscowy Dom Kultury. Mówili na te
tematy m.in. wyborcy pp. Szcześniak, Radomski.
sprawnienia
wymaga

U

podkreślał

lI mowej,
prawnienia

aWiąZując do ustawy
ejnadającej nowe uprzyszłym
radom, Łukasz Wojciechowski powied2liał, iż w
przepisach wy_

konawczych przewidziano funkcjl>nowanie tzw. prawa obyczajowego, które umożliwi MRN
podejmowanie uchwał wynikają c ych z
tradycji, egzekwując
przy tym społeczne i gospooarcze wymoJ!i !!od podlelaVch radom przed się biorstw . Niemni€'j
j dn :? k drdał
j"'{jnn z wy-

społ€'t'zeństwa.

Częste

chcemy robić d'uio i szybko, a
na to tać tylko biednycb. Nie
moina pogodzić się z tym, by
nowo
wybudowaną
drog~
wkrótce potem k:lkakrotnie remo>ntowa·no. Nikt nam jednak
- powiedział Henry" Papiński
- nJe prz' jdzie z zeowną rz porządkownć miast-<l. Oprzeć
si~
musimy o wła&ne sr od ki , wykorzystać
nowe upraw nieni a,
. przede wszystkim zaś solidarnie prarować na rzecz Skarżyska, które mimo wielu kło
potów jest i będ!Zie się rozw ijać, jako wainy o~rodek gospooa-rczy i kulturalny Kielecczyzny.
Do szeregu problemów porus:z.o.nych w toku spotkania uslo6unkował się naczelnik m:asta - Lubosław Langer.
(TH)

Z obrad

•

•

l
ZIl

OOKOJQCZENIE

liTR. 1

s JHlwodu słej
.r~anizaeji pracy, .. iego.podar·
ności i ltruu właśc.i "'er:. nat! ·
zoru.
Z k .. lei .IIkona.uo ~_y rea'
lliadi
u taleń
w
rawaeh
wspilpracy ~&SJMtla.resej, p1"%.
j~tycb w ezasie ofiejalnyeh w io
zyt w P.lsce tł-ele~adi partyj'
no-pańsh"owyclt
Niemieckiej
Reptlbliki DemokratYJ:Zuej, Cu·
ebo5ławackiej R epubliki Soeja'
li5tycznej i Wę!:ierskiej Repub'
liki Ludllwej. Podkreśl_o sna'
c:&ny
·z ro.st obrotów towaro'
wych z tymi krajami. Przyjęto
kierunki
dalszej
"' spółpra~ Y
zakładające rozszerzenie
w:za·
jemnej wymiany.
Prezydium RU\dll aapoznalo
się s informacją prezesa Naro'
dllwego Banku Polskie~. • 5y'
tuadi przedsiębiorstw ~agroio'
nyeb ulral'l zd.,lnośei kredylo'
wyeb. Podjęto po6tanowieaie o
ulwor~niu na
tereuie
janowskjeh
Parka Pamięci
prAewleka

się

apamięlnienia

w

4ł-leeie

stania Polslti
Ladowej
pol kieb
radzieekicb
zanlów
z b itIerewsllim

jeidicą.

w

tym

roku

Więcej chętnych

do LO

dobre
Kilka dni temu inrormo~' aliśmy • w)'likaeb Turnieju M1odyCh Mistrzów Techniki lir województwie kieleckim w grupie
młodzieży pracującej. Turniej ten równole~le PrQwadzony jest
także w szkołach ponadpodstawowych o tytul
młodzieżowego
mistna techniki oraz pod basłem "Dyplom 41., kroju".
donaluatorom " ZSzE w Kielc acb: Rl' szardowi Goldy :owi i
Krzysztofowi C iecbano'Wskiem u
za pracę pt .,E~eklroniczne zabezp;eezen.e na~m:arowo-orądo
we s>:lni'<ów tróilal.Owych". W
tc-j grupie przyznano ponadto
dwie równorzc:dne trzecie naI:rody dla uczn iów z Zespołu
Szkół Hutniezv l'b w
O~trowcu
oraz Zespołu Szkół Zawollowych
w .Jędrzejowie.
W grup:e .. Estetyczne ~7.ory
przemysłowe"

szosć

Władysław

Czerwonka
działalnosć
handlu tak pod względem spra wiedliwego rozdziału towarów,
zapewnien ia ich dobrej jakości,
jak też kultu~y i uczciwości w
obsłudze klientów. Przyspieszyć
naleiy budowę lH>wej piekarni. Choć zdania ą podzielone
- mówiono o prl>pl>zycji ulworzenia
w
Skarżysku
sklepu
nocnego.
Trzeba dostrzegać takie sprawy na ~ór male - stwierdozał
Waltleruar Sławiński takie
jak zaopa Lrzenie
fabryczny ch kiosków w kaszankę czy salceson, lub zapewnienie odpowiednich dojŚĆ drogowych i komunikacji do Zakła
du nr 2 czy osiedla Przydwoccow€'go, gdzie robotnicy powinni mieć możliwo';ć kupowania
pieczywa
już
od godziny 5,
tym bardziej i e w pobliżu jest
piekarnia. W :ele sr>raw można
i trzeba szybciej załatwiać -:jak chociażby gazyfikację m ia sta. Niektóre 7.aś - podkreśla 
ła Leokadia Baczkowska I>d
zaraz można rozwiązać pezy udziale ludności i pomocy zakładów dot 'czy to np. naprawy
d rC' gi
wiodącej
na
Brza, k.

szkołach

Ogółem
do eliminacji \\ ojcwódzk'ch za 1983 rok z.gloszcu)
24 projekty i rozwiązania z jedenas. u szkól. Najwic:cej prac
wpłynęlo z Zespołu S zkól E!€'ktrycz.nych w Kielcach i Zespołu
Szkół Hutniczych w
Os rowcu
(po eztery) oraz
z Ze6polem
Szkół Z awodl>wych nr 1 w Skarżysku, Technikum Meehan,cznoElektrycznego w Chc:cinach i
Techn;cw 'ch Zakladów • ''1'1kowych w Sk<l.rżysku ]>O 3
prace.
W konkursie o tytuł .. Mło
dzieżowego m' trza techniki" w
~rupje
.. pomysł
tuhniczny"
pierwsze
miejsce
pny7.J1ano
Sławomirowi
.Janiszewskiemu,
Roberiowi Piotrowskiemu i Tadeuszowi Rokicie "
Zespołu
Sskół Elektrycznych w Kieleach
za wn.i~k zatytułowany : .. Cyklokonwerter jednofazowy tyrystorowy".
Drul:ie
miejsce
równiei pl'llypadło młodym r~-

borców - p. Zgoda - trudna
bl!lliie rola radnego, aby
z ap€'wniać wybór tych zadań, które faktycznie są najpilniej&ze i
za którymi opow iada się wil!k-

pierwszą

na~ro

dc i tytuł . ,l\Dodziełowego mitrza techniki" otnymał )Iiro'ilaw Pajdak s Zespołu Szkól
Elektrycznych w Kiełcacb, natomiru;Ł drugiej i trzeciej nagrody nie przyznano.
W ko.nkursie "Dyplom dla
kraju" najwyźej oceniono praeę
Marka Kusińsk.ieco i
,Józefa
Mondzika a Zespoła Suół Techniez.ayełl prsy llieledlim "Che-

pomysły

marze"
zatytułowaną:
" Konstrukcja i wykonan ie
modelu
a.u t o~dawu do hartowania cegły
parą" Na dru~im miejseu analazł
sj~
"' iesław
.Jurkowsld
~
Zespołu
Szkół
Hutnicz"cb w Ostrowcu z
pomysłem - •. Ośmiokanałowa przystawka d o oscyloskopu", za/;
trzei:ia lokata przypadła Tomaszowi Grzeli z TZN w Skarży
sku.
W tej grupie wyrói.niono takie prace uozniów Technikum
l\lecbaniczno-Elektrycznł'!:o
Ch~cinach: .Jj)lanty Porzucek

w

i
Syski
o
ciekawie
brzmiącym tytule
~Automaty
cz.ny układ s'e-ro~'ania ygnali.za{'ją w szkole".
Do
e liminacji
centralnych
zgloszono prace, które zajęły
plerwsze m:ejsca w każdej z
trz~h grup W arto również d0dać. że spo'kanie z
laurea aIIli
TMMT
re-prezentująrymi
miodzież pracującą i szkolną poląe2JOne z wręeze-niem dyplomów i nagrbd pieniężnych planowane jest na 19 czerwca br.
w Domu Techn.ika w Kielcach.
Romana

http://sbc.wbp.kielce.pl

(.JPA)

Trwają
zapisy
do , s2.kół
ponadpodstóiwowyl b
Przygotowano dla n ich pall a'
pół mili4l!la
miejsc. Jest
liczba gwarantująca JIlOŻliwo<C
dalszej nauki
wszystkim alr
solwentom klas rumy ch. Na jważniejszą spraw ą
jest odpO"
w iedoi wybór szkoły zgodny !
możliwościanti
i zainteresowa'
niami młodego człowieka
IX
dyspozycji stoją <z koły średn: t
i zasadn icze szkoły za
proponujące
różne
kierunki
specjalno'ci fachowe,
Z d.otyC'hc;:a -owego pr
zgłOlSZ€'ń młodzi€'ży wyni
po przej śc:owym. jak sil!
daje, &kresie mniej<zegl>
teresowan:a. licea
cące
odzy"kują
da .... ną
larno.ść .
Dotyczy
to
wszystkim większych oŚJ'
W a r d ziej
szkołach.
o bogatej
jest nawet po 2 kan
na j€'dno m:ejsce

Komu ikat
Zarząd Funduszu
Nauki
Kultury im. Stanisława
szica w Kiełeacb pr'~l~j~::~:i::lll~;:
ie termin składania
CI nal:rodY upływa w dniu
maja br.

Czy racjonalizatorzy

a

ta-

obudzą

się

z letargu?

wi

iE00 ia - oailepSlV ·bodiee post pU

~~~

, a
lIie

I

by
~ę

I

Niedawno Sejm

przeprowadził

się

)ia,
ar.ar-

Pomyślano

i o zapleczu badawczo-rozwojowym. Przewiduje si«:. że w korzyściach z wzorów użytkowych i wynalazk6w
partycypować b«:dą także jednostki badawcze_ Po raz pierwszy
też
zakwalifikowano do
grupy projektów racjonalizatorskich rozwiązania o charak:erze organizacyjnym Oznacza to,
że za wymierne korzyści z t y-

tło

w i-

:05-

lec-

Irnn-

Dca-

Kidetki d'A nec PKP podtrLas kuracji

"dmła d -z.ajlcej .

F .. t. Al. Piekarski

•
•

W

skarżyskiej Spółdzielni "Porządek"

Rzemieślnik

daje sobie rad

nie wszystko w
Kto poprawi perony?

•

porządku

s adla kielec~ego dworca PKP

mad'

wi·

,tyj'

:kiej
Cu'

teja·

p ub'
zna·

laro·

dęto

",za'

maJo

Taro-

I

sY'

roio'

tyla'
ue o

..

a5Ó.w

Id~.

idać pozazdrościli kieleccy
kolejarze I,i«:knego (}b iek tu dwot'cowego PKS, bo
kilku mies i«:eY trwa remont
worca PKP Zacz«:to od wym iay zn iszczon ych \v ciągu 12 lat
adzek \t'ewnątrz hali dwor. Zadania tego podj«:ła się
Sp6ldz ieln ia .. Porzą
już w grudniu ub
r(}ku,
kOlejarzom slowo. że na
wietnia tego roku roboty hę
zakończone
N iestl'ty, sp6ldotrzymali s!(}wa i
wvmian ie
podłogi
się do chwili (}becnych monikar umownych.
jakoś nie może uz tym przl'dsięwzięutrapieniu inwestora a
wszvstkim cZl'kaiacvch
. Na 26 kwit>tnia ubvla komisia tl'ch
odeb ra~ robot v
Niesjakość była tak niska,

• dh

,...

w alk
arty'

-

Da'

ustawy o wynalaz-

stwo działalności wynalazczd będll od tej ch wili samieszez ne w
rocznym planie spoleozno-gospodarezym_ Takie rozwiązanie dotosowuje takie prawo wynalazcze do zasad reformy go pGd.arczej
i ekonomiczno-prawnej sytuaeji przedsiębior Iw.

~y

alej
dar·

nowelizację

I nośc;. Postanowiono, ze kierunki poparcia udzielane~o przes pań

relak
ki
po-

usw
Osoby, od klorycb Mirosław!>
k. um. Kielce, plac: ().
_b r,,,n ..ń_ SŁalin.;radu ł, pod rozpozorem wyłud -iła pieD;~proszone sa " z!:łaszani~ sit;
Referatu tnielni ..... wyc:b tV
osiedle
Słonenne
3. pokój nr 'I. t("lefon
w godzin3t'b ~.n'-16_0~.
które

byty

drogowe~.

świadkami
który

wv-

o 'lod'.. 11.15 w
na ul. Buczk:a. przy
utobus MPK ruszający
nk:u przcje("h-..t starszeo:o
6

"0;2'CZI!~lnPI

m~ja

pr()s'7.one

są

o

zgta-

do RUSW Kielce. ul.
43. pok. t6 albo o kont .. tl'f,niczny
pod
numer
lub 9117.
git:

p o datJ" owe

, ze

odbior mus,a.no

konawcy o przysp;eszen:e prac
i polepszenie ich jako,oci.
Innym, pilnym zadaniem Jcst
wymiana prawie połowy elewacji zewnętrznej . l której odpadający tynk lagraża ł
zdrowiu i życiu pasażerów. D() robót przystąpiła inna ,;p6łdziel
nia - kieleck' "Rzemieślnik".
którą trzeh~ pochwalić za
tempo i jakość prac. Po uzupełnieniu l'lewacii zostanie 0'13
pokn·ta farb1 E'mul-vjna R , mont ma b'.. { ·'akończo:' v do
15 ezen"c".
Gruntownego remonLI wymagaja takie peron" kolejowe. nad werezone nodcz35
!}rac
przy
centralnym
og!'ze ...-..raniu
.Jak
d-otvchc ~as. k-o!ej ma khpol\' Z
uloko'.':an!em rooo·. ?:idn3 Lrma n;e chce ,[e t",go p<YI ;ać.
MOi,.. \\,'ec 'ladze łTI'e 1 skip ponl~ga ·v L'1alez!€'nh.l O'1noN:edn teg o P!"7erl c;;rb:or~hN3" PI7ec eż

"e"t \V;7',-'Ót· ~
m '1sta
A S"OfO już o t '; m .... \').va Z :o<l .vi powiadz;a 'l' K'elee ( jadac "OCiae:', n:) można
[XI~!':"ć
po
cJ;l8Ch oo 0orlalm\' - n!e-

dt\·or"'ec PC"P

pr7vJemn\'n'.

1\'vriob\"u' ając~'m

.;!e z ,<za !l'lu ukn"e!!o w tune iu.
B Iedy oroll'k ' owe
w':konawC7E' ~prawilv
i.l' fe·,al'l l"7eba
stąd usuwać
ręczn,e
A że
trudno zna leż" chetnyci' do lej
pncv. tote.,. , zapach nie opuszcza
przyd\vorco\Ą,'ego
terenu.
Rozważano
mo7.l'wo'·' b 'ldow\'
specjalnego od >rowadzenb fekaliów do kt6rl'~0" z kanałów sanitarnvch "1" (}blic?;ono. że rer
boty kos7'(>w~łvbv 60 mln zlo-

w

praktyce

~----_.~.

Le je.t.eśmy narodf>m któ"y
~ubi pod3tki trak1ull'my
le
przeważn ie
jak
kJre
operatvw no,c lub w naJlepm przyoadku. jak przymulUnine d:a nienasyconego
fiSKusa
lak ktoś pow:edztal. po:lie trzeba lubi~ trz",ba
'c
sierpnia ub roku obow lą 
n(}wy system podatkowy
ło wi«:e już wystarczają
czasu. by odpowiedzieć
Pytanie. jak funkcjonuje on

p,zeloLYc.

Coś wi«:e chyba nie jest w porządku
w Sp6łdz;elnt ,.Porzą
dek". W imieniu
pasażl'rów
warto chyba zaapl'lować do wy-

..-

----...,----

~;:y("h

lat (ur.kl";onowari firm?,
a pózn!eJ 1.(IJrzv:.;la,a l u 0,,7elo'lvch form Jpoda'kowan d n'e mlją obowia~ u prowd~ zenia dokumen :ac-J'
Wiele m .tów krązy o wy"er
k~i podatkó·.v. którl' u iszcza ją właśc ic:ol e prywatnych Z łe
leniaków :'II ie ~ą one IJbliclap

tych. a więc prawie tyle, co budowany przed kilkunastu laty
cały dworzec . Problem wi«:c istnieje dalej i trudno znaleźć rozsądne dlań rozwiązanie. Może p()
prostu wyb dować na zapleczu
dworca szalety z prawdziwego
zdarzenia, a
W .C. w
tunelu
przeznaczyć na inne ('ele?
W tymże tunelu istnieją gabloty m3jące słui;yć reklam ie.
Nalei;ą one do Urz«:du Miejsk:ego. lecz umowy z firmami chcą
cymi si«: reklamować podpisuje
kOlej Koszt dzierżawienia gablot nie jest duży - 180 zł za
metr kw., a jl'dnak chętnYl"h
brakuje Można oo<"hwalić jedynie teatr oraz Towarzvstwo
Trzeźwości Transo-ortowc6w za
umieszcza.nip tam stosownveh
ma Ieria-lów
prop3 ga ndowych,
reszta eksiX'nująl'vch o;-'ę instytucii niezb"t db3 o tl' witryny.
Cz\'Żbv nie w\·chodził.v z ża.ło
żen'a,' 7.e jak' cię 'A'idz1. tak ...
O cz;'stość na dworcu , peron3ch terenach przy stacji dbaja rttedawno powołane Kole jo'A e Z akła dy Uslugowe w Lubl in.e. mające swoją ekspozyturę
w Kielcach Jej to polecamy nie
tvlko tunel pod torami. ale takie t'lvstO.ić szyb w dworcowej
hali. Warto by c-:ęściej niż raz
w roku zadbać ci ich blask ...
Przy
okazji
warto
odnOIO\~a~, że czysto"ć w tym 0b 'ekci e leż=, na sercu nie tylko
pracowników lubelsk iej plat'6wki Ostatnio zał(}ga kieleck:ego
d,,·orca PKP przepracowała dwie
wolne soboty przy malowaniu
kosz v na śm ieci. ławek na peron~ch·. porządkowaniu
teren6w
stacyjnych Przykład godny odno'ow3n;a i kontynu(}.lIan·a w
przy złokL
(Kos.)

wadzone ą nLerzetelnie. Nieuczci",
właścicieli kioskó·N z
kwiatami wykazały liczne k()(ltrole Praktyczn ie jednak inspektorzy Urz~du Skarbo'Nego
n ,e mają możliwości ~wylap1ni3" wS7.l!stkich matwersa"il·ó'.....
gdl!z mus;l"'bv cały d1 i eń u_ta wiać i ie incognito w kolejk C:l
i sp~awdzać. czv kaidy zakup
z()5tal zarejestrowany Od kwietn;a br w;lrowad 7 op.o '<I tnone
slnkcje tcarn(}-<;karbowt' Gr7.y"·-

Pogoda dla uczciwych

o~aktyce.

ZaInteresowaliśmy si«: przede
opodatkowan iem pryvch firm rzem ; eślniczvch
USługowych I h=dl(}wych 0z
tkam! p!ac()!lvmi od
i towarów przywOż.o
zagranicv . Ten temat
najwi«:ce-j kontrowersjL
~!Uika z informacji Urzędu
r~~ego w Kii?lcach W' rob:eząeym wvdano 12
kona prowadzenie uslu~owej
ł a. ninośel
rzemi"~'niczei
O.otwiera iace Włt"izta·'" są
n:e>n"? od

łaC'I"-r,'a POd":lłkó\v

ląg\.! dwóch, frzech p~erw-

na podstawie miesi«:cznych obale na podstawie tzw. 1abeli podatkowej. W Kielcach pla·
c! s;«: rożnte - od l~ do 24 tys
zł miesi«:ezn:c Handlarze kw btami są natomiast obawiaza i
prowadz:~
7W ewident'ję o':lrotów W pOrówn aniu 10 roku ubiej!lego, kiedy obt'iążono ;ch
tzw
podatkiem szacunkowym.
płacą teraz zdecydowanie mni~j .
N;e wynika to iednak - j It
pow;edz i ał nam naczelnik
US
T:1deun Daukiewin - % tel'1o.
że? ~o,ja!ki są :::ż~ze. lecz tylko
z faklu, że ks:ą:ki obro'ów pror-oŁów,

ny za uchylanie s;ę od placen ia
podatków wzrosly i wynoszą leraz od 5 tys do 5 mln zł Moż
na w:«:e mieć nadzieje że będzie
t<l skuteczny straszak . źe
nie
b~lz:e
s ię' ophcalo dop~owa
dz"i: d() ty<h prz",~tę;:> ~ v.
S,:cl~&Ól!1.C;: \ . . . ysOd::t progi s ą
poj'tkową :Jb "ą ;one są spadid
i daro izny ~p je.'li w rto.ić
ich wynosi I mln 400 lys. zł. podatek wynosi 270 y5. zł Od l
mln MO ty~. zł płaci siQ jut ~30
zł itd. Wi,.le o.<6b nie .. i~,
że otrzymując d3ro·.\o ;;:r.«:, a .. 05-

tr,;.

zakładu i W-lecie PRL". Celem
konkursu jest uaktywnienie zaiogi '#fi rudlU wynalazczym. pobudzen<e tw6rczych inicjatyw i
działań na rzec! efektywniejs 7e ..
go wykorzystan ' a surowców i
materiał6w .
S
już
pierwsze

zgł06zenia.

Ob

.. podpowi.ed~iH

tulu
zmiany np.. organizacji
racjonalizatorom
wydaliśmy
pracy pomysłodawca otrzymytakże .,Informator tematvcznv".
wać b«:dzie takie same pienią
Jest to zbiór problem6\~ techdze. jak twórca nowych rozwią
nicznych i organ izacyjnych. któzań technicznych.
~e z punktu wIdzenia celowości.
Pomyślano także
o korzyś
i potrzeb produkcvjnych oraz uciach materialnych. Dotychczas
nowocześnienia technOlogii wybowiem wynalazczość kojarzyła
magają pilnego rozwiązania Dosi«: raczej z hobby. Pieniedzy
tychczas wpłvnęlo 31 projektów.
z tego nie bylo. W tym nalei-y
Mvś lę, że po uch w leniu przez
upalrywar także przyczyn gwał
Sejm poprawek do ustawy o
townego spadku zainteresowlni3
wyn a!-:lzczości ruch racjonalizawvnalazczo<<"ią W ~to~unku do
t(}rski, nie tylko w naszym z 19711 r liczba zgłoszonych w ub .
kładzi . obudz i się z lei rgu.
roku w kraju projekt6w i inno- I
Byl i rozwój pn:edsiębier tw
w cji bvla o 61 proc .• mniejsza
unlł'żniony jest dozi- od wynia i wśród tcj liczby niewicie
ków i('b dział ln.ości finansowe j .
rozwiązail technicznych zasł'lgi
Wyhza j kość wyrobów. nii"ze
WJlo na wi«:kszą uwagę
" ..szty
produkcji i zmniejsze Znowelizowane pnepisy z.nonif' m terialoehlonności, wszy tS7.ą wreszcie górny pułap wyn ko to wpływa na lepsze efekty
grodzenia za myśl tech niczną.
~o podarowani . Ekonomia
bę,
PodniesiGno ';rednie stawki wydzie wiec na pewno najlepszym
nagrodzenia la wynalazki
i
bodirem do wdraz.mia postepu
wzory uh'lkowe o 30 proc .. a za
t~chni("lłlel:o.
K. SKU P
projekty racjonalizatorsk'e o 85
proc. O wiele łagodniej traktować będz i e wynalazców laki.e
fiskus . bo pieniądze pobrane za
wynalazek nie będą wliczane do
porlalku wyrównawczego
Czy wszystko to pozwoli wypłynai- wynalazczości na surokie wody?
W Zakładach Ur,ąd,eil CheRddCHu"ka Wy twórni a Telef()micznvch i Armatury Przemvsnów na.oy producent apac łowej - "Chemar" w Kielcach ' w
t6w telefonicznych - znalazła
ub. roku ruch racjonalizatorski
się ostatnio wśród 36 najlepwyraźn ie oslabł
Zgloszono zaszych eksporterów do Kraju
ledwie 74 projekty racjonalizaRad .
torskie, co w porównaniu z koń
Przy;>omnijm;t. że pierwszy
cem lat 70. stanowi
niewiE'Jkontrakt handlowy ze Zwią~
ką część M imo tego, nie można
kl l m P3dzec\dm
z,warty w
mówić o braku efektów z 1 .1S 1%2 r ., op iewa l oa 40 tys apat(}s(}wania nowej myśli tcchnirl'ów telefon :c7nych
Zyskaly
cznej. W sumie uzyskane Oqone uznan:e u radz!ecd:ich 00czędno'ci wyniosłY bowiem pob'orcóv.', ho iuż w cltery lata
n~d
10 mln zł Za0'i7c'ęrl7'l'10
p6żn'ej
pr7e vłka
zaw:erała
pr-zez to 1300 roboczogod 7 ;n i 163
m:l ;onowy wyekspo rt owany na
to'1\' stali.
rJd7if'cki rynek 3par3t. Ek p&rt
W w:vniku zmi3n prOC"e~ '! c:t'tdo ZSRR rósl system tycznie,
s7.enia elementów c10 kadZ I 0'1bl! lA' 1'l82 r. o;oi'lgn."tĆ ł"cznie 10
lewnil"zych 7.aO'izczędzono w t':anl:l~ szłu~
gil roku lOR tys m s7.eśc gaW tym r ok l r ldorn,;':i pcoduni. wartości prawie 2 mln zl
('~nt podp:sa! w ZSRR konLrakt
Dwa projekty ..S tan owisko do
na d(}5tawe 950 tvs aparalów
prób mikrowvłąt'7.0·k6w·' auróżnych tVpów or z c7.ęf;ei do
torsł. ..va Kazimi~rza Kwiatkow nit'h z:l nnt' 71
l!l mln rubli
kie!:o i .. Zm ian a ukladu wen ytn".,ferox·,'t'h
la<"ji w eleklroc;epłowni" auRard·o dobr7e uklada się leż
torstwa Cze~I:l1Iv:l Pi~tru~a i Da'''''pó łp',(, ~ radom k f'
fabryki
riu 7a Uracza uzyskalv na::rod'(
z re'(}~e·' h('7no'-c ZSRR 05w woiew6d7.k:ch elimin'll"iach
tatn:o dl3 o(}tr'rb tego rl'sortu
Turnieju
Mlodnh
M slr,ó v
7. at'\,ie!"dz o'1\· lostJł .,bratek", a
T chnikI.
'
prólJv nr'cc"ocl"
·1 alni szlagier
z
HWT, . t Ilip n or z klawiaJJk bę<i~ ie w t vrn roku~ Z ,tl r.
U. -!l b.)
pytany oto :' cerownik d, alu
rac; nllizacji
wvnahzc7.o,," ,
zakładu. inż.
K.n:imierz Góra,
jest dobrej my;li' - Oprócz
nowej edycji TMMT, dyrf'kcja
wkładu
ogłosila
konk'lr
racjonal'zatorski pad h:Jslem .,Mój
projekt wynalazczy na 3O-lec'e

"T ulipany" I "astry"
na radziecki rynek

I Miejskie kontrasty

t«:pnie ją 3pczedając musi ui~
cić tz N . oplate skarbo·.vą wynoS7acą 10-15 proc. wutOŚC! sprzedny Podobne nieporoz Im:enia
wynikają podczas sprzedaży towarow przy,viezi(}nvch z zagran cy - w celach handlo·.... ych.
J,,;li ich wa.ctośf .}rzekracza sumę 120 tys zł płaci się poda e'
obr(}to-NY Urz«:dY ce:nl' doskonale wiedza co !Ii«: do Po:ski
przywo7.i i inf(}rmacje te kieruj
do urz«:dów skarbowych.
N ie którzy j dnak - dotyczy to
głównie
osób pracujących Z3
granicą pr6bują ominać Prlwo w tłn sposób, te przysyl:l'a
kilkanaście lub kilkadziesiąt paczek do r6żnych adresató'.v w
kraju WartoŚĆ dóbr wtedy si«:
rozmienia i r.;e ma podstawy
do wymierzenia podntku ...
Co można w kilku zdaniach
powiedzieć o nowym systemie?
Postawił na rzetelność, dał pewną swobod«: działania w granicach prawem dozwolo-ych właś
cicielom prywatnych fi.m Tylko czy nie za wcześnie? Wątpli
wo~i te potwierdzają kO:lŁrole
PIH, MO, Urz«:du Skarbowego.
Ale mołe z czasem przywykną
do roli soUdnego plaln lka ...

http://sbc.wbp.kielce.pl

Nowe os;edlf' mie-szkaniowe w
kif'leekit"j ddelniey Herby czu
najwY~"7V doprowadzi~ do poczndku OkazalE' h-!ne bloki ~
s·"duią T re~ztł(!>ml ~I:lrvt'b r!1der. Trudn ... s~dz:r., ze zostawitl1\0 jf', aby stano ily rl'zer\V t._
(alp)
Fot. :\1. Piekar ,ki

A 3

\<

Dyrektor Gutkowski: "Zaspokajamy najważniejsze potrzeby"

Dokąd
M.ala....

pa5aŻerów

-

esy lat.. o lIye public:znym

przewoźnikiemT

Rozbudowa sieci
d,r6g
nas do uruchamiania
Dowych linii. Często jedn.ak z
powodu braku autobus6w czy
wysokich kosztów eksploatacyjnych nie możemy tego uczynić.
Budzi to społeczne niezadowolenie. Drugim problemem jest
opł;w:alność . J esteŚlDy przeodsi(biorstwem użyteczności publicznej I nie je&t naszym celem
osiąganie zysku. Transport pasażel""ki
i~t
więc
dotowany.
łD1usza

Na dobranoc

Np. do kaŻdej złotówki w przewozach szkolnych państwo dopłaca 11 zŁ Uważamy, Ze dotację tę nie
my powinniśmy
otrzymywać, lecz ci. kt6rzy korzystają z naszych usłu g ,
- W jakim stopniu PKS lIaspokaja obecnie
pr2.ewozo..e
polrzeby pa~aż erów?
_ Mimo
kryzysu, najważ
niejsze potrzeby za..pokajamy.
Z przewozów
dzieci do szk6ł
oraz przewozów pracowniczych
wyWiązujemy
s-ię w 100 proc.
Gorzej jest natomiast % przewozami
ogólnie
dostępnymi,
szczególnie w dni targowe. Jakość
i k ultu ra swiadczonych
przez nas usług także może .
jeszcze, niestety,
budzil: zastrzeżenia.

_

.Krzyżówka nr 100 '

A przewol.y towarowe'
Zaspokajamy
w
pełni
wszy , t!de
poU'zeby. W wolne
soboty oraz w godzj nach popołudniowy ch mamy nawet . rezerwy. Jeśli
chodzi o koszty
_ mogłibysmy towary wozić
taniej. gdyby nie zaprzestano
produkcji
przyczep samochodowych. Minister komunikacji
wydał

zarządzenie

naokuujące

zalrzyma.nie dowodu rejestracy jnego samochodu, który bę
dzie jechał ,,solo". Tymczasem
przyczep nie ma gdzie kupić.
- Czy możliwa jest sytuaeja.
aby na kaid~o oezekuJ!\c~O!:o
na prLystanl<u ~7 eltało ml~Jsce
w .. utobu~i~?

POZIOMO: 1. przekop, ch<XIniok w z.iemi, 5. do czesania, 6.
nied.oświadazony, 9. usuwa nieprawidłowości. blędy . 12 miejsee
pod wierzchnim ubraniem na
piersiach. 13. fizyk specjalizują
cy się w dcziedz.i.nie a tom is-tyki,
PIONOWO: 1. naczynie z palą
cym się wewnątrz ogniem, 2.
wymia·r. format, S. stado dzikich
kO:ll, 4 Kamienna, 7 transakcja handlowa, 8. lyp es1(orłowca
rio zwalczania okręt6w podwodnych. 10. przedstawienie po~!aci w pozie modlitewnej,
1.1 .
z Ro'.eordamu:
Rozwilłza.nie krzy;:ówki pr:ze,yłać naleiy pod adresem redak-

rji "ED" wyłącznie na kartach
pocztowych w terminie siedmiu
dni od daty nlniejsze!:,o numeru.
P'\ltliędzy prawidłowe odpowie<fu rozlosuje się na!:,rodę książ
kową, Karty bez kuponu
będlł
wylllozone z 1090WaDia.
•.ECHO DNIA"
Kupon nr 1..
Roswillzanie lI.nyiówki
POZIOMO: pochlebca,
sta. granat, M'ia, trud,
Indonezja.. skafander,

lU'

- Byłoby lO idea łem Ch,' ąc
to osiągną"'. należałoby _pe łn ie
kUkil
warunków Dopracować
ta.k "ozkład jazdy. aby zaspokajaJ potrzeby przewozowe w
godzinach przez ,poleczeństwo
najbardziej pożądanych. Uruchomić wi~cej kursów na bliskie odległosci. Dostosować rodzaj taboru do potrzeb linii.
Punktualnie obsługiwać trasy.
Oczywiście, aby tak postępować,
musimy mieć pojemne autobusy. Zabiegamy ponadto o
to,
aby \\ ładze terenowe skoordy nowały
usługj
przewozowe na
terenie
obu
naszych województw. l"rerzadko bowiem autobusy zakładowe jeżdżą po
liniach pokrywających
się
z
liniami MPK i PK .
Czy obecna
struktura
przedsiębiorstwa sprzyja
realizacji przyjętycb zadań?
Przeżyliśmy
niedawno 0kres, kiedy
każda
jednoslka
nadrzędna wydawała
się
niepotrze bna.
Osobiście
nie
wyobrażam sobie funkcjonowania przedsiębiorstw bez jednostek nadrzędnych. Podam dla
przykładu, że londyńskie przedsiębiorstwo przewozowe posiada 4-5topniową strukturę I nikogo to nie denerwuje.
- Jednak nie wszystkie 0krę!:,i
weszły
po
łikwidaeji
~dnoc:&enla w lIkład Krajowej
PKS.
- Tak, 10 prawda, poza nią
są PKS
Koszalin, Olsztyn i
Warszawa. Nie ulega jednak
wątpliwości, że jest Im ciężej.
Mamy z nimi kontakty służbo
we I osobiste, mamy więc: sytuację. Może to slogan, ale
w
większoścI jest siJa.,
Panie clyreklone, wymontowllJede II lamodaoelew ci-=-

crroł,gi
ogłada,

NUMER 101
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iarowyeb dobre silniki benllynowe b1 w ich miejsce włożYe
"diesle". Czy lo po !:'ospodarskll, kupowae lIamochody II takimi simikami, lIy potem .-ynllcae je na %Iom?
- 'A jakie jest i.nne wyjście?
Samochody takie kupowaliśmy,
bo były nam potrzebne, a innych nie było. Teraz nie mamy benzyny. Nie możemy przecież postawić samochodów z silnikami benzynowymi na kołki.
Montujemy więc do nich silniki
wysokoprężne. Rozwiąza.
nie takie uważam za słuszne.
Program oszczędnościowy
nakazuje nam przejście na silniki wysokoprężne. Niepotrzebne
silniki benzynowe wystawiamy
na <; przedaż. Je śli nikt icb nie
kupi, to rzeczywiście przeznaczymy je na zło.m.
- Jakie są perspektywy rozwoju PKS w naszym okręgu?
Dą żyć bp,dziemy do optymalizacji przewoz6w . Nie przewidujemy większych reorga.nizacji. Wielkość naszych oddział6w jest rÓwnież optymalna. W
Kielcach chcemy oddzielić od
osobowego oddział
towarowy.
..Kupiliśmy w tym celu bazę w
Dyminach. Musimy dOkończyć
budowę bazy
w Starachowicach. W trudnYCh warunkach
pracuje oddział tOW8l'owy w
Radomiu, plac6wki terenowe w
Warce, Białobrzegach,
Pińczo
wie. Potrub
inwestycyjnych
jest wiele. W miarę posiadania możliwości będzremy je 208spokajać.

Chciałbym podl<'l'eślić, że inwestować będziemy w regularną komunikację i w
jej zapIecze. Dwor~. przystanki powinny być w
gestii adm ;uistra.cji a nie przewoźnika Dwo-

rwc PKS w Kielcac h np. budowany jest z naszych fundu<;zy kosztem rozwoju zaplecza
i lakupów taboru. Do takich
'ytua{ ji więcej nie dopuścimy·.
Dziękuję za rozmowę.
CZESł~A W DA WID

(Korespondencja
marca % Dworca Leningrad7.ktego w
M06Ikwie
wyruM.ył w swoją pi.erwpod'r6'Ż szybkobieżny pociąg
.Jego opływowa

Juhusz Ibacbubk, - ~e.enanysta
reżyser filmu pt. ..Vab .. nk ·', który odniósł już wielki sukces i wzbudził wielkie
zaintuf!Sowanie wśród kinomanów, realizuje obecnie dru, ..
ftzęśil
te!:,o obrazu, zatytułowaną "Vabank II".
Na zdjfteiu: podnas realizaeji filmu ..Vabank O" Beata
Tynkiewie%, Marek WalC7ewskl i reiyser Juliusz Maohułlki .
CAF-Witold Rozmysłewicll

M)ŚJalalll .
strawllośc -

że CIerpi" na niepowiedziała pewna

mieszkanka Waszyngtonu, u któ_
r~j stwierdzono bóle porodowe.
Gwoli sprawif'dliuości
należy
wyjaśnić, że u męża tej osoby
lekarze stwierdzili szanse na
możliwość ojcostwa jak 1:100.000.

Szlakami

Wartość

marihuany

lfa 13.9 miliarela c1elari.. naeuJe się w&ńośe zbioró.. _ ni...
le,alnyeh. mnlejszyeh lub wlęk
nych, plantacji marihuany w
Stanach Zjednoczonyeh. OmaClQ ło, te uprawa tf!«O na:rketyk. lIyłaby poel
w~lędeJll
wartołei większa
.a rprawy
sW ... USA (13,4 miel .0.1.). a
Wtłe MI ~ mld dol.). ,

radomskim

Zakłada r b

::zy
tego'

Metalowych im .
gen. .,Waltera'·
podczas
spotkania byłych dz iała ruchu
mł<XIzieżowego
z

przedS<. ębiorslwa powołano
Komisję
History czną
Ruchu
Młodzieżowego .

"Przyj3Źń"

w

złudzeń (II)

edlug danych nasze!:,o Ministerslwa Spraw
Za!:,ranicznyeh, od 1975 roku z Polski do
Niemiec zaehodnich wy jechało blisko 308
lys. osób, % tego ponael 200 tys. w ramaeh \zw.
łączenia rodzin.
Eugeniusz i Bożena, z niemieckimi dokumentami w rękach, jeszcze w obozie dla pnesiedleJiClÓw w unna-Massen, w mareu 1981 roku
pro ili urzędnika ds. imir;raeji, aby dal im skierowanie na półnoe, najlepiej U Hambur,a albo
elo Kolouii - w ostatenności Wezeinlej łyaeU
o tamtejszych prężnych ośrodkaeh polonijnYCh,
a między swymi zawsze raźniej.
- Proszę bardzo. ale clo Zar;łębia Ruhry: ~o
wyborll jesł EMen, Duisbarc, Duesaeldorf, 80ehum._ W KolonU i Bamburr;u nie lInajchiecle
pracy. Tam U proc. obywateli w wi~kll produkeyjnym ponułluje zatrudnienia - usłysselL
W nasie me,. pobyt. w B.l1N byłem .auł
nildem k1lk1lDutu społkań s Polakami emi,ranłam1 trzeeh pokoletl, wy.łuehalem kUluaset .piD1L Nie pomałem ani jł!ilneJ _by, która by
ale miała kłopotów se snaleDemem pracy. Bea:roboc:ie: w RFN jał ponad
mln ludzi ka
dałe,o zajęcia, 1la zasilkaeh danowillcyeh o
De ten łdoi wesdnlej pracował I aoatał swolmony - at proc. uprzednio otrzymywanyeh poborów, Ale przeeiri milion obcokrajowcó.., s Uco przynajmniej lOt tysłęily Polaków, m,dy me
anala:do .. RFN prawtł.ziw~. elatu. Im pań
stwo nie poma!:'a wcale, blldź pomaca .. m1nlmamym .topniu.
Co ciekawe, stolunkowe najłatwiej o m1ePee
t1la ,astarbriłerów imająeyeh ał~ kaider;o uJę
da na kW.określon,. ezas. lest to oezywijeie
praca mel~alna. Wykryeie ieląp 1I.a sauuc1DiaAU,o r;rzywnłl cło 1. ły.. marek (PIęclokrotna

Moskwy)

Warta podkreśli ć, :i.e pocoiąg
tetl OllBBclllOlly lIymbołtiJ\. ER-200
niew~a .specjalnych ~w,
porub"Z08 lIię po zwykłych liniach.
które budow8lle są systemem
"beZBtyk owym" ł:m. two~ niejako jed.ną oIbrzymi4 szym~, co
elimmuje dt'gama i męczące
podrzuty. Jak moeD6 sądzić 2
wypowied2S pierwsz.ycb pasaże
rów ER-200 zapewnia wyook.j
komfort jazdy. Stanowić on może również poważną konkurencię dla komunikacji lotnicul,
gdyż dojazd % centrum Moskwy
noa lotnisko i % lotniska leningradzkiego do miasta zajmuje
niemal tyle czaS'U co j~da poci~em. Cena biletu 12 rubli,
tj. prawie połowa w~t.ości bilew l.otn.iczego.

hulnic:aej

(l.

Fot. At Piekarski

Wierz-

Na r.az.ie pociągi nowego t"PIl
jeden raz w tygodniu ,
ale lalem częstotliwo6ć kursów
zwiększy się.
W
niedalelriej
przyszłości pociągi typu ER-200
ku:rsować będą na liniach
Moskwa-Brześć I Mookwa-Kijów. I
kUlI"Sują

MACIEJ WISNIOWSKJ
iKAR)

średnich

poborów), zaś zatrudni;;,njertll~f lł
w związku z powrotem
,rozi oprócz kary finansowej W) dalenie s
W Turcji o pracę jeb'Zeze łrudtorium RPl'i.
w RFN.
Polaey w Niemezech zachodnich pracują
już mowa o walee z be~robociem, lo
cifttnie po kilka miesięcy w roku i
Sll jeszcze dwa projekty; wedle
kraju z dewizami albo samoehodarni.
należałoby pójić wzorem Szweeji i
deralne patr~ na ten proceder w końcu
35-,odzinny tydzień pracy - obecpalce. Cbyba ie ktoś zdrowo prze krobie.
on 4ł r;odzin. Nie ehodzi o to, ieby
się przede wszystkim nie spolykaą w kraju
• ło, ieby z&trudnie dodatkoską pracowilość. Poznałem rodaka, który
osób. Druli projekt przewiduje zeelwa lata praeowal po %0 ,odzln na dobę II
na praeę lylko przez jedne!:,o współbotami włlleznie, u ezterech pracodawców i
Problem bezroboeia to temal tu po%elarzyło mu się uehorować ani spóźnie do ftrllf'lllł h,nv I poważDY.

DVW.......

Za

markami

ey - lie! Kiedy pytałem a1emleekieła
Eu,emusza, jecIneco s moich majomydl
• ich lItosunell cł. konkueDejl
, klory jui ma pracę. wy Juehawny
dreny Polaków, lIłyszałem: a meeh tam _A~""'.&i ...,_ wystąpienia w łelewlzjl wpaela w paaarolrilł- ledni Uumaezyli swój lOJenmC:YJDY
jej wyehodzi, ie mąi mmałby . .• unek nie wYrównanym poe:Iuciem winy
D3I miesięc:t:nie. łeby %mlełeiU się
naroel. polskie,o. Inni dobr1l
reputseA.
Dwa ras,. więcej, a to jesł nieele I'1 się stara Polonia.
InaeuJ

palną

w Niemezeeh na Turków,

ryoh jest tll r;rubo ponad milion. SzukaJ:\CI
wilłzania kłopotliwer;. pruciri problemu
L

- _. . . .-

boela, parlament saehodni.niemleekl
TuYkom będzie się wypłacało
prawkę .. nar;rodę za opuszczenie
RFN I podpisanie zobowIąuma, ie
Ben nie wróCl\. Sporo rodzin
s
ofert,. Ikorzystało. Z kolei rząc1 w ADkarae

rzs9. ta.wiC1%pY
~

.

biey, akcje żniwne. Z Inicjatywy
mJodych "walterowców" w 1'52 r.
przed Zlotem Dodych Budowniczych Polski Ludowej podjęt~ te!
oyn społeczny budowy obecnego
placu Zwycięstwa w Radomiu i
sąsiaduJą"ego z nim parku.
Celem komisji jest przekazanie młodemu pokoleniu dorobku po.stępowych organizacji
młodzieżowych
w
zakładzie.
gromadzenie dokume-nt6w i materiał6w do izby tradycji, słu
żenie doświadczeniem organizawysokość

~ jednej z ,~I Fil bnk. Obu\l.·ia "Fo ko" " Skar"y 'ku -Kami nneJ eksponO\~ ane 'i:J wzory obuw ia, klóre bylo. oc,! i w najbliż
szym cza~ie b~dzi~ lu produkowane. Aż mllo popa!rd?c._ Nowe
m~elt', ktore" niedalekiej przyszl()'d wejd4 do produkcji, są
bardzo ładne i na Pl'" no wygodne. Zna ~z n:l ~h Clę;;':' trafi do
krajOWYCh ~k!{;pów. re:;zla zo~!an!e wy ("k.~p or l o\~nn a gł6wn i e do
ZWiązku l't adziL'l'ki go RFN i Anglii.
Plan na bicżący rok przewiduje Wyk o-n:'l.e 3.875 H'
par bu6k6"" dla najmłodszYl'h obywateli. .
.
(ałp)

'W wagonach obslugLw-an eh
przez parę konduktorów wajdują się 64 lotniC'Ze fotele ustawione w dwóch podw6jnyc:h rzę
dach . Mogą one być obra can e
w ok6ł własnej ooi i w z.ależno
ści od za:potrzebowan.ia ustawiane tyłem lub przodem do kierunku jazdy. Opr6cz tego każ
dy wagoo zaopatrzony jesi w
ba,r, oferujący podr6żnym bogaty wybór g&rą.cych i .zi.mnyeh
przekąsek oraz napojów. Pasażerowie dzięki zainstalowanym
w każdym wagonie szybko6c!C>mie!'llom m-ogą być na bie~o
inf«mowam o Eyi)ko5cI poci,gu. Mak&ymaloe. - %.00 km/gOlh.
jest rG:l1Wijana jedyn.ie na niekt6-rych ooeiuk~h tkcei. Na
pQ(Zostałych jest ona nieco mniej...
sza i wynO!>i teoi niemało, ' bo
160-170 km/g0d2.

"Walterze"

eji ZSMP, a także
pomocy
byłym .
aktywistom
mlodzierowym znajdującym
w trudnych warunkach
ma'
terialnych.
Na prze.wod niczącego komi s~
wybra.no Tade-uS7 a PrygIa.

Myśl o powołaniu takiej komisji w największym zakładzie
przemystowym
wojew6dztwa
zr<XIziŁa się już
przed kilku'
laty. Nic
dziwnego.
bow ie m
dorobek
byłych
organ .zacji
mlodzież.o.wy"h
w "Walterze":
OM TUR, ZWM, ZMP i ZMS
by) znaczny.
Młodzi 'udzie w okresie powojennym podejmowali wiele cennych inicjatyw. Z ważoiejszycb
przypomnijmy zaci"g! pionierskie
do budowy Nowej Huty i zagospodarowania zjem OdZYSkanych.
społeczny udział
w budowie ee-

mt'ntOwoi

Nieuświadomiona

Opiekun
akich mało

Komisja Historyczna Ruchu Młodzieiowe~o
w

Z

Ale buty!

IWWoczes.n.a lWtia w:z.buóz.iłe 2.8cieka.wienie podró żnych. PIOj.a.zd
ten, zbudowaily przC!1; radzieckich kOlllStruktorow, d<rogę z Le-ningrad-n do Moskwy przebywa
w 4 godziny. POorusza się płyn
n.ie i stabilnie dzięki ~uma
tycznemu sterowani~.

..go typu.

z.z

IS

PIONOWO: pech., ezop. l~'
base.n, amant. wróg, gapa. akta,
ażur, owies, łódka" dynia, rzqd,
laur.

EO

Kolejowo forpedo
Leningrod~ oskwo

jedzie iebieski autobus?

ellsplo.taeyjDyeh, I ty.. praeowników, 451 ły ..
.:deuH, ń .woreó.. I pnystanków dworeowyeh w
woje"'bhraela kle1eekim I ratlomskim, pollłczenia aut.bu .... e
. . ...,."klml ~ednimi miastami wojewÓdzkimi, a łakie Katowleam1. Wr.eławlem, Zielon, Górll - oto najkrólsaa wi%yłów
ka kleleeldqo OkrUll Krajowej Państwowej Komunłkaeji SalOoehocłoweJ. O problemach lIspołecznioneco traosportu
ro:zmawlamy s c1Yrektorem okr~u - MIECZYSt.A WEK GUTKOWS&IM.
11

km/godz.

"Vabank II"

roboill l markami nieraz Jut poPolaków .. RFN. Stara emichce Jak umie i moie wupne6 .ow ..
Edward Pietrasik s Gromady ..zeoda" •
OPowiadał mi, Jak to załatwił posac11d
emilP'antom młodzieńcom, któryeh rekoJer;o stary wiarus .. kraju. Chłopcy
nawet włałeicie1 o,llldał cę
PObkami, tym wYllbealąc pro-

la

MAREK WALCZEWSKI \XOsię 9 kwietnia 1937 roku
w Krakowie. Stu diował w krakowskiej Wyższej S7.kole Tea- '
lr&lnej, którą ukończył w roku
1960. Potem prze-.l kilkanaście
lat
pracował
w rodzinnym
mieście, gdzie
s.tworzył
wiele
wartościowych kreacji, zwłaszcza
n.a scen.ie Teatru Slar!!'i(o .m.
Heleny Modrzejewskie-j. W r0ku 1973 wyjechał dtl Warszawy, gdzie prru:owal w Te3!trze
D =a.tycznym. W krótkim C2a- I
sie zyskał &obie opinię jednego
z . na.jwybitniejszych aktorów
teatralnY'Ch stolicy Jednocześnie
duży rozgłos przyni.osła mu te_
lewizja, a szczególnie spektakle
Teatru TV (m.in. rola milll:stra
Józefa Becka w serialu l&a.tra.1nym " Przed bur~" z roku
d7.ił

1977).

Na ekranie kinO'Nym zadebiu_
w roku 1963 jedną z głów_
nych 1'61 w nie dokończonym
filmie Andrzeja Munka "Pasazerka". Ale na następną rolę
filmową musiaQ czekać jeszcze
pięć la.t. W roku 1968 wy~ą.pił

tował

ByłOby wsays4ko w
skusiło ieb kilka beczeli

porządku, ,dyby Die
etyliny. Od tego ezasu
pan Eelward omija t daleka zakład kole,i Gintera, bo i teD więcej Polaków u iebie widzieć
nie ebee.. Wstyd.
Stefan Cirilak z Mannheim, znany działacz po10nijDY, • sympatią odno ił ię do pro ząeyeh
• pomoc do ezuu. Iliedy ty,odniowo przyehodził
jeden, najwyżej elwóch. ł8 lat w Niemezeeh to
wyslarczajó\ey szmat ezasu, by wyrobić potrzebne uklady, bez kłórych.l Lutaj ani rusz. Kiedy
jednak rozeszła się POIłoska, że Cieślak moie
wPYlllko l nikomu nie odmawia, rodaey drwoniU nawet w DKy • odl~ł)-eb miejscowości.
W końeu nie mógł nadążyć II "nblwianiem".
Wlecły przyklejono mu etyllietkę, że tyiko "reilm markami wspomar;a, a biednych uciekInierów s Polslli ma w nosie".
SIl je1!nak tacy, któryeh nic nie od rany przed
wyjazdem na saksy, sa fort1lD~ Czf!«o lo Polak
Die wymyiliT Spotkałem kUka o ób, klóre praewA ,.na siostry". Acłam K.. (lat Z5) prsyjeehAł
d. Ludwiphafcn • siOlltrll ..... (%3), kłóra po
kr6tkim eza.sic umleszkała • jąo Refem.
- Si..tra miaska. _ec o pr~Jaeiela, a Ja •
pnyJaclcla si.nry powiatła mi ba ien.dy.
I clziękl temll praeuje. Przyjaciel liosłry jest
JeIo szefem. laeek l. (Zł lat) pned tnema miesląeaml przybył s
o trll ADDll (%2) do Boehum
l wpacU na ta .m pomY.ł e. Aum. Został "zastępą Refa" pnyjaelela si05łry•
Kiecły bliid uinteresowałem się 5posobem ,.na
c.ostrę", o mało e. • łlnała uie spadłem. Jaeek
s A.D.Jl4 posnaU si, w
oe~. s Punanla ~.
Essen. Acla.IB s EWll w niemieckiej dyskotece.
GwoU kisłoioi - posnałem tri pary, klóre zcl;r
*71)' spokrewnić lię pned wyJa:zdem II kraju. •
- Gely ... potrzebne marJd, kaidy spo ób j~
clebry, bylo był skutecany, IW nie! - szuka afirmacJi swego postępowania Adam, 'lusarz-mechanik s Wybrzeła.-

mie.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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CKonłee)

BENllYK KIN (KAR)

jed- ak od raz "
d:-ama' u

/{Iównej roI.

osy(".l·):o~,czne.l!o

.. Ru _

chome
pia ki"
Wladv la \\ a
Ślf;.ickicgo. Grał tu m<;i'cL\·;t;I11:
w średnim w:eku, który I)rz('żywa burzliwą miltok z młodą
dziewcl.\'ną (w 'ej roli Ma ll(~
rza!a Braunek) Po n:edllż""h
rola<'h w .,Trzl'ci .. j Cz ~ci noc)"
i "Przf'pro\\ adz('c'\ Za!!l 'lI (}ospodana
w f.lmo"l'i "er.J,
"l\escla" Wys!>ial'o>k iel! o, k1ór3
reż . 'erowal Andnej Wajo 'l
W
roku 1974 przyszły roI \ v ' e:ewizvjnych f ilm a('h
"Socle!;",
,,stacja b~z..,~nnośil" i .. ,",wię4)
Mikołaj pilnie posŁukiwany" 0raz w tt1mach kinowych .. Zi~
mia obiecana" CPO<lr>:llaci.) i
"Dzi~je
!:,rz~cbu" (d moni.czna
rola Płazy~~pław. ki~o) Po em
wvsto"l()·,. ~l w lak:rh t!lmacn
lelewizyjIJvch i kinov.. "ch. jak
- "Dom moich ynów" (TV 1975). ,,Noce i dnieM (1975).
...0 .8." (~e1'ial TV - 1975), " W
6rodku Ja la" (1975), .,Trzecia
!:,ranIea" (er:a.! TV
1976)
.. PrzepłYDiesz rukę" (TV
•
1976). W roku 1977 gral agenta
gestapo Gorąr-zko w
ser!.a.Iu
.Po1slLie dro~i". mordercę prezydenta ~arutowicza w filmie
.Jerz~ Kawalecowicza .,smierć
pre:zydenta" arK d.ziedzka 'IV
serwuu"Noce
dnie". Pam·i ęta
my g,e takie 'IV nastePllY'Ch filmach, m .ia " Do krwi estatnleY'
(1978), "Golem" (1979). .,SpotkanIe na Ałlantyku" (19AO). "WoJDa śwlałów" (1981), ,,Najdłui.sza
wojna
nowoezesnd
Earo y"
(serial TV 1981)
.,DoIłna
Issy" (1982). Marek Walczl"wski
grał także w filmie zach<XInioniemiecko-francuskim " Die Bleehtrommeł" o raz w w~iC'l"S-kim
f il 'llie "lU".
Sylwe kę tego wybitnego ak..
t.o~3 przedstav.':ia.mv na zamówienie Grze!:'orza Witeekie!:,o ze
~łarachowic. Przypominamy, że
listy do naszeJ rubryki należy
na kopercie opatrzyć doPiskiEm
..Na życzenie".

•

Pierwsza poraika
Po meczu z Maltą było niemal
pewne, że Darek Dziekanows ki po_
jedzie do Hiszpanii na Mundial 82.
Bo jak nie on, to kto? Skoro mieliśmy na tych mistrzostwach osią
gać sukcesy, trzeba było wysłać pił
karzy najlepszych. Takich, którzy
będą "trawę gryźć", byleby tylko
wygrać mecz.
Wczesną wiosną miejsce Da r ka w
kadrze nie było już takie pewne.
Gwardia zaczęła przegrywać spotkania ligowe. Młodych - naturalną
siłę
napędową
drużyny. jakby
"zatkało". Darek nie
strzelał
lUZ
bramek. To był dziwny sezon. W
związku z przygotowaniami do mistrzostw w Hiszpanii, w lidze skrócony zostal terminarz gier. Na mecze wyjeżdiać trzeba byłO co trzy
dni, dwa razy w tygodniu. Dla mlo:'
dz.iutkich ,,gwardzist6w" to bylo za
trudne. Na początku maja Widzew
został mi",trzem Polski, a Gwardia
ledwie utrzymała się w ekstraklasie.
zarząd PZPN ogłosił
skład
na
Mundial. W zestawieniu dwudz.iestu dwóch nazwisk zabrakło Dziekanowskiego. Talenciak miał jeszcze
poczekać na swoją wielką szansę.
W Hiszpanii reprezentacja piłkar
ska Polski zdobyła trzecie mlPjsce
i wielką sławę. Wtedy dopiero okazało się, że warto było harować do
utraty tchu, żeby wpaŚĆ w oko
PiechniczkowL Rówieś ni k
Dz.iekanow~kiego Waldemar
Matysik,
stał się podporą zespołu narodowego. A przecież wcześniej zbierał oceny dużo gorsze od D arka ...
Do reprezentacji
Dziekanowski
wrócił już po mistrzostwach. Nawet
nieźle mu szło. W Paryżu w meczu
z Francją strzelił kolejnego gola w
ellminacyjnym meczu z Finami 'raz
jeszcze dał próbkę swego tale n tu.
[ nagle... załamanie.
War. zawska Gwa rdia nie zdołała
utrzymać się w l lidze. Jak to zwy.
kle bywa, wszyscy pozostali ligowcy zacz~li się interesować najlep·7.ymi piłkarzamI zdegradowanego
z.espołu. Przede w zystkim
rozpoczęło się "wielkie
polowanie" na
Dziekanowsklego.
Tran.,rer cztcrdziestoiecia
:\-lowl DLiekullowski:
Kiedy Gwardia spadła z ligi.
wiedZiałem, że muszę zmienić klub.
Gdybym wr6cił na boiska II-ligowe,
po roku w .: zyscy by o mnie zapomnieli. Zr esztą, tak jak się s podziewałem, zacząłem dostawać propozycje, m.in. z Legii. Ale mnie się
już wtedy marzył Widzew. Najlepsza, naprawdę zawodowa jedenastka
piłkarska w
Polsce. W Widzewie
grał Boniek i Zmuda, i tam grają
Młynarczyk i Wójcicki najlepsi
w tej chwili piłkarze na krajowych
boiskach. l paru moich kolegów z
drużyny juniorów też właśnie tam
zaezęło robić wielką
wą karierę, grając

międzynarodo
przykład z

na

L iverpoolem.
Więc Widzew! Ale zaczęły się kło
poty % moim dotychczasowym klubem. Kiedy działacze zorientowali
się, że zdecydowany jestem na odeJście % Gwardii, zaczęli mi dokuczać. Zbliżał się nowy sezon, a ja
nie miałem % kim trenować. Dostałem nawet zakaz przychodzenia na
stadion przy Raclawickiej. Wreszcie
podpisalem kontrakt w Lodzi. K ontrakt na osiem lat1 To tak, jakbym
podpisał cyrograf na cale moje piłkarskie życie!."
•
Wiadomość, jaka ukazała się w
gazetach, była sensacyjna. Widzew
zapłacił Gwardii za Dziekanowskiego 21 milionów złotych! Nigdy
wcześniej nie kosztował tyle piłkarz
w rozliczeniach międz.yklubowych.
(cdu)

War1:~. 'wiedzieć, z~.b~~~yĆ,'· ~~~~~c~c:'Ć·:./. W~JtQ' wi~dzieĆ~ -z~'b~c;~~J .:' p'osłuchać
't' • •

WIESŁAWOM

ju'ro
"Bałtyk"

W Moskwie podradziecke-ame1'ykaó-

°

ski układ
podstawach Slolunków wz j .. nłnych.
1~ r. W Addis Abebie
rozpoczęła

'się

konfereDcja
Dości

~

_~

założycielska

Organiucji

.Jed-

Afrykańskiej.

Ul' r. -

Adolf HiUer i Denito l\1ussolini podpisali 11letni aojusz
pOlityczno-wojskowy Tneciej R7en,. t faszystowskich WIoch.
UZ4 r. U-rodził się Charles
Aznavour, plosenka.. l
aktor francuski.
Uli r. POdcza pierwszej
wojny światowej .anlolot,. niemiecł<ie dnkonały
pierwnego
D lotu Da Paryż.
185' r. - Urodzil się Arthur
Conan Doyle. pisa", brJ:t~j:
~~}m::!f:y:~:Dłl}~('1a pOWlhł:t
181. r. Parowiec amerykański 55. .,savaDnah" plerwSE?' na świede poko",.ł AUantyk na trasie 8avaollałll w
stanie Geort;ia IUSA, Liverpool IW. Bryta!,ia)..
1Ul r. UrOd:u' Slę .,..... ard
Wat;ner,
kompozyter

-

•. Seksmlsja·'

pol.

IV" -

It I N A
"ROffi.301ica· ł

Tootsle··

USA, I. Hi, g . U. "15.lO I 17.45.
.. Widziadlo" pol. kol. l. II,
~.

to.

..Moskwa"
węg.

kol. l.
"Butch Cas;.idy i Sundance Kld"
- USA, kol. I. 15, g. 15.30 I 11.45.
..Studyjne" .. Czerwone ciernie" - pol. kol. l. 15, g. 15, 11
l 19.
,.skałka" .. Dzięki Bogu, już
pIątek" LI' • kol. I. 15, g. 15,
17 i 19.
Galeri~
Leśna 1

-

nieczynne.

GALERIE
BW A

.,Piwnice".

ul.

Wystawa twórczości
Edmunda Muczkl I ..Rowerzysta"
Mie czysława
Wejmana czynna
w godz. U-17 niedziela 11-15.
Galeria Fotografiki uL ReWOlucji
Październikowej
la
,,1 Doroczn
Wystawa FotograllJ
Okręgu
SWiętokrzysklegO
ZPAF"
- czynna w godz. 1)-\1, nll'dzlela - nIeczynn.
MUZEA
NARODOWE . ,PAŁAC" plac
ZamkA>wy .. Wnętrza palacowe"
"Galt"ria malarstwa polskiego" czynne g-16. wtorki - nieczynne.
Plac Partyzantów Wystawy
stałe :
.. Przyroda
K ielecczyzny",
.. Bro ń w zbiorach Muzeum Narodowego"
.,Wystawy
czasowe:
.. Wzory utu I ludowej". .Kultura spolecze ńsl w neolitycznych w
SW ietokrzYSk'em".
.Mon e ty
I
bank noty PRL" ... Plekn
kSlllżka
'" zbIoraCh WOj ewódzkiej BIbliot e k i Publicznej"
czynne w
godz 10-17.
torek 10-18 poniedział ek I
środa
- nieczynne
Muzeum Lat Szkolnycb S . ZeromskieGo czynne codziennie
w godz 1)-15. środy 12-18. ponied ziałki
wtorki - nleczvnne.
Oblęgorek :
Muzeum
Henryka
Sienl(j ewicza - nleczynne
Muzeum Zabawki - uJ. Zamkowa Z •. Zabawka dawniej I
dziś"
- czynne w I!odz. 9-16. poDled ziałek
nierzynne.
APTf!Kl DYZ1TR"IE: nr 29-001
nL Buczka 'l'1 3l. nr 29-008 . ul.
Slenklewlc.a 15
P oradnie d)':;urujare dła d zlpcl
t
dorosły ch
111
Pocipszk a
II
(Przychodn ia Rt'j, 'no",a) w godz
17-21. !II n!(>J 'Ol' t: - S-U Stomato ln«.iC;- "Ilł
It'
Po . te~7 ka 11 w

PROGllAM U
16.55 Program dn ia
17.00 DT - wiadomości l tele-

p .);:otowie

d

W

n,t' Jnk

~Oj7

)Wc>

~:')hrł ii?
MO 9J7
<:;tr a7
9ą3.
Pnm'lc [)r')I!("'''~ 931.

e Ener:!(·tvl'-'1t"
sto 99:' Kh"'}("e \lr'

łl9"l .

17.30
18.00

18.30
19.00
19.20
19.30
20 .00

6

KORONAT
WESOŁOWSKI
długolet-oi gł . księgowy

od:>:naCZANlY
był
odznac:>:eniami pań
stw.wymi i resortGwymi.

wiełoma

W yrazy

KIN A

"Star·' -

,.Duch'· -

r;łębok iąo współC'llucia

RODZINIE
Zmarłego

USA. 1. 15

składa

oraz zest..'\w
krótkometrażówek.
g. 15 I 17.50.
APTEKA DY'ZURNA : nr Z9-076
ul. Staszic l.
POSTO"JE T KSOWEK: telefony 53-10 I 53-S0

zało!;a

PPH "Central

R yb na"
w K ielcach.
200- k

D

KIN A
"Bulili"" - ..Jak
rozwód. to
rozwód" CSRS, kol. l. 15. g.
15.30. ,. W,lczyc" poi . k ol. I .
U, g. 17.30 I 19.:0.
,.Przodownik·· nieczynne.
"Zorza" nieczynne.
APTEKA DVZURNA: nr ~9-071,
ul. StarokclOowska 17
PO To.JE TAKSOWEK: pl. Wolności
S37-9~ ,
ul.
S~kiewicza

__

-'

-

-~

~

prog! .
20. 15 S lon muzyczny poświęcony
tegorocznemu
Festiwalowi
Muzyki
w
Łańcuc i e

21.15 OT ...:. wydarzenia, telefon
.. Dwójki"
21.30 Filmoteka trzeeh pokoleń:
.. Znikąd don ikąd" film
polski

Jutro
PROGRAM I
hod zwierz., S . II
mech _ s . II
8.10 Fitlyka - ki VII: Tajemnice m i krośw i ata
9.00 Muzyka kI. II: Muzyka
smutna i wesoła
6.00 TTR -

6.30 'ITR -

._,

~.

'

9.35 FUm dla li zmi.any : ..Pół
wlllt bez pana młodego"
kom. obycz. CSRS
11.00 Historia kl VII: U progu
niepodległości

11.55 Matematyka dl·a najmłod
szych: Prz:ybysze l; Matplanety
l:t30 Czas reformy
13.30 ITR chemia,
s.
II:
Wybrane
zagadnienia
z
chemii. nieorga.nicznej
14.00 ITR matemat.. s. II:
Powtórzenie materiału
UWAGA! Za ewentualne o:mJa..,.
w
programie TV. redakcja Die
Odpowiada.

PRZEOSIĘBIORSTWO SPRZĘTU

I TRANSPORTU
WODNO-MELIORACYJNEGO
25-562 KIELCE, ut, Nowe Sieje 118

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONll

na sprzedaż:
.
1. samochodu dootawczego .. żuk A-09", nr rej. KIG
782C, nr siln.ika 340506, nr podwozia 129847, rok
prod. 1972, cena wywoławcza 203.600 zł
2. samochodu samowyładowczego ,;ml 555", nr rej.
KIG 659C, nr silnika 982942, nr podwozia 1663793,
rok prod. 1979, cena wywoławcza 193.250 zł
3. samochodu skrzyniowego "gaz 53A", nr rej. KIG
778C, nr silnika 1015653, nr podwozia 0986492,
rok prod. 1974, cena wywoławcza 115.000 zł
(wyżej
wymienione pojazdy można oglądać na
dwa dni przed przetat"giem, w godz. 11-15 w Oddziale
Busko-Zdl'Ój, przy ul. Waryńsk·iego) ;
4. samochodu skrzyniowego "gaz 53A", nr rej. TGA
342B, nr silnika 9501541, nr podwozia 0118933,
rok prod. 1977, cena wywoławcza 92.000 zł
5. przyczepy cysterny "san.ok ZBNS", nr fabr_
L-17232, rok prod. 1968, cena wywoławcza 70.00()
zł
,
(pojazdy wyszczególnione w poz. 4, 5 można oglądać
na dwa dni przed przetargiem w godz. 11-15, w Oddziale Janów Lubelski, ul. Wojska Polskiego 21);
•
6. naczepy . "zremb CN-165", nr rej. KIW 964B, nr
. fabr. 1754, cena wywoławcza 231.600 zł .
(naczepę można oglądać na dwa dni przed przetargiem
w Oddziale Mieronice, koło M, łogoozcza).
Przetarg odbędzie się w naszym Odd'Ziale w Busku-Zdroju przy ul. Waryńskiego, dnia 7.VI. 1984
r., o godz. 10.
Jeżeli I przetarg nie dojdzie do skutku, II przetarg
odbędzie się o godz. 13.
Biorący udziała w przetargu winni wpłaci~ wadium
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej, na konto:
BGŻ Oddział Wojewódzki Kielce, tU' 829021-1212, najpóźniej w przoodzień przetargu.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.
207-k
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MIĘDZYWOJEWÓDZKI OODZIAŁ W KIELCACH

Elo
El
o
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KI N A

.. P egaz" - "Duch" - USA. kol.
15 oraz zest w krótko metrażówek. g. 10.30 I 18.30.
I

8
o
8

. oO

I.

USA,

kol. I. 18, g. 16 I 18.

I

UWAGA! Za ewentualne zmia- I
uy .. progr:urue kin, redakcja
nie o dpowiada.

tj
o
o

18
8

I

O

o

8
8

PROCR nI 1.0K.\I.:-lY
na l.RF 70,n 1Hz

o

Dzipnnik 17.15 Mini:ecital
zespołu .. Bud~:a Suflera" (stereo)
17.:1 .. Po kielecku znaczy żle" 8>1(\. M.
Bednnr ~klej
17.45 Muzy:,a z ,edneJ płyty (stereo) 18.25
Skrót cJ7.1~nnr"n i pi,)senka
na
p<)ż~6n-anie .

a

SBT "Turysta"

O

Końskie

17.0.

_

§
o

515-7:

,.Coma'· -

_

DDOOoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ostrowiec

"An&.yczne" -

K i~lc.acb.

Zmarły

.. RI>botnik" - .. Lzy płynęly" ZSRR. k o l. I. U. g . 14.20. "Król
CygalTÓw" - USA. kol. I. lS. g.
17 i 19.IG.

PoI laPo-

11 kwietnia 1984 r . zmul

w

1-21

NUMER 101

STRON

dwudzi.espol. k I.

Starachowice

P ol!otn-

Tnrcn 95

-

Poza Z iemią - Klub Miłośn ik ów
Fantastyki
Feliks Nelz poet a
Szkice pomorsk ie: Port w
głębi lądu S zczecin
Galerie
świata:
Muzea
Czeehoslowacj i sztuk
europejska w pa łacu S ternbergów
Program lokalny
Skoja.rzen ia - teleturnIej
Przeboj e .. D w ó jki"
Dzienn.i k TV
Gorąca
linia ekspres
rep

PPH .. Centrala Rybna"

Po7.arna

J<k·1reo

..Lata

~Dwójki"

fon
17.1

APTEKA DVZURNA: nr 29-046
ul. Apleczna 1.
POSTOJE
TAIlSOWEK: Dworzec G łówny PKP 705, osiedle
M ilic3 - 2~-«.

-

n:eu 7;~l e f ~\
T EL ł ;r O=-Y :

-

lata trzydzieste"

-

ciuś"

I. 15, g . 17 I 1'.

.. RecydywIŚci" 18, g. U . li I 10.

-

HRObGlnil("

te.

-

19.10 Od melodii do melodii:
Festiwal w Spaa
19.30 Dziennik TV
20.00 Publicystyka
20.15 .. Powiat na północy"
(5)
.. Przypadek" serial
CSRS
21.00 Program publ.!icy lyczny
21.40 Studio Sport: RFN-Wło
chy - I
poło
meczu w
piłce nożnej z okazji 80leC'i a FIFA
22.25 OT - komentarze
22.50 S tudi o Sport: RF~-Wło
chy (li poł . )
23.35 DT - 24 godziny

Skarżysko

"M~lalo~' i~c"

"Król

....... :-. - ?,~~~~~'7 . •"";

PROGRAM I
15.55 Prog ram dnia
16. O ,.Sokolnicy·' film dok.
NRD
16.30 OT - wiadomości
16.40 Dla młodych wid zów: Akademia muzyczna
17.05 Dla dzieci: .. Michałki"
11.30 .. Męstwo" (2) : radz. seri l
film.
18.35 .. Kram" mag. !Consumenta
19.00 Dobranoc:
.. Slimak Ma-

1T l 19.

Im.

:' " ..: ..~.

_

~

Dziś

,."olność" "Samoloty torped owe" - ZSRR. kol. l. II, g. 15.
"Rewolwer" - wl. kol. l. II, g.

TEATR
S. Zerollliok.iego g. 18.

:li

-

,

It I N A

Kielce

_. _

.-TEtEWIZJA
.
'.
...

k ol. I. 15. g . H .::O I 17. "Widziadlo" - pol. kol. I. 18. g. 1'.:0.
.,Przyjaiu'" - "Walka o ogIeń"
kanad.- f r. kol. I. Iloraz zestaw krótkometrażówek, g. 13.30,
16 I 18.30.
.. Pokolenie" - "Milczący wspólnik" - kanad. kol. I. 18. g. 13
1 19.30. ..Obcy 8 pasażer Nostromo" - ang. kol. t. 15, g. 15
l 11.15.
"Odeon" - "Ulzana. wódz ApaC7.ÓW" NRD, kol. b .o. g . 15.::0.
"Droga szk ieletów " rum. kol.
l. 15. g. 11.15 I 19.30.
APTEKI DYZURNE: nr 61-01
pl. Zwyciestwa 7, nr 61-015, pl.
Konstytucji 5.
I FORl\lACJA
służby
zdrowIa
czynna 8-Z0. tel. Z61-2! , Informacja o uslugacb 365-85.
TELEFONY: Strat Pourna _ ,
Pogolowie Ratunkowe • . Pogotowie Energetyczne - Radom tal ,
Komenda MO 251-3&
Pogotowie
Milicyjne 997. Pomoc drogowa 161.
POSTOJE
TAJtSOWEB::
uUca
Grodzka 2%9-5_. plac Konstytucji
2!6-51 . D worzec PKP H-łt6, ulica
Zwlrkl l W Igur1 Ul-U.

niemi~cki.

,'l;

~

KINA

IWONOM
i &lICHALOM
r, -

- _.

Radom

'HE LENOM

191Z

J...

iyczenia

Dziś składam1

pisano

',.

~otowie
Wodociągowe
994. Pogotowie Gazowe 30-%0-91. Pogotowie
wod.-kan .. c.o.. elektryczne RPGM
czynne w godz 1-23, tel. 31-16-41,
pocztowa
Informacja
o
Uslugach 911, Informacja PKP 930.
Informacj a
PKS
60%-79.
Hote!
.. Central ny" 625-11. Ośrod e k Informacj i Uslug WUSP 457-41.
POSTOJE
TAKSOWEK:
Taksówk i baga żowe
ul.
Armii
Czerwonej 469-81.

Wtorek
22 maja
1984 r.

.

~_
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informuje, że posiada jeszcze w sprzedaży mie jsca na wyjazdy zagraniczne:
eBmGruA:
- · 24.IX. -

e

WĘGRY

-

I1.X. br., Bałczik, kwatery prywatne. cena 20.875
BALATON:

zł.

19.VI. - 2.VII. br., Bogiarielle, kwatery prywatne, przejazd autokarem, cena ok. 29.000 zł
24.VIII. - 6.IX. br., Boglarlelle, kwatery prywatne, autokar, cena
ok. 29.000 zł
l1.VII - 24.VII. br., Boglarlelle, kwatery prywatne, autokar, cena
ok. 29.000 zł
RUMUNIA:
9-23.VI. br., Venus h"Cocorul", LOT, cena 32 .660 zł
21.VII.-4.VIII. br., Venus h "Cocorul", LOT, cena 35.110 zł
25.IX. - 9.X. br., Saturn h "Atena", LOT, cena 31.630 zł
29.IX - 13.X. br" Venus h "Cocorul", LOT, cena 31.850 zł
21.IX. - 7 .X. br., Calimanesti h " Caciulata", kolej, wczasy lecznicze, cena 34.530 zł
l.X. - 18.X . br., B ail
. e H e rculane h "Diana ' " kolej, wczasy lecz nicze, cena 37.795 zł.
187-k
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"Polska

leży

•

Bałtykiem"

nad

•

Wojewódzkie eliminacj'e
turniej ma ynistycznego

..•
Ń

...

i Tomasa Kunal z LO Pińczów.
W rzucie gr ....1atem zwycieżył
Guer;on J:u;kulski z OHP Jęd
rzejów przed Robertem Kit"
(ZSH Ostrowiec) iMareinem
POłańskim z Zespołu Szkół Mecha-nicLll ' ch w Bu&ku. Na py_
ta.nia les:owe najlepszych ()Óp(>wiedzi udzielili: Gneg.n Ko_
.-alik z LO Skariysko, Rafał
Jaworczyk z tej samej szkoły,
KrLysztof Wątrobiński, równ 'eż
ze Skarż"ska oraz Anna Bujano_
wica z Liceum Ekonomicznego
n.r 2 w Kielcach.
W kockul'6ie: .. \Vojna wyzwo_
leńcza narodu polskiego 1939l1H5" zwyciężył Gner;on Kowa_
lik, który .takie zdobył główną
DlI.grodl!. Wszyśt.k<im zawodnL
ko.m wręczono u.pominki rzeczowe i pamiątkowe pl ak ietlk i Li_
gi Obrony Kraju. Organizacja
z~wodów
bardzo
~a.w.na.
zczególne słowa uUlania należą s il!
kie<'ownictwu
Zespołu
Szkół Przemysłu Spożywcze"o i
ill t ematu l ej instytucji ośw ia
towej Ul umożlitwienie przepro_
'\l\·a.d.zenia imprezy na tecenie i
obiekt ach tej S2k~v.
Najlepsza dzie<;:lątka zawodnL
k6w wyłOolliOłla w elim·j,o.a<:jach
wojewódzk ic h przystąpi w najbliższym cza.sie do jeszeze je.cL
nej kon lrurencji
zawodów
plywaokich, po których ustali s il!
repre.zentac~·jną trójke mocynis_
tów wojewódz! wa
kieleckiego
na centraJne zawodY w Go..-z.o-wie W ie.lk~lskim.
( I)

W tym rQoku j-UoŻ 1>0 raz 21,
odbywa
się
turniej
ma·ryn ;stycz.ny tema':)''CLD-ie związa.ny
z poJs.ką giJ&POdoarką mors.lq i
Ma:ynarrką Wo;enną "Polsha
leży nad Bałtykiem". SzezegóL
nego charakteru nada.ją tej J)Opularnej i powsa.echnej imprezie ważne rocznice i jubiJeu.sze
- 40-lecie PRL, 40 roczn;.ca Ligi Ohrony Kraju oraz 40-lecie
Ma.rynarki Wojennej. W eliminacjach I s:opnioa w kolach
LOK i II stopnia - w 10 rejo_
nach wo}ewództwa kieleckiego
wzięło udział
około
15 tyt;o
dz.iewcząt i chk>pców z rómych
trpów
wół
oraz jednostek
OHP i oddziałów Obrony Cywilnej. PI"Led dwoma dnia ..... j w
Zespole Szkół Przemysłu SDOżywczego
w Kielcach odbvły
się wojewódzkie enmi.na~je t~o
lurniE-ju,
w
których
wZMlli
udział najle-p.si uczestnicy f'liominacji II stopnia, oraz junacy z
OC Bocków i OHP. N4I zawo_
dy przybyli m.m. ofic~ Maocynarki Wojennej kmd. por. Mie_
czysław Stefańczyk oraz wiceku_
ra.tor # ośw iaty i wycbow3llia
ppl.k mgr Jan Sad lik, a Wojewódzką Komendę OHP reprezent?wal Jeny Miele:oarek.
W
konk<\Jrencji
strzeleckiej
najlepsz.e w)·n i·ki u.zyskałi: Robert Nowak z OC Boc-lrów. Wiesław
Piotrowski
z
ZeEp.o,lu
SzkM Hutniczych w Oskoowcu

it
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Napisał

nekrolog
przed samobójstwem

~

PARy2; PAP.
Pewien norm~nd ..ki rolnik z Sa.int Martin
la Campagne napisal i ~aniósł
do redak~ji ga"ety swej włas- y

•

DOKOHCZENIE

ZE

STR. 1

ne moratorium na wprowadzenie broni antll3atelitarne; i 0-

Ą!trolo g.

Iwiadc2l1ł, że prU'strzegać
go
będzie talt
długo,
jak
długo

58-lelni Marcel Erembes-t .świadnył, ie następneg. dnia •
godz. H." nie będzie jui iyL
Jednocześnie p.daJ dokladne dane, mjn.
dotyeące
sw.ieh
wymiarów,
praeewnik.m
aakl.. cIa pocrub.wer;.. Kim. ii
jui kilkakretnie gresił .t1ebraniem sobie życia, ktoi p.trak_
tował poważnie ~. 1)Ogróiki
i zaalarm....al kemisarial. ZaDdarmi rospoez-:li poszuki.·ania ł
• 1!1.ł5 .dnaleili JI.. EreDlMrla
ze sanłll'em na sayi i rewolwerem w ręku. Mim. _rób Jtnek.nania rolnika, .debral I18bie
iycie strułem w gJe'llf't.

takie;

broni

przestrzeni
pańttWet.

strzelił, że
obojętntl
ID

nie umieuczq w
Itcnmiezne;
inne

Czernienko
prU'ZSRR nie pozo.toni"
na poczvnania U SA

dziedzinie militarllzocji prn-

strzeni kosmicmej.
Andriej GromlIko
ID
Ii'cie
.ltierowanllm do .ekretarza geReraltiego ONZ .twierdził m.in.,
że

jedntlm z najbardziej efek-

'lIW1'Itlch i ;edfloczdnie
pTO'tJICh
.pa.ob6w
zaha.mowetnia
Wlllcif11l zbTojeń i "ztl.ketnio ID
rUt/ltacie dodatkowtlch nodk~ID Ra ule TOZWO;' IIcnpodetT-

cU'uo JwiCtta jest reduJtc;_ budżetów
wojskowych. PrztlPomniał liczne inicjatywtl Tadzie~

\Vysoka kara
za wyłudzenie 4 mln zł

kic,

ktÓT~

dotyc2yłl/

tej

'P"'-

Wf/·

M;n;~f""

obTQntl ZSRR, mar'
,,' ałek DmitTi; Ultinow, w Wl/wit>dzie dla T ASS, choTakteT"ZUfOC .komplikmoaflq 'S1tua C;f
mvonmnTod()wn. ZU'iq24ftf( bf'z-

\\' a1demar K. s Tarn.brze-a,
podając się za ezłowieka posiadającego "wplywy"
i "meili.· ości" oferował
rolnik.m
s
D4; ;)ian i ObrlUowa .ras innycb
miejse.wości
'Woj. tarnobrzeskiego "pomoc" w aakupie e;"gników. Ch-:tnych nie brakowało;
przekazuj c
Waldemarowi
K. J:otó,.-k-: czekali na pom, ś1ne sfinali7.0wame tran~a"'
('ji.
Oczekiwanie
vrzedlużało
si!!... o zustem zainteresowała się milicja, Okazało sil'. i.i;
w ciągu 3 lat Waldemar K.. wv_
łudził w ten spo -b od kilkudl.iesi-:ciu rolników Ił nad ~4
mln zł. Sąd Rrjonowy w Sandomierzu skazał ~o na kar~ 7
lat pozbawienia wolności. SOł
tys. zł grzywny oraz oozbawienie praw publicznych przez 5
Jat.
\Vyrok nic jest prawomocny.

Zdaniem
DOKONCZENIE

ZE

STR. 1

dzi!!ki
nemu
ieh
jedynymi
produktami
odpado.· ymi
ą
nie5zkodJiwe dla orr;anizmu wocIa i dwutlenek vr«Ja.
Produktami spalania nieelUYmalycznego ą nat.oDliast wysoko aktywne związki z wolnymi ~l~ktrcmami
oraz jony
tl~u. Mogą on.e wywoływać w
żywych komórkach niepożąda
ne
reakcje, mjn.
inicjować
pow tawanie raka. ·Orr;anizm
broni się przed nim za pomocą
przeciwutleniacą', w-ród któryeh
Dolj)epiej mana jest witamina
E. P~ląa. iż pueciwcbiała lilia
słarze-niu się .rganizmu wynika właśnie s jej właściwoicl
antyutleniacza.

Proponujemy ...
~ Sekcja
Badań
nad Pylamł
Ks":iyeowymi Ziemi zaprasza na
Spotkanie s uezesłniJdem eJtspedy~JI ałrykabsJUej, Audl'2ejem Letowsltim i uJonk.ami seJlcji s 0kazji roez.nicy llopernlkailsJdeJ Zł, V. • Cods. II w KieJeac:Jl, przy

Be2pośrednie
badanie
~mic:snycb reakcji, zaehodqeyeh
w iywyeh bmirkaeh prsy
ucbiak witamłny Z wykra_

Ul. SwJętokrzysldeJ lO. U Po

(

Rada

Beo;pieeuństwa

O L, .ma.iała w poniedLia_
łck syluację w Libanie połu
dniowym w zwilILku" akcja
pacyfikaeyjną w.~k iuaelkich w obozie uehodieów
palestyń
ich ~in Ui1u~. Ta
posiedzeniu t:)m przedsla,. iciele pańslw arabskich :lażądali e.ałokowiteJ(o W) eorania ,..oj~k i ..raelskich x Libanu i innych okupowan"ch
teryt.riów arab.«kieh.
•

Tny dalsze 660by zos-

lał
zabite w poniedLiah:k w
północnoindy,hkim
lanie

aRenc'e

~ informujq:

Pendiab w wyniku star~ na
tle religijnym mi dzv Iłin_
dusami a Sikhami. l' remier
Ind ii, Indira Gandhi o~naj_
miła, ie w eiągu minionych
pięeiu dni ~amieszek w stan~ Maharasalra "I':inęł.
esób.

11.

Prezydent Argenl ny,
•
Raul Alfo_in sp.tkał ię w
p.niedziałek z przywódcami
Partii SprawiedliwoSci, w Iym
również " Maria 1!:.~lela Per.n, klóra powróciła w niedzielę d. kraju :I Hiszpanii
po- lneelt latach przvmu owd emi~racji. Szd pań_
siwa argent)' ńsllieJ(. zabif'll'a
• poparcie peronistów dła
rządu w rozwiazywaniu tr._
dn~' ch preblemów 5o.ł e:&n.-I'OSllodarnyeh kraju.

pośrednio z
instalaCją
amerykańskie/l Takiet w
Europie, z
wciąllamem przez adm inistrację
USA świata w nowl/
wllścig
:zbrojeń nukleaTnych OŚ.1L'ia d·
cZtll, że ZSRR nie mÓfJl t"go
zignorować i na gro i bę tę odpowiednio
:zareagował.
Ate
jednocześnie
ośwfadc:Zl/l,
że
ZSRR nie dążJI do uZII.kania

przewagi militaTnej. a Tównowaga w tej dziedzinie obiektywnie spTZyja :zacllotvaniu pokoju.
W ostatnkh dniach jeltł'Śmll
świadkami
nowe;
radzieckie;
ofen sywtl dl/plomatllcznej, .kierow01lej na Tatowanie pokoju.
Rozbudowanemu do lIronie Izaleństwa ameTllkańskiemu
planowi zbrojeń JlTZeciwslawia się,

kolejny, rozwagę, TOZtrzeźwe
.pojneni" na
PToblemll u,'spółet:esnego jwiapo rlU
.qde k,

Spo;TZenie doda jmy podbudowane latami doświa.d
c:zeń. PTZecieź już nl.,TOZ
bV'
lumtl
świodkami
ameTykań
.kich pr6b U:ZlIsk.,,.;,, PT2ewogi
nad Kro;em Rad. To USA zaw'
sze TozpętJlwałJl wyścig zbTo;eń. Zaw!2e też, choć pT2f'cid
koułpm znacznych
tcIlTZf'CZe",
ZSR R dopTowadzoł do Tóu'nowopi sił. Przecit" nikomu nif'po'T2ebnf';, u/llf'ńc2f'; .,klllocji
:zbroje ń U'lI ,#"_łe i t"T"Z. CZJ}
ostrzeżenie Mo.kwJ)
'\ '''Z'jnl1ton .; p.ł tV ~tn1ł;r 2T"-""mip~?

ta.

japońskich
po2.a obfi)/'\e moiJiweści nauki.
Trzej badaNe a an i ~ersytt'tu
t.kij kiego: Et uo
iki, Tadatoshi
ailo i Yoshio Kami -a
opraco.. ali
~dnak
pedalny
układ
chrmlczny dla prLestudi.wania w warunka h laboratoryjn ch anlyuUeniac:zowych
w'la'ino -ci witamin. Prz'l'lI:otowali oni
mir zanim; :r.wi=\zków
organicznych. którą
nast-:pnie
poddawano działaniu tlenu. Zuiycie tlenu bylo mi~rnikiem
intensywn~~ci prOCefiU utleniania. Stwi~rdzono ponad wuelką
wątpliwość. ze dodanie do mieszaniny witaminy
E wiąiąeej
wolne rodniki zmniejsza tempo utleniania. Równiei witaminę
C U111ano w
wyniku
eksperymentów
za
antyutleni~z, eho~ nie tak' '!kuleemy
jak witamina
E.
lieszanina
witamin C j E
byla r6wnie
Ikutec:sna Jak sama witamina
E, ale trtwlet'dzeno, te witamina C 8PHYJa ec1twan&lliu ~

• 'OWY JORK PAP. W Zatoce
Per 'kie j
nadal
utrzymuje sil! niepokój. 21 bm. w
O. Z
a.11ba,adorowie
sześciu
krajów po!ozonych nad zatoką
zabdójj zwołania w trybie pilnym posiedzenia Rady Be zp'i eczeJ,stwa w
prawie przypi,y\\ an 'ch Iranowi ataków na ok:ęt' przepływające przez Ultokę. W
rozmowie z przed tawicielem AFP ekretarz generalny Rady Wsoołpra c,V Zatoki
Per~kiej. Abdul\ah
Bishara, oświ::.dcz '1:
Pra"niemy z vrócić
uwagę "rad):' na" powagę sytua cji w regionie i jej implikacje
dla
pokoju i bezpieczeństwa
mi~dzy!la rodowego".

Jak dotychcza s. nie przygotoW1l1l0 żadnego projektu rezolucji. W tej sprawie odbędą się
konsultacje mil!dzy państwami
zatoki,
krajami
arabskimi
i
czll'nitami Rady Bezpieczeństwa.
W wyw:adzie dla jednego z
dz;enników bejruckich minister
praw zagranicznych Kuwejtu.
zejk As-Sabah, oświadczył , że
kraje Zatoki Perskiej konsultuj" sil! obecnie w
prawie ewentualnych p06unięć wojskowych. Minister
podk reśliI.
że
zatoka jest ~ ainą arterią dla
Europy, Azji, Ja~>:>nii i innych
państw.
Radj~

R ij;\d oś"- iadcz)' lo. że
ataki na tankowce kuwejckie

Rozmowy radziecko-zachodnioniemieckie
DOKONCZENIF

ZE

STR. 1

kierunkowanie
Związku
RadziecKit'go na utrwalanie pokoju i bezpieczeilstwa między
na "o dowego, wzajemnie korzystną

w~półp"acl! międ7.Y państwa

"li o różnych ustrojach spoleczny('h.
Gro:nyko przypomniał o wielu
kon><retnych inicjatywach ZSRR
i innych państw socjalistyczn~'ch, zmierzających do zapob~
żenia wojnie nuklearnej, do 0slabiania napięcia w stosunkach
mie;ózynarodowych, do tworzen ia zaufania w stosunkach mię
dzy pal.stwami.
Przy omaw ianiu spraw dotyczących wiedens ich
rokowań
nt.
'" zajemnej
redukcji
sil
zbrojnych i zbrojeń w Europie
środkowej,
strona
radziecka
zwróciła uwagI! na fakt. że zachodni uCl.eslnicy rozmów natlal zajmują tam d~truktywne
stanowięko, od ...,ielu lat uniemo.tliwiające osiął:nil!ci e
porozumienia.

i saudyjskie ,,'0\0 y~ vlalv za ~IO
ienie i d estabiliza('jc;" w Z 'oc
Peukiej.
Rad
·tn ..;a, Le
kontynuowanie wojny ir<"ko-irań ' kiej naraia
wiat ;-noski
i islamski
na ~.r.lieb{'l.'Ji··'·zrfl twa o nieobliu21 nych -kutkach".
Sytuacja w Zato.:e Pc .. k;d
byla glównym przedmiot 11 rol.mów przedsta", icieli krajó .... tego regionu z P-L)'wódca'ni kilku palI lw zachodnich. \\- Tokio prz bywa iracko-ku", ejc ka
misja ministe rialna, kló a ')' 1.eprowadLila rilZnl')'-' v w :vI:ni1.eorstwie praw Zagr::niczn)'ch.
Jak oświadc zył fancu ,ki mir.ister spraw zagra!lil'Lnych. Cla..lde Cheysson, Francia i 8lłl-} a in
rozpoczęły rozmowy w przewidywaniu ewentua!l1ego p-zed!oienia sprawy wojny ;"3('ko-irai,skiej RadZIe Bt'2')i<C':!el,stwa.
Mini ter przemysIu naf1"wCj!o
Arabii
audyj kiej. szejk Za.ki
Jamani, prz by! 21 h, n
do
Brukseli z 2-dn iową wiz,·!'I.
której głównym tematem bdzie prawa napif;<'ia w Zdoce
Perski j.
Według

wiado;n(J~t'j

L

'0,", 3-

rzystw żeglugo'" ch. a mat "Z'·
tankowców
zor/.!ani~o",ali
i.eglugę swych
jednos~E'k ....
Z,,loce Perskiej w l ki s .óo .
aby nie pozostawa ly ne iHua·j
niż 48 godzin w stretie nilo.. zpieczefIstwa .
P()zwoliłobv
1<)
zmniej,zyć
premie UOf'zp·ec:a ·niowe z tytlIlu n L' ka woiennego ()r8L
uniknąć
'ka 'aeji
W{lj . kowej .

Skarby
starożytnej cywilizacji
KAIR
PAP.
W
o,(,.. nwl1
dniach archeol dzy t'gi, ',.y dokonali nowych, bll"dzo in'ert'sujących odkI' ('. W
ka'nkuJnbach polozon c h w pobli.:u Aleksandrii znalf>Łiono ou.:y groOOWM.>e z gr k rLYrn'~'f'g<l okresu historii Egipt u
W wielki j . ali, któ r ej ,klt'pienie podtl'L mują J>Ół'ora.ne
irowe kolumny. znal ziono wiele przedmiotów , mających hi.~
toryczną warto ·ć. <)('iany -ali i
kolumny 'O\oyklwne są marmurem z ry unkami i napisami.
Inna grupa archeologów, prowadząca
pra e wkopaliskowe
w oaz.ie el-Fajum, znalaz)a 50
grobów, pochodzących z pi erw:Lych stuleci naszej ery. NauIl.()wcy otIkryli w
nich bT()ń
oraa zbr()je pradawn ch wojowników.

Czy będzie zima w następnym stuleciu?
DOKO CZENI':

ZE STil. 1

,triainą

1<0.

- pi ze Michaił Budy' powoduj
to podn iesi enie
tempt'«'ailury prawie
3 (':lImie.
W
minimalnym

rięm~kiej

o

uczonych
gl.~ JW1;O

antyullt'niacza, czyli
,.ilamin E .
W konkluzji st~ irrdzono, ie
nadmiar witaminy E w poiyw'ie-niu nie ;if'st konieczny, tę
amą role: moze ~'Pełnić pew' na
nadwYLka vritaminy C.
Zalecana przez nieklórych lekarzy
geriatrów dzienna
dawka 60
m~ witaminy
C '\l\ydaje
~i~
zbyt niska, jdli zważyć, że JeJ
ez-:ść .. ostaje zużyta na rf'~e
nerację witaminy
E.
Ludzie,
podobnie jak inne ssaki,
nie
mają .. dolno<ci syntet::f:r.owania
witaminy C w swym organizmie, spożywają
zaś
żywność
go.towanl\, a wi-:c w macznej
DUer:Ee pOZbawioną tegO życio
cliajnf'go dtładnika. Przyjmowanie większyeh dawrk witaminy
C stwierdzają Dol zakończe
nie autony .p~wania samiesznonewo
w
na80piśmle
"Chemistry Letters"
poswala ły~ cUDiej i Zdrowiej.
(PAP)

http://sbc.wbp.kielce.pl

"'e-

stopniu 7.lnienia ~ę ona w
rze tropikalnej, jednak w środ
kowych i polarnych $Zeroko~
ciach
geogralicwych
wzrasta
ona w znacznym dopniu. Obliczenia wykazują, że na całej
kuli ziemskiej przestaną istnie.'
strefy o ujemnych temperaturach w okresie zimy. Znilm;.·
śnieg i 16d, w tym ró",nie-L lr·r;
mórz polarnych.
Budyko uwaLa jednak, Le !o,·nienie l dów morskich nie '1'.'woduje duż ~o podniesienia ,) ziomu oceanów i mórz ...Chedzi o lo, Le istni 'ace mor"k
lody prawie całkowi"ip l.n.
rzone S'l w w ldzie. a to OLn.CLa, ze przy ich topnieniu 11
nastąpi z.naczne podniesienie poziomu oceanów i mórz. Pł'\ anie na polarnvch morzach i oceanach stani" sil! l,na l.nie 1<:twiejsze. Nie to jt'st jLdnak !la j ważniejsze" .
Zdaniem naukłYWl'a. "trzeb
pod uwagę także wieli>
innych bardzo
w,anych
następstw ocieplenia . które zachodzić będzie w najbliższych dzie-

wziąć

sięcioleciach".

m
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xxxvn

Wyścig

zakończony

Poko U

Suchoruczenkow i drużyna ZSRR najlepsi
w

Warszawie

zwyciężył

Olaf Ludwig

r

Sp

V
>łP

War~zaWłe

w Los Angeles
onie d zi a łkow a " Prawda" pl57.e, iż w ł ad ze amer ykań
skie star a j ą się za w szelkIl
eenę zrzucić z siebie odpowied zialność za to. że w igrzyskach

P

Los A n geles n i e mog\ wystąpić rad ziecc y sportowcy, Jed e n z ro zpowszechnionych pog lądów mówi. t e Związek Rad ziecki pod jął t ak4 decyzję jakob y w. rew anżu za bojkot lg n:ysk o limpijsk ich VI Moskwie
orzez władze US A i n iektór e
inne pa ństwa za chodnie. Rosjanie mają też oba wiać s ię m asowych ucieczek swych sporto wców. jak tylko znajdą s i ę oni
na ,.wolnej ziemi". Takie poglą
d y rozoowszechnia się także
pisze "Pl'awda " - w niektórych
brytyjs k ich k r ęgach sportowych.
w

błędnego. Jako
pr zykład podważający tę klamliwą propagandę, "Prawda" c ytu j e słowa mis trza olimpijskie-

Nic

bardzie j

go. Anglika Christophera Ikas h e r a, który na łamach " O bse rv e l'a" powi e dział : ,,Nie w ierzę
IV
to , że Rosjan ie i niektórzy
ich sojusznic y
postępują
według zasady .. ząb za ząb" . Pra w-

dz iw a

przyczyna leży VI tym.
że kos:I\Czą się oni o bezpieczeń
stwo swo ich lpor towców. Ich
n ie niepokoi możliwość uciec ze le. bo przecież r adzieckie
d r użyn y
lekkoatle tyczne. ,imn astyczne. hoke jowe i inne objeżdża j, cał y świat i aportowcy n ie dali udn ego przykładU
tak iego
pos tępowan i a . W Los
Angel es , roziło iru p r a w dziwe
niebezpieczeństwo ze s tr<my antyra dzieckich bojówek
dział a
Ją.cych 'fi Kali fornii".
"Sowietski j S port" p u blikuje
kolejne g los y sporto w ców. popierających decyzj e swych n arodo wych k o mitetów ollmpijskich. M. in . mistrz świata z
Helsine k , oo:I\Czepn ik NRD Detlef Mi c hel, powiedział, te w·
Los Angeles pa nuje ant yolimpijski klimat. Już podczas ubiegłoroc znych
zawodów
prredolimpijskich w t y m
mieście ,
spotkał się on z wrog imi paczy. nania mi wobec członków reprezentacji NRD. Jego
zdaniem'
B iał y Dom stara s ię wszystkimi środkami oczer n ia ć i spotwarza ć socjalistyczny świat w
oczach wych o byw a teli .

• Zwy cięstwa lekkoatletów w Hiszpanii
• E. Kapusta pierwsza na 400 m
• Nowy rekord USA w skoku o tyczce

Na lekkoatletycznych boiskaeh
.. .
G rupa polskic h le kkoa tletów
na zgrupowaniu
w H :szpani-i startowała na za w oda('h o Grand P ri x Sew illi.
P o l:>e y reprezenta.nci
odnieśL1
cztery zwycięstwa. W t rójs koku
Z d z i ~ l a w Hoffman uzyskał przy
sprzy Jającym wietrze od leg łOŚĆ
17,28 m I oczywi<;cie zają ł piersze
m ejsce. W pchnięciu ku l ą zwy c iężył Edward S a nI wynik iem
ZO,89, a dru g i b y ł
ró w niej;
ndS? I"t'prczentant Janusz Ga'"owski. któ ry pchnął kulą na
odl e g~".;r ~0. 85 m.
pr zebywaj ąca

Podczas II-lig.ow ych zawodów
a tletyce k 'elczanka
Elżbieta Kap usta z B Udowl.a.nych
Kielce w y g ra ła b iegi n.a 400 m
oo iągając najleps;zy w tym r o!.;:u
czas w k"aju 52,l6.

w le kkiej

•• •
za w odach

Na
IckkoatLety ·
cz.nyc h ro zegr anych
w
L o.s
Angele.< a m erykański tyczkarz
Mike TuBy u stanow ił n owy rek;ru-d US A p rze<'hodza (' POpr7.e cxkę na wysok om
577 cm.
(j)

N as7.d sp<-'<"jaL ·t ka w bi egu
n a 400 m p pl Genowef. Błaszak
z wyclę~y l a w
b :eg:lch na 100 i
200 metrów uzy:;kllj ąc CL.asy
11 ,64 i 23.22

w
•

Wczoraj odle(':a1a do DublJlna
Polski w piłce
n{)LO('j. kló"a jutro rozeg ra towlrzysk'e . potkanie z reprezen tacją I rlandii
Tym razem Lre n~!' kadrv Antoni
Piechnicze k
z abrał ze' sobą wszystkich najl epszych piłkarzy w k r aju. W
m ,'('zu z I rlandia 7.apowiedz:iany
jest równie/. udział Zbigniewa
:Ro ńka i W ł.1dy,;lawa Zmudy.
rcprez.enta~ja

W spotkaniu tym przydaloby
si~ z.wyci~stw o, które podbudowałoby psychiczn'-e zes pó ł. t r e nera i k ib icó w, a jed1lOCześnie
us pokollo t ych, co bij ą na ala rm .
że c zas u ciek a , a
efe któw w
b udo wie nowej ilnej 'd rużyny

nie ma.

EO

NUMER 101

W to warzysk im s potka.niu
s:atkó wce męi;czyzn r07 egra nym w Tokio reprezentacja Japonii pokonala Związek
Radziecki 3:2.
• Cz.wal·ty eta p wy~igu kolarskieg o zawod o vców G;ro d'I lalia wygraj S zwajcar iUHt e r .
P o cztcrech e tapach liderem
jl!~l Francuz Fi!:non.
• W Bal~kiej B y:;trzy y /.,. końc7.onv
zoo al lurniej s;a~ 
kówki mężczyzn o ,.Puchar Wy z""o!en:a CSRS"_ Pierwsze mie;SlCe zajęli siatkarze USA. któ rzy w finale pok o nal. Bułg a rii:
3: l.
• W Ró wnem (ZSRR) odbyła
się druga eliminacja żużl ow ych
zawodó w o .'puchar P rzyjaini"
w kateg()rii młodzieżowej. Z wyciężyJa d-mżyna Z SRR. a Polacy uplaso wali się na czwartym
miejsc u.
• W ogl09z on.ej klasyfikacji
te n isowej G rand P rix prowadz.i
Amery k anin
Conn&rs
przed
Czech06łowakie nt Lendlem i Am e r ykaninem M cEnroem.
• W tow a rzysk im spotkani-u
w rugby rozegra:ny m w B uka r eszcie reprezent acj a Rumunii
pok()na ła SU.ClCję 28:22.
• Doskon.a.łv lekkoa tleła Iwbańslti
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A1b~rl o lu anłorena
z.8w n a jbliższym czasie
z ak ońc7·YĆ gw ą d tu.g ole-Lnią
ka-

mierza

się

czołow ych

k ad u. Aa4nej _IICl1iUir.1, )u*
po zako6czelliu dzie&iąte~ etapll zapowiedzi ał weronie dz'a-

N ajw ięk.szy m ()tego za wod nik a b y ło d w ukrotne :r.wyc · ęs-tw o na ()limpiad7.!e w Montrealu na dystansach 400 i 800 me trÓo.v.
r,erę sportow ą.

siągnięciem

• Chociaż do ukończen:d rozgrywek w Ul lidze pOIZ.06talo
jeszcze 5 kolejek
potkań ,
to
mam.v już jednego H-ligo wca.
Jest nim JÓd-z.ki S t.art.klórv ma
n:ld następnym zes olem pncwa~ a7 LI p '<l.

c:łz iermi k.a.rzy.
ie po
się 00 dymisji .
leży chyba ,łębl.eJ, w

wykig'll tJOdaJe
Problem
e ały m systemie szkoleni... poeząwS2:}' od rn1O<lzioków.
a_
k adrze n a r odow e j !tkoń cz.YWRY.
KOŃCOWA KLASYFIKACJA

INDYWIDUALNA
3T WYSCIGU POKOJU:
l.

ucbor .. ~"kow (ZSlUt)

-

w woj. radOlllS'k im prace przy
obiektach i urządzeniach p ro wa dzone były w 22 g mi.nach. Odd a no do użytku 15
obiek tów.
główn ie boisk a do pi l:ki no i.nej .
Wart ość prac wyn iosła 4.028.310
zł. p!'"z y czy m w actość czynów
spolecz.nych OS4gnę1a 2. m .iOO

Ut

Za

NAJ

%.
l.
•.
5.
I.
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KTYWNJ.BJ8I

1. L.dwie (NRD)

ko

!1 pkt..

-

U

Barlkowiak (Polska)
ZoILaa Balan (Wur:r)
Gionnza.na (Włochy) Louvel (Francja)
Bott.oia (Wkchy:

L Lac1wic (N-D)
t. R~ab (N1UJ)
l. Novosatl (CSU)
ł. Slajkow (Bu!caria)
5. Urriumow (Z8_R)
I . Bartkowiak (Polska)

Me

Ił!

we

()(u

H
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15
U
•
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ma

N AJWSZECHSTRONNIJt.J81
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pkl.

pOO

.l.!'(

U
57
5e
łf

)'wk

t.!ł

i. Jelltzsell (NRD)
- t."
I. KaaJ- (NIlD)
- 1M
T. Słyks (C .S)
- 1.%7
a. Uslami" (ZSRR) - %.li
!l. Worellia (ZSRR)
%.3%
II. Barth <NRD)
- !.5ł
11. Sładler (RFN)
- S.U
l!. Daams (BoI.)
- S.19
13. Dlemidienk& (ZSRR) - 3.tS
Ił. Małejka (CSRS)
- ut
15. Novosad (CSRS)
- S.U
11. Itomascanu (Rum.) - 4.0Z
17. Duuot (Hoł.)
- 5.!1
Ił. KORYCKl
- 5.5'
lt. Vana (CSRS)
- 1.3'1
!t. Herman.> (BoI.)
~ 1.5'
%6. KRAWCZYK
- 13.33
%7. BARTKOWlAK
U.36
!t. MIERZF.JEWSKI
17.%9
31. ZAGAJEWSKI
36.41

V\

DRUl:YNOWO

1. ZSD

lZ5: 3T.łł

!. NRD

-

- T.K
-lUI

~. Hołandia

••

Bułgaria

-

T. RFN

-

S. Franc';a
9. Węgry
Ił.

Rumunia

W y kig
n~kó w

ze

t .U

-U.

3. CSRS
4. POLSKA

D .O!
1 :1" .!5
1:85.51
1:11.51
1:16.01

ultoOńczylo . 88 UlWOOl OS start-u j ąc ye h.

Skla.<lyfik()wanoO

wsz.y9tAt:. 18

z espołów. P rz~ięt.na pr ęd kość '
zw~·ci ę 7. c y na łąc zn ej
trasie

1.689

km w yn o5i
nfl !! o dz:inę:

44.42 km
(opr. j)

ąktywną działalność

•

W icewo jew od a. ,\\'ojciech Nose k d e k oruje Stanislawa Lesjak

R u ecran e w u biegłł\ ~bo tę i nie d ziel~ Da l orze w
d slanej G órze kolo K ic Ie zaWo dy - I i U e li m i n acje m istnostw P ol ki w
wyścigach
motocy klowych oraz w yŚci~
w zeehk las o puchar 4I-lecia PRL popruduła syrupalyczD
lI roc:r;ystość. Za dluroletnill. akty " ną dziabłno ' ć: bonorowcee
członk a PZM. Stani s ława Lesia lt a uhonorowano Krzyiem K aw alerlikim Orduu O drodzenia P ol!·ki. Kilku d z iałaczy udekorO'a'ano ró'" n ież odz nakami .. Za zas ługi w ~porci e".
(alp)

-

Fot. .Jeny Zyt"ho",icz

Obiekty spor.t owe w
J uż po raz. :?:2 pro'.... ddz()flv b~'ł
w ubieg 1 .\"nl ro ku konkurs ,.Boi ko w k a żdej w s i oś rodek
sport u i rekreacjI w każdej
gminie". Wojewódz.ka komi"ja
ko nkursowa w RadomiU dokona ła ostatnio oceny przebiegu kon k ursu.

łl:51.łS
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!. St.&Jltow (BwKaria) l. Lu.wlc (lI!KD)
t. UKriumow (ZSRR) -

fi' W yści g Pokoju pt'ze6zed ł
00 h.i.<;torii . a wspomin.ając o
te j im prezie pa miętać się bę
dzie na pew no n.azw isko głów
n ych boha terów
Si~r,ieja
Sucb.rllcu'11ko .... a. Nenć~ SlaJkowa. Uwe Ib.. ba ... i OClSY·
wiście Olafa Lud .... ira. Ci wł a ś
nie k o larze nadawali ton w alce n a trasie, oui decyd owali &
sporto-wym poziomie imprez y .
ioch sukces y d ys k u tow a ne były
w$ród k ib iców
k()la.rs twa.
Z
tym w ię-ksz)"m żalem wracają
starsi k ibice do czasów Szurkowllkie, .. S~dy . Cz echowskiero - k olarzy, ' którzy j ak
d z.ii Lud w ig, potraCili wygrywać etapy. zwyc i ężać w W y9ci~ P o koju. Szóstka naszych
tegot'ocUlych
reprezentantów
n.ie pozostawiła niestety po s0bie kOł"zys t.n.ego wrażen i a . Jed y ny stvk ces. t rzeci e m iej;;ce
Andrzeja Serec1luka na etapie.
okupio ny zos t ał wycofan iem s i ę
tego Kolarza z d a lszej rywaliza cji. Odwai.n:e i ambibnie je-chał debiut a n t. P a w e l Bar tko.... i ~k , jedna k i on z a jął ....
końcowej klasyfik acji
dalekie
m iejsce. A nd rzej M ierzejewsk i,
T a deun K raw czy k , Mi ecz ysła ....
K oryck i i Ad am Za!:a jews k i
zape w n ia li, że robiLi wsz,·.tko
aby w y paść ja k n a jle pie J w
tej prestiżowej przecież im prezie . Można im ('hy ba w ierzyć,
m omentami a ż l- r zy k r o było
patrze~ }a-k m ()('no pr-zeży wają
swe flIl'powod zenia.
a analizę w y~~pu
repre zentanlów Pol,ki przy jdz.ie jeszcze chyb a poczekać. Z astana wiać !Ilę będą
nad tym
ra ch()wc~' od szkolenia w PoLs k im
Związku Kolarskim. Być może
w toku p rzyg otowa ń popełnIo n e
wstały
bł ęd y,
k tóre s pow odow a1y taki. a n ie inny końcow y
efekt w ystępu P-ola ków T ren er

i

łaczy

pDZ)"C)ach .

telegraficznym skrócie
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Jutro mecz
z Irlandią

zakończył

tego roczny XXX VII Wyści g Poko ju. Ostatni e t ap
biegnący z Łod zi do W arszawy
zakońC!Z~;ł si ę z wyci ęstwem nar
lepszego chyba kolarza
tegorocznej imprezy Ołafa Ludwil;a
z NRD Jesl lo już !) zwy cię
stwo et.apowe ter;o kolana w
cłotychC2:a.80wycb
startach
w
WYŚ4:i~ Pokoju. D rugie i trzecie miej.s ('e n a mecie w Warszawi e zajęl i ko larze holende r SR.y Van PoppeJ i VerbOeyeD .
Polacy i ty m r a zem na fin iszu
nie ode g r a li żad nej ro li. choć
w cz asie e-ta.pu byli aktyw n i i
na premiach p l as o wali się na

każdej

zl. ~a.jwiększe e!e:':ty o.;,ągn..ę
to w gm i11aeh: GieLn:ów
1.780 tys. z.I:, Kowala - 74ll tys.
z Ł. M u-ó w 735 t vs. zł
P ierv.·szą nag!'odę i 60 tys. zł
p rzy znano dla G it-ln iowa za wy budowany p awil on s portowy.
drugą nag r odę i 45 tys.
zł
0tr zymał M ir ów za zespół boisk
i l.U"Ząd;zeń sportow ych, a trz.ecią
nagrodę i 4{) tys . zł
przyzn ano
Łaziskom za
boisko do piłki
nożnej .
Komis j a
konkUll"sowa
przyms.ła po.n.adt o Lny wy róż
nienia po 15 Łys. zł dl a Bielin.
S~str~bla l R uliZkowic za boiska
00 pIlki nOOnej.

http://sbc.wbp.kielce.pl

gminie

P()I,ad.o o p"ac o·.vano
[}.()w
wersje; regulamI.nu konkursu na
198-! 1'0:, . Za interesowane . k-ol",
LZS. szk o ły, instvtuć je, adminislra ;a gm' n i m iast-gm:.n, reg :.tlam.n i ka-ty z,l( lo&zeń moga
otrzym 'lĆ

'Ar

b iurze

Woje;vórt-.:-

kiego Z rz~zenia L ZS w
m iu. ul 1 Maj a 71.

R ado-

Idea spolecznego budo·.vn:ch·3
obiektó;v i u rządzeń 9p.ortnwycb oraz rek:reacym v ch i t,· r ystvc:r.nych na wsi jest godn3
poch.wa ly i poparcia.
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