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Dużym,

Nietulis liu

Kie lcach i Drzewicy
,

delegacji
z Szumen

to I

Bardzo pracowity jest pobyt
delegacji kulturalnej z zaprzyjaźnionego z Kielcami miasta i
okręgu S zum en w Bułgarii. W
sobQtę goście przebywali m .in .
w Starachowicach, gdzie Zespół
Pie śru i Tańca występowa! na
stadionie "S~aru", a przedsl.awiciele klubu filmowego ,.Madarski Jeździec" spotkali się z
amatorami filmowcami Zakła
dowego Domu
Kultury FSC.
Bułgarska delegacja spothala się
· oastępnie
z przedstawicielami
zalogi_ fabryki wymieniono
uwagi na temat osiągnięć kultUl'alnych . opo wiedziano o pracy kulturalnej na r zecz swoich

Tegoroczne żniwa w obu naszych województwach w zasadzie dobi egły końca. 'Zakończe 
nie tej niezwykle ważnej d la
społecze r1st wa kampanii czci się
VII' wielu miejscowościach tradycyjnymi dożynkami.
Gm inne

ś,·odowisk .
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dożynki

Kunow ie
Nietulisko
W uroczystościach uczestniczvli orzedstawiciele kierown ictwa włądz
ootitvcznvcb
i
. aqministraC'Ylnvch K ielecczv"!nv
l
I sekre tarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR - lUaeit'Jl'nł
Lubczyóskilll,
prezesem
WK
ZSL- Stefanem Gutem, woiewoda kieleckim
Włodzi
mierzem Pasternakiem. Na dożvnki p rzYbYli takie re-orezenodbyłY
Duże .

się

we

w

wsi

planowany finisz

ta-

prac w

skarżyskiej ciepłowni!

tanci il'od<lwisk rolJolnlczvcb z
Ostrowca i Skarżyska o r az kierownictwo KM PZPR w Ostrowcu.
Uroczvsl"ści

dożynkowe

pO-

przedziło otwarc ie remizy mleJ-

scowei OSP wvhudowanel w
czy n i-e społecznym. Przecięcia
wste~j
dokonali
I
sekretarz
KW oraz woiewoda kielecki.
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WRząbru kolo Wloszezowy

ManifRSlacia
antv ujenna
40 ~oczn icę best iaLs.kiego
mordu dokonanego prze:r;
NSZ na 74 żołnterzach AL
i partyza.ntach ~adzieckich. vr
R ząbcu kGlo W łoszczo ..... y odbyła się 8 bm
wielka manifesl.acia antywojenna_ W m iejscu
kaźni zebrali
się
m ieszkańcy
ziemi wloszczowsk le j. kombatanci, uczes t nicy : w alk
I)aKly-

W

a
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Od kilku lał ,owarzyszymy
budowie CenłraJ~j Cieplowni M.iejskie' w Skarży ku.
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Nasze dotychczasowe relacje
nie były optymistyezne. Ale
jak mogly być, SkOTO od jesieni 1980 roku. & więc pierwszeg. planowanego terminu zakończenia tej
inwestycji, d.
tej pory s potykaliśmy się jedynie a odkładaniem rozruehu kotłów de nast~pneg. rokil.
Tym razem nasza rellicja bę
dzie w nit'Co odmiennym Łon i e :
r oboty na
budow ie nareszc ie
dobi~gają
ko ń ca
i wszystko
wskazuje na to, i.ż w zbliżaja
cym się se.oonię gr zewczym cie-
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z nowej ciepłowni popły 
do skarżys-kich
mieszkait,
Kierownik budowy - iuż. Rysuri Roreeki twierdzi. że
generalny wykonawca inwestycji, tj. kielecki "Budopol" zakończył już swoje roboty budowlano-montażowe na wszvslk;ch
obie ktach.. Załoga
porżądkuie
teraz teren wokół cie olowni.
pomaga
przy
utwarduniu i
asfaltowaniu d,·óg
wewnętrz-

Pająk

tu'go orzekujfmy

n.\óe
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"Dymarki'84

W oobotę i niedziele w Nowej Słu!)i od\}yłv się kolejne.
t!·ad.\'cyj.ne .. Dymarki Święt~-

!ł-51

DOKOŃCZEl'oo'1E

Tradycyjny bot"heD chleba z ~,;oro07.Dych IIbio.rów
wr~ez.yli
~o!ll'odar'lltm K~lc pr7oGOWnft1lY tłożYft.ek w Kielcach: B. Wlja~
i Z. Bu.
Fot. Tadeusz S7.midt

W

,służbie

gospodarki i

Jubileusze "CPN",
"Agromy" i "ChcmomontaŻU"
W 1945 roku na K: elecczyź 
nie było 6 stacji benzynowych .
które sprvdawa ly 12 tysięcy

NA STR. !

w domu

DOKOŃCZENm

ton
ró;,nych
pa Hw
rocznie
Dzisiaj
Ok :·ęgo·.... a
Dyrekc ia
"CPN'· w K ielc ac h swoja d zia·
łalnościa obejmu je
wojęwódz
twa kieleckie. radomski.e '
tarnobrzeskie P osiad a 79 nowoczesnych slacii benzynowych
Zaopatruj e także ~ tysiące ied·
nostck go~podarki usoolecznioOOKOSCZESIE N "

Przez ll'zy miesiące in!ormowali.Smy na lamach "Echa Dn ia"
o przebIegu eska l)ady radomskiego piechura Zdzisława P,ająka, sektetarza Wojewódzkiego
Komitelu Przeciwalkoholowego.
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H ....

cz a;ie wezo r a jsLe go koncertu zespołu w loe:eckieJ ' hali w dow:skowo-soortowel Jak
by ło? :'ola bramce
ścisl. ko
trola :lob-ze -budowa n: mtod z:
me7.('zvźn ! z plak ietkam; .Kajagoo~OG Po! ;s h
l'our-Sf'r:'-!t v"
<!)rflwd7.a ja bilety MVS7 ~ie o'e
prcemkn:e Na w;downi l par-
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noc!

taką

Sama w

,e~ni.

codsiaa

obcym
!t.3ł.

~racał~ z. pracy

Anna

la

drugl<j zmianIe. Na o~u:
slOsaalej uHeT podł'Szt, do OJeJ
ntertd! młodvrn ludzi B ' wiac

r07mowa,

tew"r'l!v~.. vl;

.~j

pnysta"k. . .d.busow .... o.

d.

Je-

początek -lecz
den przedshwil się i"k. ~D_dne.i- Nap.tkana na drodze ... Ip·bnlc:l 1!~mienila z nim kitka
zdań .
O czym ro~awlali I . " i~h
"'azyło, 19-1elo-l& ." nna 1ue Wl~
d:oi .. b_ l lz .. ab jednak, ie ~st

I
I

koniec

żałosny

W d.hrym lowarz,l'stwie i pO'l... oliła się za&",ymai pomanem.. nr'lv!:"odnle me.zę?,·źnie.

Andrrrj. ..c1łlłrzvw .
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kołe~ów. ' zaproponował

sie ed
dsiew-
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god"

ci,

Jałt

hanclel w
C . . .obie, aby po-

usprawnić

mieścl-e?

prawiło się

zaopaLrlIenie sklepów w artykuły 'ilłriywC1:e?
On mle-k. i bułki bedli ci..
sta-rezane tło domów! N. te
i inne pytania odoowiadać
będą w naszej redakcji
w
czwartek. 13 bm. kieleccl'
handlowcy i producenci.
Czy "
twoim sklepie nie
brakuje ml~l<a . s~ra. piecJ:ywa?
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Nick Beggs
Kajagoogoo ...
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o i mamli to , o czym ploł
ka glosi/a już od kilkK
miesięcy
kole]n($ pod-

wyżkę

cen
samoch odów J)T&kraJoiee)
o
17 pTOC_
( .,maluchy") i 30 proc. - DOZO-

dukc;i
~ta!e .

Jednoc:eśn'e

wnosI.

tak~e ceny ,amochodów !mportowanych : kraJóW oc;alistycz"ych W kom un ikaczE' P AP-OtOskim konieczność w:yo:;tu Ce1l
u:lI sadn;a SIę W1J~szymi kosztam i prGOulccji. dodając te samochody
Ole
zo .ta1lJ
objęte
p r:e: r:ąd : a ka:;:em podWlIżki
ponod 10 proc.
Tyudno oc :ywiście Jest pelemi : ować ' tli dpcY:Ją
,ako. te
w o , t.t'l;m c:asie leo : ty produkcji
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tv:yos!!J Goy: k o
lednak
tum ,
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Swięto
DOKO~ZENIE

Plonów'84

ZE STR. 1

,Swięte p~nów·S4 Dożyn
ki' w mieS'cie" taką nazwę
nadano uroczystemu podsumowaniu akcji tegorocznych zbiorów w Kielcach. W samo połu
dmie na pl. Obrońców Stalinp-adu z.e-bcało. się se~i mi~s~
kańców miasta l pobhsklch mle~scowości.
Przybyły
delegacje
miejskich sołectw,
działk,?wrew gospodarujących w
KIelcach w ponad 10 tys. ogródkach

działkowych, przed.~ta.wiciele ~n

stytucji, organizaCjI l przedsIę
biorstw działających na
rzecz
rolnidwa i go podarki ~yw~o~
ściowej. Obecni
bylI r?wnu:z
przedstawiciele ."-'~adz, ~.ID: WIceminister admInistraCjI l gospodarki przestrzennej.- Bog-

"Dymarld'84"
DOJi.ONCZENIE ZE STR. 1
krzyskie", które byly pie.rwszą
imprezą tegorocznych
więto
krz:y6kich Dni Kultury. W iollauguracji "Dymarek" oprócz licznie
przybyłych turyst<?w : re.l!io~u
i
kraju
uozestnlczyh
takze
przedstawiciele
wladz
woiewód2.kich z sek.retarzem
KW
PZPR Józefem ""iniarskim,
wiceprzewodniczacy~
yąK . D
_ Jerzym PfadteJD l WICeWOjewoda - Edwardem Wójeikiem.
Obeeny był także wicemin. budowniet",'a Jer'AY Majewski.
Podczas .,:Jymarek" J>Okazano
lIebr nym metodę wytopu że
la23 sprzed 2 tysięcy lat. odbYły
się liczne imprezy towarzyszą
H
występy zespołÓw art yslyc:z.nych i ludowych, kiermasze wyrobÓ'W
ludowyeh. wystawy.

Rząbcu

Magifestacja
DO&01i~NU:

ZE STR. 1

:z.anck·ich, delegacje miast i gmin
wojewód7Jtwa kieleckiego. krakowskiego,
tarnobrzeskiego ;
ez~tochowskiego. byli żołnicrz:e
AL, nlonkowie ZBoWiD, mło
thież. Przybyli także przedstawiciele wojewódzkich instancji
paorli.i i stronnictw
polityC2.nyoch: sekretarz KW PZPR Tade_ Swiercz~'ński, wicewojewoda kielecki Wejciech No.ek,
wi.ceprzewodniczący
Z'V
ZBoWiD Ja.n Re~iel i
Euge~usa
Wójcik,
przedstawiciele
organiz.a.cji k()ffibatanckich ze
Związ.ku Radzieckiego i "'RD.
Trudne lata okupacji i 'alk
% hi.tlerowskim najeźdźcą na terenie powiatu w14J6zczowsltiego
przypomniał
sekretarz KMiG
PZPR we WIOtizczGwie Stani_ . tusek.
lk:Lestniit pamiętnego wydan.e<nia II września
1944 roku
pod R:z.ąbcem,
byly dowódca
oddziaiu AL im. Bartosza Glowackiego, pł:k Tadeusz Grochal,
pseudonim
"Tadek
Bi ały",
prozedsŁawił historię walki pactyzantów z (}ku~anlem,
'spół
pracę z partyzantką radziecką
i lIragi!cwy dzień, kiedy 74 żoł, meczy
i partyzanłów :zostalo
~Grdowanych
p!'zez bandę

Nsz.
NólI61ępnie odby}o
ię śubomloozieży i apeł
pole,ły>ch. Po salwie honorowej i

wanie

.'«'lale Wojska

POlskiego de-

leg~je
społeczeństwa,
zaJd a~. pracy, organizacji polityez.~łl.
i
społecZll)"(:h
złożyly
w ienee i wiąza'llki kwiatów pod

JlGUInikiem ku eZlei
pomordo_D,ch.
bylych c::zlonkć>w AL o~ymało
pamiąt-kowe m
ale
~ \l4biał w w~~ee «> 'Y2.wc>le.~

Jłarod_e

•

l

*

s uz• •legosp

społec2Ge.

•

,W
przeddz:ień
ucoc:z.~ tości,
_iow·ie miejseowych
sz.kół
unestnilcy b:wau spotkali
lIIif! % dział.acza.mi ruchu robotnie:z.ea:o i \M:zestnikałDi walk
PM't~~kW:h.
(kas)
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dan L'-sak, wicewojewoda Edward - WójCik, przedstawiciele
wojewódzkich i miejskich stronnictw politycznych ZSL i
SD, PRON, g06pod·arze miasta
z I sekretarzem KM PZPR Zu"v..lawem Skowronem, prezydentem Stanisławem Garbaeltem i przewodniczącym MRN
Gerardem Bednarzem. Na
ich ręce przodownicy dożynek
_ Barbara Wijas i Zdzisław
Buk złożyli tradycyjny bochen
chleba z tegorocznych zbiorów.
Na estradę powędrowały
na-

stępnie piękne, dożynkowe wień
sołectw. '
Wyróżniający
się
rolnicy

ce z miejskich

i
dziaikowcy otrzymali
odznaczenia resortowe i regionalne
oraz d'yplc>my od
prezydenta.
stanislaw Garbacz w swoim wystąpieniu
podziękował
za
tegorOC2Jly
rolniczy
trud,
który dał
rekordowe
wyniki
w zbiorach zbói.
Po uroczystościach na placu
oraz w parku miejskim wystą
piły liczne lu.dowe. ze s.~~y. reg.iona1ne oraz z,n,a,m .solLSCl l zespvły. Z uznaniem przyjęto popis zespolu bułgarskiego z Sz..!meno Na placu
odbyły
SIę:
kiermasz artykulów ludowych,
"Cepeliada", pokaz dorodnych
płodów

działkowców

tu rolnego.

sprzę-

(KOS)

Tłumnie przybyli wC'7.0raj na
płytę stadionu sportowego KS
Gerlach"
mieszkańcy
Drze-

;"icy i okolicznych miejscow~ś
ci, gdzie w godzinach poludmowych rozpoczęło się wojewódzkle Swięto Plonów. W barwnym korowodzie, w strojach opottyńskich
wspaniale prezentowala się młodziei oraz tarsi.
Uroczystości OOz~'nkowe OlW4>-

rzyła

trad"cyjna
pieśń obrzę
W Święcie Plonów udl1.iał
wzięli
przedstawiciele
y;}adz
politycznych i administracyjnyc" województwa z wiceprezesem WK ZSL Andrzejem
Rejłdem
i wicewojewodą ra~kim
Wa1lll'rzyńeem Pietruszklij. Gości powitali goopodarze
tl"gorocznych dożynek: Stefan
N.1III'ak i Stanisława Pietrasik
rolnicy uzyskujący najlepze płony, prowadzący .""roro:
wo gospodarstwa.
tarosta
l
s ; arościna
przekazali t : adycyjny bochen chleba gospodarzom
gmby: I sekretarzowi KG PZPR
łIenrykowi Grec:aylle i naczell" ikowi
gminy Drzewica Kazimit'rz wi
Dworakowi
oraz
przeds:awicielom wladz
oj ewódzkich.

oowa

Wyróil, iających

się

rolników
udekorowano odznaczeniami regi{)1lalnymi i resortowymi. Póź
niej odbył się regionalny festyn
i ".. ystępy zesp-:>łów folklorystyczn. 'ch. Podczas imnrezy zO"ganizowana zostala wystawa p)odów
rolnych,
ogrodnicz~'ch i
hodowlanych,
p!'zętu
rolniczego i środków ochrony rośli ·l.

•

na rok 1983, bo ich jok się
podoje w komunikaCIe podwyżka ta nie dotyczy. A co z
tymi
którym obiecano sprzedać 'samochód w Toku bieżą
cym, fl z powodu 1?ośli=9.u· bęc/q
go mogli otT2ymac dopIero w
rok u przyszlllm?

1 kolejnll problem: podwyż
szenie cenll na każdll produkt
powinno się łqczllĆ 2 podwlIżltq
jego ;ako~i. Tymczasem z ;0kościq .,maluchów" eZll też d,,illch ..fiatów'· jest coraz 110rzej. Mówi się coraz gło~'1'l;e; •
wyeksplootowanllWl parku ma::ynou'ym i konieczności
mo'
deT"izac;i prumllslu motory::ac]';nego. Pytanie tylko za czyje
pieniqdze? Czy ;::nowu 2/1 pr~ed
piaty, które 'będ:ie się realIZOwać z pośli::giem i po
coraz
u'lIŻ, ze; cenie?

Pracowite dni
delegacji z Szumen
DOKONCZENIE ZE" STR.
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nyt'h. część b<':>'garl zajmuje się
usuwaniem ustEcrek wykl'y".' an~'ch przez komisję dOkonującą
;m: od kijku iy~On.i przeelą
<!ów i odbiorów po zc~óJnych
o;.~któw.
KońcZ'ł

wc>je p,ace na 'aż
niej' podwykonawcy: P:zeds i ę
bM>r two IJJstal.acji P r zemyslowyt'h .. lnstal" OO)llOw;ed.ciame
1a przykrycie izolacją wszys4kich rurociągów
i przewodów
na tereflie ciepł.ownJ oraz kicleckł "Ele.kl-romontai", na którym spocz:)'wa
ooowiąz.ek 00prowadzenia energii elekkycznej
do wszys.tkich obiektów i urzą
dzeR. Roboty te maja by€ zakOReZOtle ÓII 30 wrześni«: DOi
ten bowlem dzień inż. R. Horecki ZQpowiad.a całkowile zejś
ee z budowy eJcjp "BudollOlu"
l ~rBl podwyi<OD41Wczych. innyMi ..... y - _talnieg. wrumia
~r. lDoiDa się spedlliewae nkoń
He.. tej t.iskJ>Y_ej jwi "uH y.,., Skari".k.!
T-akie są prognozy bud&wla.ych, a aJ • tym sąd2li mwes_
nst~ t.j iIn1etrtycji Rejonowa D~ekcja Rom\100wY
MI. . 1 0QedIi W)ei*id~1.

l

DOKOŃCZENIE

W nied2.ielę goście z Bułga
rii 2lnOWU koncertowali na .. Dymarkach", a po południu wzięli
udział
w błoku imprez art ystyc7.Dych z okazji dożynek w
Kielcach. Miłym akcefltem tych
w 'stępów bylo wręc:z.enie buł
garskim gościom
kw iatów
i
złożenie życzeń z okazji święta
narod<>we-go ich kraju.

Z okazji święta ~arodowego
Bulgarii, wczoraj z p'zebywającą na Kielecczyżnie delegacją
z okręgu Szumen spotkał się I
ekrelarz KW PZPR .... Kielcach. Maei~j Lubflyński, który
złożył gościom życzenia
z tej
oka z ji.
D.t.iś w Galerii .. Piwnice·' w
Kielca<:h n tąl>i 01warcie wy stawy fotografiC'.lJlej pt. ..SZ\lmeńskij
kraf' , a po ob: ed z.ie
zespól wyjedzie 00 Buska , gdzie
da koncert w parku
zdrojowym (lub domu kultury jeśli
pogoda n.ie dopisze).
Wieezo!'cm
w kieleckim
WDK nastąpi uroczyste pol.egnanie gości z Bułgarii podczas
spotkania z przedstawicielami
władz wojewódzkich
i
miejskiC'h. Jutro rano delegacja 0pUSCl Kielecczyznę. udając się
w drogę powrotną do kraju. Po
drod:te zwiedzi Krakó
i Nowa Hutę.
(J.)

Jan~

muszą
Be_,

dyrE'k\C>J'
RDRMiOW
w 'karb'sku
ma
pewne za trzeżenia, -ale p!'zyz.naje. i'i p:zy JDaok.sy.malnej ~
bilizacji
przed i~ioTstw if;toł
nie odbiór ei e pło""'fl i w awi.zo..
)j\' anTm terminie bf:ózie możli
wy. 'ZastrzeżeIlia n-ie tall: dotyczą obie-ktu głó""nel!o, lecz rurociącu _ ciepło .. nicz.e~ prowlidzonegcl przK kiel~k.j ..1nstal"
od źródła c>iepla do o iedli mieszkaniowych.
Ruroc'ial! doorowadzoJlo do osi edla GranicznaGrottgera tal<, jak zakladał plan
tego roku, ale "I.nS'lal" ni~ u.poraI się dotąd ze spięciem gc
noo. wiaduktem kolejowym. N'I
dużycn odcinkach ciep}oeiąg nie
jest jes-zc2e p:zy.kryly iZ()lac~
Trzeba zatem dobre,!o tempa,
.. by do Irońea tego miefiiaca uporać sif! z tymi zalt!-J:lośeiami.
że na rO~Mlch
i wszystk-ich urządaeń
potrzeba będzie minimum lJÓ}tora miesiąea (właśnie l>rzystapiono do T07.palama kotłów). a
od połowy paf.d2.i.ernilra tr.zeba
się liczyć :z potrzebą
podania
ftqIft 00 mieszkań, 'k> budow-~ rz~z:rwi§Cie n;e mogą ...
p6'
sie:a :ze~ :&)liaeu

JeM

łu~tłów

zw.ażymy.

ZE STR. l

nej. Roczna wielkość sprzedaży
wynosi 780 tysięcy ton paliw,
zaś obrót przekroczy 25 miliardów złotych.
miniony pią.tek 870-Q6O'bo..
kieleckiej Dyrekcji
.. CPN" obchodzila
J)O'Wstania przedsi'ibiorst""a. Z tej okazji oraz
dla uczcze.nia 4~ecia
Polski Ludowej olłbyffi się w Woje 'ódzkim Domu Kuliury w
Kielcach uroeLys\a
akademia.
Przybyli
na
nią
p.racownicy
pnedsiębiorstwa oraz zaproszeni goście: sekretarze KW PZPR
w Kielcach i Radomiu łIenryk
O"h:błowski i Włodzimierz Kociński, prezes WK ZSL w Kielcach Stefan Gut, przewodniczący WK SD Eur;enius:l Kot,
I sekre arz KM PZPR w Kielcach Zdzisław Skowron i prezydent Stanisław
Garbacz.
W spotkaniu ucze tniczvli także
przedstawiciele
kierownict ..... a
centrali .. CPN" w Warszawie,
wice'X'oje wodowie
kielecki,
radoms ki i ta;-n9brzeski.
W

wa załoga
Okręgowe,.j
40 rocznicę

Dyrektor Centrali Produktów
Naftowych, Andut'j Gałczyński
przekazał
załodze
kieleckie{(o

Po południu zespół artystycznv
uczestniczył
w
otwarciu
.Dymarek·S4". dając występ D6
~-tradzie .,Na piecowisku".

Za 35 dni· kotły
ZE

•

I

I społeczeństwa

l

DOKONCZENIE ZE STR.

(włm)

DOHOJ\{CZENIE

r

Czego oczekujemy
od handlo co ,
DOKONC7.ENIE ZE 8TH. l
Oczekujemy Da telefony
dotycsącc zaoJ>atnenia skleJ>Ów spożywczych,
jak~i
towaru,
PUllktua]J}()ści
d0staw, czasu Dracy sklepÓW
oraz spTawnośc
i kuTtU!'y
obsluJ(i.
RÓWIłOC1>eSDle
J'OZ.JJlaWlaC
b(;dz.iemy o
d~U!wie
nie-

czywa i mleka do domu, a
i.akże CI JlOpulamej
w
innvch miastach sprzedaż.,. na
zamó",'ienie.
Oezekujf'my na
telefony
czytelnikew, 13
bm..
w
c'lwartt'k, w ,:od~inat'h od 9
do 13 pod nr telefonu ~39-43.
Razem z nami w
redakcji
będą: Eu,;eniusz Lis.wski i
Zd:tisław Pniew'ki wicepreZEsi
PSS "Społem"
w
Kielcach , Tadeusz Nowak Z-{'2 dyr.
ds.
handlowych
Hurtowni PHS w Kielcach.
Marian Laeh••ski
dyrektor Oddzialu
PIH
w
Kielcac h. \\ hołd Man.r
k ierownik
amu ,.Wi (' h r o wego", Kry l"na Opalińska,
wiceprezi$ M ,,Raoo.;.o,,,·a".
C'1esla. Kardu - z-ea d,'r.
PTHW w Kieleach.
(ku)

podać
OOdowy a.:ni o

przedsi~biorstwa

sztandar, który
udeko-rowa·ny
został
odZJlaką "Za 2.asluJ(i dla Kielecczyzny". W uznaniu zaslug
Rada Pai lwa przywala " ' Iadysław .... i Skollfroń kiema,
operatorowi pomp .... ZGPN w
Raoomiu K rzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
WyrozDlaJącym
się
praco-"'nikom
wręczono odz.naczenia: państwo
'We, re-giOllalne i re5iOFtowe.
W czasie uroczystości J>Odpisana wstała umowa dotycząca
budowy ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego
w
Ameliówee. Głównym
wykonawcą
obiektu będzie Kombinat
Bu' dowlany w Kielcach.
(dawl
Centralne uroczystości :z okazji jubileuszu 35-lecia istnienia
Przedsiębiorstwa
Handlu
Sprz~tem RolniczynI ~Agroma"
odIbyły się w Ki€lcach. ()ddział
"Agromy" w tym mieście jest
jednym z najlepiej dzialają
cych spośród 22 lego typu jednostek w kraju.
Na uroczystą akademię "Agromy", która odbyła się w ub.
sobotę w Państwowej Filharmonii w Kielcach, przybyło wiele
gości
z całego kraju,
a
wśród nich kierownicy resortów
zwiazanych z rolnictwem i jego Przemyslem, przedstawici~
le wojewódzkich władz partYJnych i administracyjnych
z
Kielc, Radomia i Tarnobrzega.
oraz przedstawiciele
centralnych i wojewódzkich organizacji młodzieżowych. Gości powitał dyrektor kieleckiej "Agromy", TadełlSz BartM.
Kielecki Oddział .,Agromy"
działa na terenie trzech województw: kieleckiego, radomskie«CI i tarnobrzeskiego.
Ror;prowadu poflad 400 typów maszyn i oKolo lS tys. asortymentów części zamiennych. Tylko
w ubi'egłym rok.u obroty w~
niosły 14 mld złotych. ObecnIe
zachocbi pilna potrzeba wyoudowaIlia nowych magazynów o
JlOwler:u:h i
co najmniej 15 1
tys. m kw. W przyszłym roku
rozpoczęta :w.stanie budowa pawilonu
technic2.no-handlowego
",. Kielcach.
Podczas akademii wielu 2.asłużonym pracownikom i działaczom
spolecznym ' wręczono
odznaezenia panstwowe, resortowe i regH>nalne.
Medalem
'lO-lecia PRL uhonorowano m.in.
dyrektora kieleckiego Oddziału
"Agromy"
Tadeusza Bartosa.
Mił ym
akcentem było udekorowanie
sztandaru kieleckie j
złotym
odznacze.. Agromy".
niem J. K ,·a,ickiego. Aktu tego
dokonał
(.kretarz
Zarząd u
Głów"ego -ZSMP,
larek Unger.
B,' łv wiele
grat ulacji i ży
CZEń ; z lJiył je m.in. l sekretarz K'i
PZPR w
Kieleach
następnie

•

parę
tydzień.

JI.W~.

Docelowa .,.'ydajno" ciepkl-... ni w granicach 75 Geal. J>OZ 'oli zaspokajać pot~zeby rozwijającego się miasta
p r zez jakl€Ś
t!·zy, cztery lata. Przewiduje się.
że w r. 1990 zapot.rzcbowanle noa
ener,;ę rl~plną W~"'OŚIlile do 125
Gc&L Tak więc n~wa eieo.ło-w
nla je5ZCZ~ nie ruszyła, a już
trzeba mys}ee o jej rozbudowie.
Re}onowa D rek .la ROl: udo
Miast i ()o;iedli Wiejskich ""
Skarżysku zleciła
jednemu
z
oo.łlr projektowych
wykonanie
projektu rozbudowy 4> 1Io1ejne
dwa k.otłyJlO 25 Gcal. każdy.
K'to podejmie sif! tej rOiłbuoo
Wy na ra:z.ie nie wiadomo.
W k.a2.dym bądź ra2le ldelee.kd
.,Budopol" J>O
i-eloleł.nim po-b:",cie w mieście nad Kamienną
zdecydowawe odmawia
podję
cia się teeo :zadania.
~rStr

http://sbc.wbp.kielce.pl

UPA)

z
bi

d7J
CÓ

sł!
WI
że

sb
Je
b,

I\o(I

żo

m

nI

I~

rrł

IX
pl

że

ta

ża

Maci~j Lubezyńslli.

Na eje.biekt. jlłi
w
eh .. i1i eulla :!Ił m:H'lllaa,
w ty.. Ililllatl"ie · .. t zasiedl.a:!,eh. W tej sytuuj ec1 Jtełnej
sJtrawJleiei i IMO.. -i riepł.... ni najpeiJlid w ,..ło""ie Jtaitlaientika ..ie _a """rot •.
...
~

(f

I

Po części-oficjal ll ej odoył si ~
k on cert Państwowej Fililarmoni.i i wyst~p Zespołu Rcgionalr. e g-J Zie!'lli Kieleckicj.
(tsz)
Ponad- 1200-:>sobowa
załog2
p iO!lkowskiego
"Chemomontażu", specjalizująca się w
instalacjach i remontach aparatury w zakladach chemicznyc il
obchodzi jubileusz 25-1ecia działaLlOści. Z tej Okazji, w PRM
"Chemomontaż"
w
Pionkac h
odl> -ła się uroczysta akademia .
W spotkaniu uczeslniczyli m.in .
czhnkini
Biura
POHtycznego
KC partii, Z9łia Gn,yb, sekretarz KW parUi, JaR Ryltare<lyll: .
kierownictwo wladz politycznych i adminiStrae~-jnych Pionek, delecaeje z wielu przedsiębiorstw. krajowyeh i zagraniCZJ1yeh, \l klór eh praeują ekipy "Cbemom ntaiu".
Dok,;
'Ilania przed if!biorstwa w mlnHmym 25-leeiu pnedsławjJ zebranym dyr. naczelny BelI-bw Jeloakie.. iea..
Ekip.... "Chemootaiu" rearuuią
lumtrlikty w NRD, Caecb06ł
waeji eraz Da Węcrzecb. ~ecl
siębiorstwo jest takie
producentem kodów Ba POUzri>y fabryk
ZSRR.
J'IodcuIs piątkO ' yeh ue_lIYStośei. PRM ••ChemomoiltaŻ" 0inymał sztandar, który z~ta ł
u4lek«>rowany odznaka "Za ~
)ugi dla 'Woj. radomskiego". N~J·
bardziej zasłużeni
pracowniCY
otrzymali odznaczenia państwo
we. resortowe
i
regionalne.
Krzyżem Kawa~erskim
oóznaulOn«> JI:UJaDa Oeb"kJep.
tw bJJ)
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. jakość
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mngrafii miast"

e ma I ea
(Rozmowa z autorami

książki

"Staracbowice - zarys dziejów")

łUg

PU1'Wsza mon grafia mi_La ,,st.ara" :tuła się faktem. W czc,rwcu ukazała się na półkach księgarskich k.siążka pt. "Starachowice - zarys dziejów" , Z jej autorum - dr.n. Mte-tnYlIlawem cbJnczykiem i Stefanem Pastu!nką r()~mawilam w Kluobie ,.Empi k" ,
gdzie przybyli na spotkanie wrganirow ne przez TQwarzystl"o
Przyjaciół Staracoowic.

IaC)-

w
)r-

y)m

lO-

piIca
yj-

Skl\. a panów aaioltece.sow_ie tym miastem! O ile
mi wiadomo, g'ówne pole waszych naakowyeh dociekań ...
historia raoha robd\niezego
ludowego.
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~ga.

~ad ' jakością proouktó'N naHowych przyjmowa.nyełl i wyjawanych z zakładu CPN w 'karż,y"ku czuwa labotralot'ium,
I\:tórym kieruje od 19 lat Andrzej Kępa. Pracownicv laboralorium w każdym miesiącu dOkGnują równiei ponad 20 konko!i produktów
bezpo~rednio
w
stacjacłtbenz.vnowych.
N II kwuta!e br. stwierdwno tylko dwa prz:ypadki spl'zedaty \)e.n,zy-ny, której jakoŚĆ nieozgodna była z pn:yjętymi nort U mi ,
(d)
Fet. Al. Piekarski

Skarżysku
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bilet auto

p

i),I"o-

~olejkach

dwóc

sierpnia br.
w,
skarżyskim Oddziale
PKS
zniesiona została sprzedaż
biLetów w autobusach, prowadzona ostatnio przez
kierowców.
Decyzja
zapewne
jest
słus-zna,
gdyż
za;1ewnia
się
większe
bezpiE'czeóstwo pasażemm, a pona-dto skrócony wstal czas ;>rzejazdu autohusów.
Jednakże
jak lo zwykle
bywa pl"'ly
wprowadzaniu
now-ości powstają jak:eś nledo·agnięcia . których nie ustrze-

Z

dniem

żono

się

l

także

w

Skarżysku.

Zgodnie z nowymi przepisami każdy p&S&żer zobowią7a
nr jest zaopa.trzyć "i.ę w bilet, we własnym zakresie, co
rrl'e nastręcza większych
kło
potów, Natomiast gprawa komplikuje się wtedy, gdy pasażer wyjei-.dża
poza mi to tam gdzie nie ma w pobliżu
ża-dnego punktu spn:edaży hi-

kreca ch

: si~
'mo.nal(tsz)
,loga
>ntains-
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p'yc il
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pRM
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Na

razi~

sowy

letów PKS wrócić!

Pt'Zepisy wyraźnie
ujmują
ten punlct, że w . t~m
przypadku pasażer WHllen nabyć
bilet powrotny. I tu do pi er'O
dochodzimy do sedna sprawy.
Główna
kasa PKS, zlokalizowana w budvnku dworca PKP
w Skarżysku, została wyposażona w piec-zątk~
z napisem
"powrotny",
a
tym
sa,mym
wstała wbowiązana do sprzedaży biletó"w I>owrotnych.. Niestety, pracownice kasy odmawiają sprzedaży tych biletów,
odsyłając
pasażerów
d{)
kiosku "Ruchu", Sęk w tym, że
przy kiosku "Ruchu" w budvnku
dworca
stoją
przeważnie długie k-olejki. W
rez.tJłltad'e jedni l>a.sażocO".v:e zdą
żą
jakoś
,,olk.k-oczyć"
obie
kolejki, inni rezygnują z wyjazdu, a jeszcze inni zadowalają się bilet~ w jedną stro'tlę, a z !lOwrotem wracaja na.
gapę. Taki
stan
r = y budzi emocje wśród nasażerów i
doch-odz.i
do
niepotrzebnycb
Zatem czali najwy'uzy, aby
kierownictwo Oddziału
PKS
w Skarżysku
załatwiło
ten
pr{)błem, przekonując pracownice -ł<asy, iż pieczątkę z napisę m
"powrotny" otrzymały
po to, aby z niej
korzystać
dla dobra pasażerów.
(h~)

Nowe osiedle
adomiu Gdy
w
Na

deskach
projektantów
SPÓłdzielni
Projekt'Owania
i
U łu~ Inwestyeyjnych w RaIhmia pew taje konee~ja butlowy oowe~'O komplek u mieszkaniowe~o
w
~r'Odzie
nad
lWlec!"im~ Gołębi'Owa U.
Osiedle zlokaliz'Owane zoslanie w 'Obrębie ulic: Zólkiewskie~o, Cbrobrego, Zbr'Owskie~'O
oraz XV -leon. W
blok'ach i wiezowaacb zam.ieszk3
lu łącznie ok. 13 tys. os -b.
Nowe
iedle będzie
miee
PC'lyehodnie
sdrowia,
stację
Obsługi
mochodów, szkolę i
~kłady IISlu~'O"e.. Przewidziana jest lakie budowa ~awilo
nu hanł11owego, ilebka
oru
dzielnieowe~o
domu kultury .
ZnaHzie się tei miejsee na 110Wy
Miel
pracowniczy oraz
centrum rekre:aeyjn&-sportowe,
':t0Olpleks
mieszkaniowy.
" ret:o inw8torem jest
Ra~~llJ ka Spółdzielnia Mie'\7.ka110
'
wa. będzie posiadać wkom'.enowany w lenn c1uir p s
""leni. B dowa łIfJ1edla l"O~li.

stamtąd

5l(lięć.

na

6e"5n'c llię ~7,e&e

jak ma

w

tym

ro~

(j.r '10 .•

•

SIę

•

Jest na

W latach 7~. prowadziliś
my w SŁaracllowicach
punkt
filialny
Instytutu Kształcenia
Nauczycieli i Bada'" Oświato
wych
(IKNiBO).
Bywaliśmy
więc tu często, prowadząc li<:zne rozmowy z łudźmi ze śro
dowiska kulturalneg'O i oświa
oowego. Często przewijała się
w nich sprawa mon-ografii. W
pewnym mOfilencie
otrzymaHśmy ofertę . Przyjęliśmy i tak
się
zaczęła nasza
pr-zygoda z
h"lodą miasta nad Kamienną.
- Jak pi:we się tak" ksil\ik~!
Trudno. Nie ma dobryc'l
monografii
miast.
To zbyt
skomplikowany twór, aby oddać wiernie
jego histori~ i
dzień
dz.isiejszy, Zawsze moż
na spotkać się z zarzutem, że
. jakiś fragment dziejów, jakaś
problematyka zostały
splycoIle, źle skomentowane.
Jak
widać z krytycznych
głosów
podczas dzisiejszej dyskusji, i
nam nie udało si~ zaspokić 0czekiwań
wszystkich czytelników. Pier .... sza tt'udność 00 niekompletność źródeł. Czas zniszczył s-zE!lreg dokumentów. Przekazy ustne mają szerE'j!( ułom
n.ości, są często
subiektywne.
W przypad!klu Starachowic była
dodatkowa
k-omplikac ja.
Miasto powstało z dwóch ot'ganizmów uL'banistycznych
starego W ierzbnika i mlad vch
Starachowic.
Należało
uwvpuklić wzajemne oddziah'wanie tych ośrodków na siebie.
W brew pozorom, wcale
nie łatwym twor~'wem Iłył okres
4O-lecia powojennego. Nie tylko z powodu rozproszenia
i
niekompletności
d<lkumentacji. Jak wyważyć np, zasługi
ludzi, wielu żyjących' jeszcze,
jakie przyjąć krytel'ia doboru
materiału?
Z tych
przyczyn
unikaliśmy świad·omie
syntetycznych ocen
tego okresu,
czyniąc raczej zapis kł'onikar
ski. Krótko
mówiąc,
pisanie
rnon.ografii to wielomiesięczne
szperanie w archiwach, wiele N>zmów i nit'<usUanna selekcja, wybór materiału.
Trwało ~ .ługo!
W roku 1916
podpi.sal~my umowę. W końcu 1978 zło
żyliśmy gotowy maszynopis, A
więc prawie trzy
lata
przy
jednym temacie, Mocno zwią
zaliśmy się re S t arach'Owicami.
A eo .siaM się
potem,
pne.siei

ksiąi:ka

tlkazała

II. ryoklt dopieNt w roku bie-

bakier z

erenowa Stacja SaiIlIitarno-Epi.demiologicul.(l
w
Końskich obejmuj€ swoją dZ'ia!alnością gminy: Koń
skie
Stąporków, Radoszyce
i Ml1!iów. Zapytałem pl'acowruków koneck.ego .. Sanepidu" ja1k oceniają stan sanitarny k<>Dtrol()Wanych obiektów i instytu-cji. Mówi Janina l\Iosiołek - kierowniczka
0& :ci alu FLigie ny K{)oI1lIlLllalnej:
Ogólnie sybuacja na

n-6-

3Lym terenie nie je.,t zła. W
pr.. cy
~p.:)tykamy
jt:ch'lak

nie-k:e<ly C!?rawy dra-trcl.ne.
I tak pie:-,,,'s. ą ł).):ąc,,--;ą
'ił{
K ń,ri:ich i SŁap·o.rk(/w:.e
j~ ~p"a'Wa wc"ypi-'
'm'ecL Oba ~'Y--y?'i ka są już
pae'p<.'i,n~>ll~.

na

d...d.at.eli-

miał też
przełom

niewątpliwy

polityczny

wpływ

IN

ro-

ku 1980.
Długie oaekiwanie
arekompensowane zostało staran~ szatą edytor ką ksiąi:ki.
Niewątpliwie jest ona atrakcyjna, bi-orąc po-d
uwagę
zna.ne trudności w
teJ Miedzinie. Monografia ma twardą
oprawę,
kolorową
obwolutę.
niezły papier, Oczywiście najważniejsza jest zawaroość, którą ocenią czytelnicy,

C ....lwiek

by

powie-

dzie~ e
książce , zniknęła ona
błyskawicznie :ze
sbraehowiekich
księ~arń,
To świadczy

n.

najlepiej o dui ym zapolrzeltowani .. spelecznym
tego rodzaju opra~wa"a.
Is.-totnie, nakład 3 tysiace
egzemplarz:" okazał
si~
zbyt
skromn\'. ~ie od nas, a.utot"ów .

ogrodzenia. Kon'ieczne jest również wybudowanie
zb:<Xrczej
dla
wszystk~ch' ośrodków

wypo-

oczyszczalni
ściekÓ'W w Si€lpi. Jej
brak
powcduje, że
poszczególne
ośr<Jodki wypoczynkowe
wywożą nioeczystości beczkowozami Dla służb komunalnych nie jt!st to sprawa
szczególnie u.ciążliwa, ale na
pewru> przeszkadza to wczaSl1Wi-czom.
Dz:ał naSL zajmuje się
m.i·n,
kontru.ą
targ<lwi.sk.
Plac targowy w K:.i,skich u!"zą<lz-cny jest lI.ia~c;wie. Jest
l\'twa!·dwny .
z,na}dują
si~
ta'11 pojelnni,,: l.a n·iecLY toś
c;. ~ą ub:kacje, G-H'Zej w RJ.a<:>5zyc<;ch TeT€'!1 targ-o ..... iIf;ka
by! nier óv.-:ny, ki~ yś raz.lto-

przemysłowy,
ny wkład w

wniosły

poważ

rozwój Kielecczyzny i kraju. Z tego wzglę
du ich dzieje
2lBSługują
na
wnikliwe opl·acowanie. Nas.1<a
praca jest pierwszą próbą &Tstematyzacji dziejów miasta, z
tego względu nie zawsze d0skonałą.

Stan,owili1kie sJ>Ólłtę a ..tylko
pn:y opisa.niu
Siarachowie?
- Bynajmniej. Mamy już we
wspólnym
dorobku 2 tomy
wyboru dokumentów z hisoorii
polskiego ruchu
robotniczego
i ludowego , a teł-az przygotowujemy
dta
Wydawnictw
Szk'01nych
i
Pedagogicznych
ksiażk~ pl. "Konstytucje
polskie w rozwoju dziejowym".
Zyczt: powodzenia i d"ię
kujt: za rozmewę.
ANDRZEJ NO'" Al[
-

lorską

br
~

rGwa,r w Warce jest z.nanym ~roducentem "pelnego jasnego" piwa, które
reklamy nie
potrzebl.;e. Ale
chociaż bl"()war znajduje się na
leren'e
wGjewództwa radomskiego. w sklepach bardz.o trudno kupić "wareckie", Czy jest
to wina producenta?
- Obecnie proc.ukujemy ok.
1000 hektolitrów piwa na dobę,
które rozlewane jest do buteLek,
z czego połowę eksportujemy
- mówi dyrektor naszelny Zakładów Piwowarsklcll w Wa.r:ce, Zdzisław Lejman . - Inaczej
rnów:ą<:,
codziennie browar opuszcza 100 tysięcy butelek pół
litrowych piwa przez.naczonego
na rynek krajowy i taką samą part!ę
eksportujemy. PC)nadto możemy wytwarzać 1200
hekto![,trów piwa
beczkowego,
bG takle
mamT
możliwości
produkcyjne,
ale
zapotrzebowanie odbiorców jest 'O wiele
mniejsze. Do rozlew n.i dostarczamy zaledwie około 300 hektoW.rÓoW tego pi'wa, czyli nar
sze mm: l iwo3c i
wyk()rzystujemy tY'lłto w 53 procentach. Na
terenie
województwa ra.doms'kiego rozlewnie piwa z.najdują się w
Koziaoicach. Bi,ało
brzegach, Mogielnicy,
Przysusze, W ieniawie iGłowaczowie.
Faktem jest. że piwo beczkowe Ilie cies'zy si.ę dużym za-

U

pobłaża

brakuje im

czynkowy-ch

Gd'lie podziewała
si~
pue-e i lat!
Właśnie tak długo
tCN
proces przygotował' do druku.
Dl'a wydawcy
Ludowej
Spóklzi.sni
Wyda'Mll icrej
nie było 00 zapewne
najpilniejsze zadanie, Na opÓżn.ienie

higieną

•
"Sanepid" llle
,

si~

iącym.

zależała
jednak
decyzja
o
przydziale apieru .
W trakcne oiywion-ej dyskusji r.ad mOBO,grafią czyl.elnicy z~łosili wiele uwag, istotnych
uzupełnień,
zauważyli
szereg n'ieścislo -ci. Co p_owie
na to!
Jesteśmy rad-d tej żywej
reakcji miejscowego społeczeń
~wa.
W"zystko
skrupulatnie
zapisujemy. Nie jest wyklu~w
ne wydanie
suplementu
do
pierwszego wydania. Starachowice,
jako
pr~żny
ośrodek:

pany, nie bYLi() ml€J"sca na
nieczystości
stale.
Wiemy
J uz, że ostatnio wydzielono
takie miejsce, Jest więc poprawa.
Mówi Joanna
Sliwakinstruktor h ;.g~ny 'Żywienia
i żyVll'l1Ośc:i:
Dobrze współp.racuje
nam sit: z PSS. Gorzej natomiast z GS, Placówki GS
częst{) fałszywie
nas informują
o wykonaniu ueceń.
Podczas ponow~j kontroli 0ka-zuje
ię
jednak, że pa
m;eJscu nic 'ię n:.e zmienilo.
Wtedy Syplą ,ię kary... •
K0nt.roluj0my na tererJ'e 4
:P1i"!1 436 oh..e'-tó·...·, z czego
16 w tym roku mu.~ieli :my
Rmknąć I
p<HI.'v(:f.u zanretlbail sal~~lafl~ytił,
(W.T-ł

http://sbc.wbp.kielce.pl

in.teresowaniem u odbiorców, •

to przede wszystkim

dlategłł,

że

brak naJ.eżytej
dyslrybl.l(!ji
piwa l: beczek. Kiedyś niemal
w k<ażdej restauracji czy barże znajdowały się odpowiednie lady i na miejscu moroa
było na.pić się piwa
z kufla..
Takie punkty sprzedaży zostaly zlikwidowane.
Panie
dyrektorze,
piwa
jednak brakuje w $klepach, a
ekspedientki -najcze<,ciej maj,
tylko jedną odpoNie<lź "n.ie ~
wieżli".

- !\loż !i-',I,' e , że ta k ie jesł tbu.maczenie, ale to jed.na slrOfla
medalu. To, że "nie dowieillj"
może także
oznacz.ać,
że
po
nroolu handel nie zamawia t"wa. Ze swej strony real~je
my wszystkie
zamówienia. a
na dodatek do jednostek handlu uspolecznionego piwo d9starczamy
wlasnym trans(>(M'tern. A że "wareckiego" brakuje? CÓŹ, to sprawa handlu, my
z.a.jmujemy się
tylko
pcooukeją. Chciałbym tez dodać, że
jeszcze nie tak dawno pod patronatem nasz:ego browa.ru funkcjonował w
Radom iu specjalistyczny
sklep,
prowadzący
ciągłą

sprzedaż

różnych ~tlHl
minę1-o zamieSięcy i słdep

MW piwa. Niestety,

ledwie kilka
zlikwidowany na skutek
interwencji m ies?;k'ańeów. Jeśli
chOOzi nałomia.s.t o dyst.r :~buci~
piwa beezkc>Wego, to ze swej
strony możemy nawet pornóe
w wyposażeniu punktów gastrGnom icUlych w od·powiectni.e lady i u.rządzenia, ale d{) tej po1'y nikt nie wykazuje zainteresowania. Krótko m6wiac, na61.:
browar mógŁby dostarcz'yć nawet więcej piwa. gdy'by takie
było zapotrzebowanie han-dlu,
został

(..... b .•

Dni Staracho\\ic'84
Szósty dzień święta grodu
Dad KamieDn~
1l1lływa
pod
znakiem otwartych bram układów
przemysłowych,
Warsztaty pracy swych ojców Ggl3da młodzież szkolna.
O eodz. 16 w Klubie MPiK
odbędzie się inall,;uracja nowe~
go roku kulturalnego. W Progra-nie sootkanie działac!.y kul:urv z władzami miasta oraz
recital krakow~kier;o piosf'ttkna, Leszka Dłu;osz,
(an-no)
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etap podwyżki czynszów lokali kwat~runkowych

-----------_--.---.~
,

k b

y płaclc?

z·

W rok u ubiet;łym :tapoczątkowan.a została, wzło-Lona na trzy
etapy, podwyżka czynszów na lokale w domach kwa'erunkowych
i wielorodzinnych prywatnych. Drugi etap podwyżki, zgodnie z
llst1310'1lym harmono!;ramem, rozp~cznie się' 1 października br.
PrzYJKImnijmy WIęc zasady, Wri których. będzie !Się oplacać
czynsz.
odstawą
do
jego wysokości

P

w3'liczenia
jest tzw.
stawka bazowa, która od
października wyniesie
8 zł
miesięcznie za l m kw.
Naturalnie. podobnie jak w pierwszym e.tapie. w roku ubiegłym
stawka bazowa będzie obniża
na lub podwyż.i;zona, zależnie
od wyposażenia lokali.
Do

obniżki o 30 proc. upowazamieszkiwanie w budvnkach o niskim
standardzie,
nietrwałych konslrukcyjnie, bez

żnia

Na dobranoc
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POZIOM O: l. mała, brązowa
plamka na skórze, 5. ręczna broń
palna używana
w XV-XVII
y., 6. przewlekła choroba nerwowa Objawiająca się zabuneniami
psychicZ4lymi
oraz
fl,zyc:zmymi (m.iu. przesadnymi
J'eakcjamj chorego), 9. metal,
'-1órego powłoka
chroni
pow.ierzchnię wyrobów
z żelaza
Jned korozją, 10. modlitewni k,
11. m~t. g.recka bo-ginj łowów,
slostra ApOll1na, 13. ornament
arch. ciągły, zlożony z szeregu
JIlałych arkad (arkadkowy f ryz),
P I ONOW O: l. chowba s.kóry
i ludzi., której nazwa wychodzi z użycia, 2. 00"lULa fotograficz.na otNymana
s negatywu, 3.... harcers.ka lub
•..makulatury, 4. piękno, uroda, 7. 060ba krytycznie odno8ZćłCa się do
wszys-lk[ego, 8.
coś tajemnicze.go, zagadka.
10.
obliczone na efekt mówienie
r.zeczy nieprawdziwych, zmyśle
uie, 11. kłótnia. sprzecz,ka.
11 zWierząt

Rozwi~nie krzyŻÓwki przesyła.!

naleiy pod adresem
redakejl
"ED" wyłącznie na kartaclI pocztowym w terminie siedmiu dni
od
daty niniejszego
numeru.
Pomi~zy prawidłowe odpowiedzi
rozlosuje ~iC nagrodę ksfątkow,,"
K3rty pocztowe be7 kuponu bę
dą wyłączone z losowania.
,.ECHO DNIAKupon nr 178
Bozwiązan:.e

krzyżówki

nr 163

pono

10: czardasz. bondroraki, n:.mfa, s:!;pak, Ebro,
sensacja. barbakan.
że ,

PIONOWO: zielarz. rooz-ma.
anonim, Ziemia, Lkebana,
ferajna , spos6b, plener.

A 4-5

ur ządze6

zacyjnych.

wodociągowo-kanali
Niższe czynsze będą

też płacić
lokatorzy suteren,
podd.aszy lub mieszkający w
budynku wyższym niż pięć
kondygnacji bez windy. Niższe
o 30 proc opiaty będą przySługiwały tylko
z jednego z
tych powodów nawet wtedy,
gdy występują wszystkie na
raz.

Podwyi.szenie czynszu w stosunku do stawki bazowej nastąpi wówczas, gdy mieszkanie
wyposażone
je.>t w
łaz ienki ,
W.C., cent.l'aJ.ne ogrzewanie, gaz
przewodowy. W tym przypadku Obowiązuje zasada, iż każdy
z tych powodów kwalifikuje do
wzrostu czynszu o 30 proc.
Przy zastosowaniu wszystkich
ulg najniższa stawka czynszu
będzie wynosiła 5 zł 60 gr za
l m kw. powierzchni użytkowej.
Najwyższa z powodów kwalifikacyjnych do wzrostu czynszu - 17 zł 60 gr.
./
Warto przypommec, iż po\Ą. ierzchnia
użytkowa
io powierzchnia wszystkich
pomieszczen znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania.
Są to
wiGc pokoje, kuchnia,
spizarnie, przedpokoje, korytarze, łazienki oraz inne pomieszczen:a służą~ celom mieszkalnym i gospodarczym
potrzebom lokatorów.
Do powierzchni użytkowej nie
zalicza się natomiast balkonów
tarasów, loggii, antresoli, szaf
i schowków w ścianach, pralni, suszarni, piwnic, komórek
przeznaczonych na przechowywanie opału.
W dalszym ciągu Obowiązuje
również oplata za tzw. nadmetraż, czyli nadwyżkę powierzchni mieSzkalnej. Za nadwyż
kę uważa się wszystko
to, co
stanowi nadmiar w stosunku
do przyslugujących 10 m kw. na
osoDę oraz powierzchni przyzńa
nej dodalkowo ze względu na
chorobę,

wykonywaną

pracę

itp. Zgodnie . z przepisami, za
nadwyżkę nie uważa
się
pomieszczeń o powierzchni mniejszej niż 6 m kw.
Zwolnione od płacenia nadmetrażu są osoby, które będąc
głównymi lokatorami, za
zgodą i wiedzą adńlinis tracj i pań
stwowej wyna.jmują pokój lub
pokoje studentom, czy też u-

I
Pracew- ~e~metrn

I '

czniom szkól ponadpodstawowych i pomaturalnych.
Jeśli w jednym
lokalu mieszka dwóch lub więcef naJemców, czynsz za pomieszczenie
ws-pólnie
wżywane
opłacają
wszyscy, proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez każdego z niGh.
plywy z drugiego etapu
podwyżki
czynszów
za
mieszkanie kwaterunkowe
i znajdujące się w prywatnych
domach
wielorodzinnych,
podobnie jak w pierwszym etapie,
przeznaczone będą na koszty
eksploatacji i remonty bieżące
budynków A więc np. na pokrycie dachu, reperację przewodów
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
itp.
Z
czynszów plyną fundusze potrzebne na wydatki związane
z
zarzadem
nieruchomością.
wywóz śmieci, oczyszczanie ulic
i podwórek, oświetlenie i ogrzewanie korytarzy. klatek schodowych, utrzymanie zieleni, pła
ce administratora i dozorcy itp.
Opel acja podwyżki czynszów
w mieszkaniach
kwaterunkowych rozpoczęta w październi
ku 1983 r zostanie ukończona
w październiku 1935 f. Zgodnie
z us'aleniami Rady Ministrów
z 27.VI. 1933 r. stawka bazowa
będzie wówczas wynosiła 10 zł
miesięcznie za 1 m kw. powierzchni użytkowej. -To iednak
dopiero za rok - teraz przed
narni drugi e"ap podwyżki czynszów, po którym ~taw'ka ba7owa wyniesie 8 zł miesięcznie
za 1 m kw. poVitierzchni użyt
kowej.
ZDZISLAWA
JURCZYŃSKA

W

(KAR)

Najmłodszy

tatuś

Ameryki

Hal Wa.den ma
tylko
13
lat, ale jest już· mężem i ojcem. Jego żona, Wendy, ma 16
lat. Niedawno w
szpitalu w
Nasbville (USA) urodziła
się
tej parze cÓl"eczka Heather.
Młodociani
rodzice
mówią:
,.Nie mieliśmy zamiaru
mlee:
dziecka; po prostu bardzo k&chaliśmy się". Kiedy Hal Warden dowiedział się telefonicznie, że dziewczyna jest w cią
ży zapowiedział, że się pobior/l.
Początkowo
rodzice
Wen.dy byli przeciwni małżeń 
stwu. Jednak pel'swazje ojca
('hłopca pomogły. Dwoje dzieci wzięło ślub, żeby stworzyć
rodzinę dla trzeciego dziecka ...

"Vergeltungswaffe"
ieczorem 8 września 1944 roku, o godzinie
6.43 zabudowaniami londyńskiego' przedmieScia Chiświck wstrząsnęła potężna detonacja. W kilkanaście sekund później nastąpiła
druga eksplozja, tym razem w dzielniCY Epping.
Nikt nie słyszał warkotu silnika lotnicze){o, milczały syreny alarmowe. Snuto
różne
domysły
i przypuszczenia co do przyczyn tych wyhuchów.
Tylko niewielu wiedziało, i;i rozpoczęla się ofensywa następnej - pierwsze były pociski V-l
broni z serii "VergeItungswaffe" (tj. broni "odwetowych"), rakiet V -2.
Przez prawie siedem mies.ięcy Londyn był celem
rakiet niemieckich. W ciągu 172 dni (Ostó1tnią wystrzelono ZOl marca ..,~ r.), na stolicę Wielkiej Brytanii skierowano 1359 V -2. Cel osiągnęło 1190 rakiet.
każda s nich zawierała tonę materiału wybucllowerio. Zginl:ły ZZ'l4 "soby, a 547& zostało eię'Żko rannych. Wysokie straty spowooowane byly m.in. faktem, li rakiety V-2, w przeciwieńst"\\ie do innycb
środków napadu powietrznego, były bezgłośne. Rakietowy silnik v-z przest.awał pracować jeszcze w
nasie wzlotu i pó1niej pocisk szybował bezszelestnie. Jego obecności w powietrzu nie zdradzało absolutnie nic. spad al, gdy oikt niczego się nie spodziewał. O jakimll.olwiek ezynnyID zwalezaniu rakiet w
locie ezy to przez artyłerię przeciwlotniczą, czy samoloty myśliwskie. jak to robiono w przYmJ.dku
V-l, ze względu na ogromne prędkoscl tyeh pocisków nie było mowy. Stąd tei była to broń niezwykle gro:tna. ,Jej zwalczanie polegało wyłącznie
njł atakowaniu układów produkcyjnych i składnie
cotowyc:b V-z.

Udział Polak6w w zwalczaniu V-2 to przede
w5.zystkim działalność wywiadu Armii Krajowej,
k.tóry na dJugo przed pierwszym atakiem na Lon_

(058)

Wprawdzie jeE2cze tunel pr>;ysdego stolecznego metra oie
istnieje w takiej formie, w jakiej będzie wYriląd3ć :za lat
kilka, oczywiście oa pierwszym tylko odcinku, ale już obecni-e wykonUje się wiele skomplikowanych prac. Chod2li tu
nie łylko o roboty budowlano-montażowe. Dużo do zrobi..:nia
mają m.in. fachowcy do rói:neg-o rodzaju
pomiarów, specjaliści od nowoC'Z~nych
metod układania, zabe:z;pieczania i
u~wardzania ~jan.. Z każdym właidwie dniem pnybywa wykonawców, powoli też rozszerza się zasięg wykonywany~h
prac na tej oajwiększej stołecznej inwestycji komunikacyjnej.
Na zdjęciu: prace puy płycie dennej puynłej st.leji Unynó ,,,.
CAF-A. Rybczyń*i

Korki na
lemałe

pasach startowyc~

trudnoś :i

mieli
pasażerskiego; tymczasem
w
sezonie
sytuacji, gdy przepustov.·ość
letnim Amerykanie, wylinii pasażer skich zbliżyla się
bieraJący się w
podró~
sado punktu krytycznego, namolotem. Długotrwałe wyczewet niewielki wzrost
ruchu
kiwanie na lotniskach na kurs
pasażerskiego musi prowadzić
było udziałem
niezliczonych
do znacznych zakłóceń. W naj pasażerów
linii
lotniczych.
bardziej dramatycznym poło
Chodzi o to, że w wyniku
żeniu znalazły się porty
lotprzestarzałych systemów
konicze stanów północno -wschod
ordynacji przylotów i odlonich. Liczba odwołanych lotów
tów w portach
lotniczych
w Nowym J()rku zwiększyła
USA codziennie gromadziły się
się od maja w dwójnawb, naazie siątki samolotów
chartetomiast w Bostonie aż 890
rejsów tego lata odbyło się z
ro-W)'ch i -l.lIycieczk-owych, dłu
gimi godzinami oczekujących
kilkudniowym
poślizgiem.
na rozkaz startu. Eksperci
"Problem ten dostrzegalny był
twierdzą ponadto, że
dyspowcześniej stwierdza K. Azytorzy, regulujący ruch na
kker, przedstawiciel "Pan Alotniskach, często nie mają . merican" obecnie jednak
przyjął on rozmiary ' zatrwaodpowiednich kwalifikacji zażające. Ostatnio w ciągu cztewodowych do swej pracy, zaś
w całych Stanach Zjednoczo-. rech dni przesuwaliśmy odlot
nych brakuje ok. 1000 operana~zych liniowców aż 79
ratorów ruchu. Główną jednak
zy. Stawia to pod znakiem zapytania naszą dotychczasową
przyczyną
coraz
większych
korków na pasach startowych
pozycję głównego przewoźnika
powietrznego w USA". (08s)
jest lawinowy wzrost ruchu

w tegorocznym

dyn dostarczył dokumentację i zdobyte w okolicach Sarnak części rakiety dowództw u aliapckiemu.
Pierwsze sygnały o przygotowaniaeb niemieckich
do produkcji nowej broni dotarły do Londynu Już
jesienią 1$3!I r_ Przy jęto je II niedowierzaniem. Do.piero gdy w grudniu 19ł2 r. dotarły ponownie informacje o prowadzonycb przez Ńiemców doświadtte
nicb rakietowycb, sprawę potraktowano po..ażnie..
R6zpoezo:to intensywne poslfukiwanla, włączył się do
Poei ki wystr:r.eJlwó1ne z
nieb również wywiad ArmU KraJoweJ- Jego z:>slugą BUlnie padały w różnych
stało sio: ustalenie miejsca prowadzonych doświadpodejmowali spcc:.jalne

Ja pod Sarnakam· bro ioo lon
ezeń rakietowych. Odbywały
się
one na wyspie
UUlam w rejonie miejscowości Peenemiinde. Dostarezone dane. popane wymkami rozpoznania Jotnlczegq, umożliwUy wykonanie w nocy Z.l& na n sierpnia 1!43 r. potężnego uderzenia bombowego na ośro
dek doświadczalny w Peenemiinde. Nienlcy obawiając się kOlejnycb bombardowań, przenieśli badania
n"d poe:iska.ąti rakietowymi poza zasięg lotnictwa
alianckiego, m.in. na teren okupowanej Polski w rejon miejscowości Pustków - Blizna.. Ośrodek maJazł
się
co prawda poza możliwościami bombowców
alianckicb, ale Niemcy nie doeenili innego niebezpieczeństwa, w skutkaeh, jak się miało okazać, równie :roźnego - polskiego ruc:bu oporu..

Wywiad AK skrupulatpie noŁował wszvstkie
poczynania niemieckie w tamtym rejonie. Do 24
czerwca 1944 r. zaobserwowano 124 starty pocisku
V-% z bazy w Bliźnie. Rozpracowywano zresztą

http://sbc.wbp.kielce.pl

nawet najdrobniejszy detal

niepowołane ręce. Wywiad
madzlć wiele części

w rejonie
przcsła.! je do
go Komendy

Głównej

AK.

przez pik. dypL Kazimierza

Badań zdobytych części rakiet
~arunkach konspiracyjnych polsC Y

merowie. I tak analizy J'laliwa
inż. Marceli Struszyński, a
nicznych zmarły niedawno prof.
Groszkowski. Zebrane informacje
pozwoliły na dokonanie wielu
nień dotycząeych nowej
spraw pozostawalo nadal
nąć je mogłoby zbadanie

•

•

I
I

~zk

księżniczki

Ine dla

wolno królowi?
u guracja roku szkoineprzYI,adająca w Szwe20 ,ierpnia. była okaponow n egO' porllS2enia
ersyjnego tu tematu z
szkolnej
dydak tyki:
stO'pnie, ~zy
a

tała

'ię

glośna,

po-

temat porU3zony został
mego króla. W wyudzielonym szwedzkiej
TT w związku z rQZpoeduk a c ji ~zkolnej przez
Wiktorię, król Kast aw wyraził ubolewajego córka nie będzie
'w ac w szkole ocen.
zku idzie bGwiem do I
normalnej
pu ID.icznej
a tam w odróżnie
pe wnych typów sekół
"ch - nie stosuje się
a oce n.
pra gn 'e wiedzieć. jak
inny ch - pokróJ.
O ceny
winny
'"ko mierniki wiedzy i
ucznia. Król wypoieszcze parę uwag Qa
' 7.kolnictwa,
m.in. o
le j liczbie przedmiotów
nych w dZisiejszej
szkole. Popa.rł jede r óżn icO'wan : e prO'graposzczególny <: h typa~h
. ·.\'atnych.

Poparł' ten
punkt w.idlZl'nia
Joergen Ullenhag z partij libe'raLnej, który po-wie-ctział: "Król
ma prawo ci tym mówić jako
ojciec i ().5(}ba prywatna. Ma
też p~awo do pos.:adania Gpi,nii
i decydO'wania, czy :rechce ją
wyrazić, czy nie".
Nie
w:adomo je"'le2.e, e7y
wywołana przez króla s>prawa
stawiania st{)pru w szk(}le poddana zostanie ponownie
publicznej dyskusji. Jak dotąd,
on sam uslyszał parę {)Cen o
!!Obie, a w ka'Żdym ra,zie dowiedział się, 00 ludzie mówią,
gdy klÓI wypowiada swe O'pinie.
MAREK BIERUT
(PAl)

państwa

glowa

publicznie w spra. .l-an01wil'Clrcb kontrowersję
politycznymi".
w ukołacb bylo
się deprzez wiele lat
nie

sekrekt6ry

"Moderata"
zauwały1,

Geol'g

li król

z pozycji ojca, kit\-

rozpoezyna
a

1t~~~~lii~ ka~u

d'

są

opin~

ładnej

'Iłl"'I~!:.:~e".:l!:
on rodziłkróJ)
wlększośt
......""e'znle

od
t~o,
przynależnością

czy do

"BIALA MAGIA" - barwny
dramat O'byczajowy I?rodukcji
bułgarskiej. Jest to filozoficzna przypO'wieść, ?'l'ealizowan.a
wedlug poetyckiego scenariusza Konstantiraa Pawłowa. Dla
zobrazowania znaczących prawd
o ludzkim losie, wykorzystał
on glęboko
zakorzenioną
w
kulturze
ludowej
atmosferę
karna wału, towarzyszącą każ
demu świętu. Tutaj tym świę- .
tem jest jarmark. Na czas jednego dnia w cichym zazwyczaj
miasteczku
Obowiązują
i·nne
prawa: prawo żartu,
kpiny,
groteski - prawa karnawało
wej wolności. W tym pób:ealnym świecie poruszają się osoby dramatu: zwykli ludzie,
kGrzystający
ze świątecznego
nastroju, którymi kierują przeciws:awne siły:
za jednymi
stoi Bóg, za drugimi Szatan.
Sily te ścierają się w miasteczku będącym odzwierciedleniem mikrO'kosmosu życia ...
Reżvsero\!.'al
Iwan
Andonow,
w rolach głównych - Wetu
Kynew, Iwan Grir;orow, Plamena Getowa (nagrodzona za
tę rolę na festiwalu w Warnie) i inni. ("Sludyjne").

•

swe zdanie". WeuwagI wyraione

~y

do

,,soejalde-

"KSIĘ~NlCZKA"

-

dramat

psychologiczno-społ-eczny
prowęgierskiej. BohaŁerka

dukcji

mr

są

na toletnie

dziewczęta

odległej wsi, które przy jeż
dL.ają do miasta,
by
podjllć
pracę w przędzalni. Spragnio-

z

ne

wi-elkO'miejs.kich a trakcji,
o samodzielnym życiu,
s:tlCzęściu i miło ci. Rzecz)'Wimarzą

Z pomoc" pr~szedJ prz)'padek. Zł maja lllłł r.
Jedna z rakiet spadła nie wybUCbap\« na podmokły
brzeg Bugu kolo wsi Klimczyee. za~OWJU13 przez
tołnierzy AK i miejscow" ludnośt nie sost.aJa adnaleziona mimo intensywnycb poszuł<iwaii przez Niemców. Wycil\r:ni~cie i rozmontowanie li;ilkunastotonowego pocisku było \li' warankacb konsplraeji wyczye nem nie lada.

Po deJIl{)ntażu wykonanym przez specjalistów,
trzy cięł:arowe samochody przewiozły części rakiety na dalsze szczególowebadania do WarWLawy. Po wybraniu najistotnieis!-ych częśc~ rakiety.
sfGtografowaniu i sporządzeniU rysunkow technicznych wraz z wynikami b.adań labo:-atorvjnych, postanowiO'no caly ma~enał p~zeslac sam?lotem do Londynu, gdzie wlad{)ffiość. o zdobvclU
nie uszkodzonego pocisku przez WyWiad AK w,!wolała sensację.
l!łłł r. z Włocb wystartował S3,!,olot typu
..dacota" , kierując się ku Polsce. ,?koło półnoe;v nad
konspiracYjnym lądowiskiem poJozonym w wuUaeh
Wisły i Dunajca usłyszano warkot samoJo~. Po wymianie umówionych sygnał6w samolot w y\ądowaL
Blyska",icznie, w ciągu 18 minut, samolot. przy~o:
towano do startu. Części, zdję~Ia, rysunki , WynIki

U

Pomnik

13UV-lecia
C;\F

W bieiącym lygodniu na ekranach głównych kin Kielc i Radomia obejrzymy kilka nowych, nie zapowiadany(!h jesZC'Ze przt'Z
nas filmów.

ważny,

winSzwe-

Bulgaria.
Buł~arii.

Na ekranach

n.a tle

-za jednak od samego
z Karolem Gustawem
si ~ reakcja
na u: wyorzedstawlcieli poszczcpartii politycznycb. Posię
przy
bądż uiestawialecz po zli
się
na kwewolno powieZdanIem separU! socjalBo Toressona,
a nawet jest to

-.

~

lipca

badań konwojował pracownik Oddz~u D ~G AK.
lerzy Chmielewski "Rafal". Chwile mepokoJo przeżyto, gdy okazało się, że ugrzęzł~ k?la s~ol"tu. ~o
odkopaniu kól i podłożeniu galęZl pllotow, ~d~ł<~ SIę
jednak wystartowae. Kilkanabc~e godtin PÓZ01CJ ladunek znalazl się już w Londył}le.

28 listopada 1m r . "Ti1e Times" ~U;ał w artvkule Vistępnym: "P{)lskie .sity zbrOjne J;lrzy~zy
niły się 00 zwycięstwa zarowf.l0 w polu, lak: l na
O'dcinku równie niebezpieczne} pracy. kt~re] wynikiem było m .i.n. dostarczenIe ~ pore lDf{):m~
cji o niemieckich przy~towanla.ch ~ uz,!,cla
przeciWko Wielkiej Brytanii brOIli V-l l V-2 .
ANDRZEJ CHMIELARZ (KAR)

stosć okazuje się jednak okrutna i szara. Ich życie sta.l2.ilizuje się w schemacie: praca na
dWIe, trzy zmiany, hotel robotniczy i czas wolny spl!dzany w pobliskim klnie lub O'bskurnej kawiarni. Naiwne prowincjuszki muszą ponadto sta-

wić

czoło

niebezpieczeństwom,

na nie w wielkim
Pal Erdeoss, w r{)lach głównych Erika Ozsda, Andrea Szendrei,
Juli Nyako i inni. Film ten
O'trzymał nagrody na festiwalach w Cannes, Locarno i Budapeszcie. ("Robotnik").
...0 DZIELNYM KOWALU"barwna baśń dla dzieci produkcji czechosłowackiej. Bohaterem tej bajki jest odważny
kowal,
który
wyrusza
w
świat, aby uwO'lnić trzy księż
niczki więzione przez Czarnego Króla. Przeżywa on ł:ały
szereg niezwykłych przygód i
czyhającym

mieście. ..

Reżyserował

niebezpieczeństw .

Reżyserował

Pe1r Szveda, w rolach głów
nych - Pavel Knii, Jini Kl1IOł,
Jan Kroner i inni. (.. ~kole
nie").
POoIladto z filmów omawianych już przez nas, w tym tygOdniu zobaczymy takie jak
"Dziecko Resemary" (" Remantica"), .. '\lalka o ogień",
"Widziadło", , .."'waniura o Basię", ,.szatan III siÓdmej
klaIiY", "Król Maciuś P', "Wedle
wyrOków twoich" ("Moskwa"),
..Razbitkowie", "Wolne miasto"
(..Studyjne"), "Rój", "k1lrate
po polsku", "W pustyni i w
puszezy"
("Robotnik"),
.,.Na
~rarncy", .,Kał.astrofa
w Gibraltarze" <.,Bałtyk"), "Miasto
kobiet", "Lot JI-I'd kukułczym
r;niazc1em", "Wielka, większa
i największa", ..Szatan z siódmej klasy", "O dwó~ takich,
eo ukradli
księżyc",
rWt'dle
wyroków twoieh" (. ,Przyjaźń" ),
..Ueieezka I\a Atenę", "Bobby
D erfie1d"" .,Ja'k
rozpętałem
drur;1l wojnę iwiatowl\", "Krzyiaey", ..Awantura e Basię",
.. Marysia i krat;nol\1~li.i" ,'pen·
sja pani LaHer", ,,Rada stanu" (,.Pokolen ie"), ,,Rój", ,.A!
kadt'mia pana Kleksa" t.Odeon").
(wl)

.. ui na Wc:g-uech, 19..JX.39 r.

Trwało już rozwinięto akcjo wyjazdów' do Francji, gdzie gen.
Sikorslti organizował Armię Polską. Wyjazd, Q raczej ucieczka z
obozu, nie było to sprawo łotwo. Co sprytniejsi, dzięki różnym
znajomościom i tyllto im znanym .. chodom" w Budapeszcie, otrzymywali paszporty, biłety i jechali przez Jugosławię, Włochy do
Francji. Win.ni byli jech-oć tylko ludzie młodzi Groz fachowcy, nadający się do wojsko. Taicie dyrektywy były wydane przez gen. SiIcorskieg~. W p raktyce wyglądało to inaczej. W każdym obozie był
oficer łącznIkowy, który wysyłał ludzi wg swojego uznon ,a, ewentualnie w porozumieniu z dowódcą danego oddziału. Szczególnie my, podchorążowie, byliśmy "pod wozem". Nikt się nami n:e
interesował. Żołd od Węgrów był mały. Wyprzedaliśmy się ze
wszystkiego, co tylko maino było sprzedać. Naprawdę dokuczala
nom bie<lo. Jednak zdawaliśmy sGbie sprawę, że wojno jeszcze
nie skończono. No Węgrzech nie możno było zostać, bo wiado mo było, że i tu Niemcy przyjdą, d więc jedyna sluszna drogo
- to dostać się wojsko. Bić się dolej! Dostać się do Armii .Pols ,ej na Zachodzie, tworzonej
przez gen. Sikorskiego . A jak
wspomniałem, sprawa ucieczki i doston ;o się do Francji nie byla
lalwo. I tu specjalne słowo uznonio i wdzięczności należą się
naszym przyjaciołom, Węgrom. Pomcgali nam, jak mogli. Dowali
cywilne ubrania, podwozili w nocy samochodami na stocj~ kolejowe, kupowali dla nos b ile ty i często narażali się sami na
różne klapaty. Trzeba pamiętać, ie na nich już wtedy N iemcy
wywierali presję, oby ukrócić le "podróże turystów gen . Sikorskiego", jak Niemcy nas wtedy nazywaLi. Cóż, prawdziwych przyjaciół p'Oznaje się w biedzie, o w Iym czasie byliśmy naprawdę
biedni i bez pomocy Węgrów, z naszych planów byłyby "nici".

Bogaci,

.

a nie

.

mają···

Wbre,w [>OoZorom wy-poc,aa.e Die
gospod-arstw domowyoh w RFN
w l'Ozmaite dQbra trwałeg o użytku ni.e jest szez-ególnie duże, jak na kraj o jednym
z
najwyiszych w świecie .wskaż
nLków do()('hoou narO'dowego na
l miif>"'dkańca. W ub. roku w
telefony v..: y pos aiony ch
było
88 proc.
zachodnioniemiecki'Ch
miesLkań, w samOChody
0sobowe - 65 prooc., w eieokta:yczn'f> maszyllly dO' szyeia - 52
proc., w
magnetofony - 35
proc., w pr-aLki eLektryczne 83 pl'OC-. a w ięce j - tylko w
lodowki (96 proc.) i odbiorrulu telewirzyjne ~ proc.).

KOolllaum, za.IX.SS r. Obóz intf.lUlo .... an,rc.h. Od
Grodvńslti i auto'l'.

http://sbc.wbp.kielce.pl
(PAl)

lelo\' l'J: pchor.

Florian, kpi'.

(6)
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ARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ
~ TOW
ZAiRZĄD WOJEWÓDZKI W KIELC CH

Poniedziałek

f .\L..-.._Ra-do-m-----"J
KIN A

10 września
1984 r.

18.20

"Bałtyk"

- "Najlepszy kumpel"
USA. pan. kol. l. 15, g. 14.30.

-

17 i 19.30.

"Przyjaźó·'

-

uMiasto kobiet" -

koL l. II, g. 15.30 i II.
.'pokolenie" - ".Jak rozpętałem
U wojnę światową" pol. b .o.
g. 14.45. "Ucieczka J'. Atenę" ang. jl:ol. l. 15, g . 11.31 i 19.ł5 •
Hocreon" ,.Ak demia
pana
Kleksa" I i n cz. - pol. koł. b.o.
g. 14 ...Rój" - USA, kol. l. 1!, g.
wł .

Dsiś składam, życzenia
ł.UKASZOM
MIKOł.tUOM

•

Jułl'.

JACKOM
i P.OTOM
r. - Na plenac_ej __
aji O~ól.ochińskie,;. Z,;coma-

1_

tlzenia

Przedstawicieli

w"ch

LUdo-

CaoRL

pn:yjęlo

(parłamenł .. ,
r_y,;nację Bua .....-

fen,;a ze atanowiska pre_iera. Na ..,wer;o s"ela "4....
cbińskie~.
wybra_ .ot"cllczasowe,. wkepre.. iera
'Zhao ZłyaDca (Csa. Cy-jaa,;a).

In, r. -

&:warto

W

Leadyaie

koaleceD.cję

...

11 i l •.
APTEKI DnURNI!::
M 11-11.
pl. ZW}'cJęstwa T. ... n .... li pl.
Kon9tytucjl S
INFORMACJA służb)'
Mrowia
- czynna t-lII. &e1. I&I-al, InfOl'-

macj. o uslugach - ___
TELBFONY: Strat Pot.ama _.
Pogotowie Ratunkowe tli, PogotowIe ICnergetyczne - Radom
Komenda HO I$l-M. PogowwJe
HUlcyjne m. Pomoc drogowa Mt.
POSTOIII:
TAS:SÓWIIIt: .Hct\
1!wickl IWigury łll-l••
o

.1.

w sprawie

"ry-

pn:y ..łoici "ylej kolonii
ty jskiej,
Zi ....abwe-llodezji.
'Zadecydowała .aa e astatecalIym prokbaowaniu - aiepO.le~łości tece kcaju.
1M r. W Gibnleane kalonialne
władac
"cytyjskie
aor~llnn.. waly
refere......... w
prawie pn:yszloicł łer;. ebnaru. Ludnośe 0J"!wied'Oiała
ie z przynałri_sc~"e W.
Brytanii.
1_ r. -

Na I aekretarsa
"C Partii Pracuj",cYCb Widaamu (obecnie lIekretarza ceIleralne~o .. C Komu.istycz_j
Partii Wietnamu) wybra" Le
Duana.

lM$ r. Norweski s~ .. wojkOW}' ... k""a! ",a karę imierei
Vidku.. QUlShnca, który w
czasi" dru~iej wojay świalo
wej współpracował li NiemeaW hitlerowllkiml i stal . .
czele JIlario .. etkowe~. rz~"u.
11151 r. - W Genewie .. r"k
wloskie~. anarchisty
scinęła
cesarzowa Austre-Węcier, Elibieta.

Skarżysko
"IN

..w .....ość'"

,.Akcja pod Arsenalem·' - pol. kol. l. U. g. 15.
"Zemsta różowej pantery" - ang.
pan. kol. L !J. g. lT i 1••
"Metalow;""" - "Seksmisja" pol. kol. \. 15, g. 16.. i 1••
APTEKA DnU.NA: ul. Apteczna 7.
POSTO.I1!: TAItSOWBl[:
Dworzec Glówny PKP Jl-m, osiedle
llllies - tel. 11-705.
-

Starachowice
"IN

.,słar"

US , kol.
pol. l.

nr !1-076

POSTOJE TAKSOWEK:
ny 03-10 l 5S-IIO.

telefo-

KIN A
nKomantica" - , . N

granicy"-

US , kol. l. 18. g. 13.ł5 i 16.30.
,,Dziecko Ro emary" - US.'\. kol.
l. II. g. 19.30.
.,Mosl<wa" "Wedle wyroków
twoich" poL-RFN. kol. l. 15.
g. 13.15. 15.30 i :!CI. ..Walka o 0gleó" kanad. pan. kol. l. 18.
wraz ~ zestawem krótkometrarowek. g. 11.30.
..Studyjne" - .. Rozbitkowie" kubański, kol. l. 15. g. 15.15. 17.15
i a.15.
.. Skałka" -

bar)'

.,Epitat'il.1m dla Ba('-

- pol. kol.
..Dziej e grzechu"
pol. koł. L II. g. 1'1. "Dulscy" pol. l. li, g. 19.15.
...... I>ot .. & .. ,.W pustyni l w
puazcl:Y" - 12. I. 1. l~. g. 15.
.. RÓj" USA, 1. l!. g . l'f i ts.
Radziwiłłówny"

li. g.

l.

Ui.

KIN A
pan

.,P:"zodownik" - ,.Seksmisja"
POl. kol. 1. 15. g. 17 i l •.
,~,. ni~czynRe.
APTE"A DnURNA: nr •
ul. Starokunowska lIT.
POSTO.n: TAItSÓWKK.: pl. Wolności
537-92.
l1L
Sienkiewicza

.....,t

515-73.

GALII:~IB

BWA HPiwllice", ....
Letiaa , - "Fotograf!a bułgarska"
- otwar-cie g. U.
Galeria Fotografiki .... )kwol.cji Październikowej la
Wy tawa fotografii Pawła Pieckińskiego "Małe formy kraJ®razowe" - otwarcie g. II.
M U Z II: A - nieczynne.
APTEKI DY2U&NI!!: nr !t-ł&1
ul. Buczka 17.'39, IK' !t-OOI, ul.
SIenkieWicza 15.
PoradnIe dyiuruJ"lee dla dzieci
l
dorosłych
ul.
Pocieszka
11
(przychodnia Rejonowa) w godz.
17-!l, w nJedzielę t-lS. Stomatologlezna ul. POClesUc 11 w
niedzielę I święta w godz. 1-21.

"Akademia

Klek~"
I cz. - pol. b.o. g. 15.30.
.. Proces po zlakowy" - jap. pan.
kol. l. 18. g. 17.3ct l 1'.30.

KoAtIkie

a."'ria

.. INA
,.Pec1łZ" "Polop" l CZ. - pol.
pan. kol. b.o. g. 15.311. "Bluszcz"
- pol. kol. 1. II, g. 1'.31.

.,Aa.&ycZ"oe" -

'q

r().J~
TAK.SÓWXK:
s6wkl ba~ał:'l e
ul.

CI."rwonej

~!-tI1ł.

n

'.15 Film dla II zm.ia.ny: "Po
wypadku" dramat kanad.
16.50 OT wiadomości
Uwaga! Za ~wenhlalne ~miany
w pregramie TV redakcja nie
odpowbda.

Tydzień temll
pisaliśmy
e
zaaw n&owaniu riJbót na
bu.owie walcowni drobnej przy
Zakł3.~ie
Metalurgicznym
w
o.tl'owcu. Niezalein;ie ed prewadzonych rebół budowlan-ych
pny esiatruch obiekt eh w
"danej jus części
walClOwni
p"edukuje się kilka redzajew
wyrobów g.towych, międz.,. iaDymi pręty iebl'owane i gla.k.~ (o przek..--.iach. N 1ł . . Z4
iłimełlrów> tli. budowDietwa.
W tym !'Oka wyprodukuje Nę
bliske 4It
ty i~y ton
tych
prętów. no.elowa roes.. wybjność
W
tym asortymenrie.
.. granicach 550 ty
t_, .zylIkal'" zostanie w I
kw dale
pny dego roku.
(.IPA)

UWAGA! za ewentualne antaa)' w procramie kia redakcja nie

Ogłoszenia

odpowiada.

30.07. ZGINĘŁA suka
rasy
owcza.rek aLzack •. ciemna. podpalan-a, otyła . W~ nagroda.
W ia domoŚĆ :
Kielce. Złota 2/4
m. 40. tel. 550-79
1907-g
WYPRAWA skór fu.Łerkowych
.Jedlni.a-Letni:>k , Z ..... teowa 1GB.
(Kłos Lech)
283-r
MAŁECKI K arol zgubił prawo jazdy wydane l,rzez Wydział Komuni<acjl Kielce.
1909-g

PROGRAM LOKALNY
17.05 Dziennik 1'1.1:; Polska muzyka mlodziezowa (stereo) 17. .,Fala
młodości"
w oprac. E. Okoń
skiej 18.01 Koncert dla fonoamatorów (stereo) 11.Z:; Skrót dziennika i pioseok:
na pożegnanie.

TELEWIZJA

drobne

WALIGORSKl Bolesław zgubił prawo jazdy kat. AB wyda.ne przez Urząd Miasta. i. Gmi.ny we Włoszcwwie.
1896-g
ZGUBIONO prawo jazdy ąt.

T .. !trmil

A 6

PROGRAM

Wiec:zór Iłałgarski 111' TP
19.00 Jaka
jest
Bułgaria?
tradycje i współC?:esoość
19.10 Portret Bułgar ii - fel. film.
19.25 Sofia stara i nowa fel.
f.ilm.
U).lO Dzie-n.nik TV
Wieezór b.~ar ki w TP (•.•. )
M .OO Jaka
jest
Bułgar ia?
przegląd
z życia gospodarczego
'łtI .05 Tydzień w Bułgaru rep ..
~ .35 Zywe
źródła sylwetki
plastyczek S. Aszkowej i
R. Popwasiljewej
~ .4li Dymitr Kopriwsnenow
jego prace
~ .50 Spiewa
Mikołaj
GiaUI'OW
Z1.10 Fantazja ·światła i . bacwy
- teatr tańca i patomimy
ZU5 OT
wydarzenia, ~L
.. Dwójki"
Zl.30:!O lat m.inęło poslawy:
..Na przełaj" film TP
~. 15 Studio IX FesŁiwaJ.u Polskich
Filmów
Fabularnych .•Gdańsk 84"
3.2.25 OT wiadomości

.,Wielki Sz.u" -

l' U741.

p

mag. roln.
19.00 Dobranoc: .,Pierwsza przechadzka"
19.10 Ech
stadionów
19.30 Dzienn.ik TV
20.00 Publicystyka
20.15 Teatr TV na SW lecie : .M.
Gogol "Gr cze"
21.55 OT komeotlJl'"Ze
22.10 Zn.iwa 84
22.15 Przywrócenie równowa,:, :
Gospodarka 1~
22.45 Kontakty
za.15 OT wiadomości

~
~

ORGANIZUJE

~
~

lOO-GODZINNE KURSY
~ do egzaminów wslGpnych na wyższe uczelnie, ze
~ wszystkic.h przedmiotów i na wszystkie kierunki.
~
Czas trwania kursu 3.X.84 - 30.IV.85 - Kielce.
~ Leśna 9, tel. 465-41.
381-le

J

KUPIĘ

M!TWlly
domoŚĆ:

kiosk owocowo-.... tereonie K ielc. W iaKielce . Ile!. 31-91-73.

(la-

lM5-~

ORGANIZACJA
społeczna:
poszukuje 1>iinie
w
cenlrum
Kielc lokalu iliurowev. o powierzchni
OKoło
51)
m
kw.
Kielce. tel. 645-t8. w Z'ldz. 8.30
-14.30.
372-k
NO EK Ma rian zgub ' ł prawo ja.zdy wydane pl'Zeoz Wy<łzi.ał KIO.nun4l\!:acji w Kie-Ic.ach.
HH2-g
ROGULA Jaroolaw :r,g.ubił bile-t rocz;ny PKS.
1905-g
DĄBROWA Jerzy ~gubił legi:tymację

służoową

Waśn iów .

1916-g

GŁUSZEK
Jadwiga
zgubiła
leg~tymację szkotna Liceum Za-

wodowego

nl"

PROGJl.c . : .
15.50
lo.:!
16.25
1Ii.30
16.55

~URT

n'"

Program
OT iadomo;ci
En.cyklopedia TDC
Kino Zwier zyńca: .. Og:-ociy 7.ootor;le7..n
swiata k
iami" - film dole:. RF

A. B, C. T na nazvdslro Teodoc
Ch~bicki .

55-p
CZAJKOW~K I Alld'1'Zej (zam.
Radom)
zgub ł
legi ymację
'<Z kol
wy-a:..ną pn~ z...'-'O Radom.
285łl'
ROZWA lX)W SKA -M-a IgQrza: a
zgu.b i ła
legitymal ję
&.Zk~ną
7.'>i: K> ~.
19!16~

l

Kielcach.
191j-g
Z MOROW, KA Ewa zgubiła
le~iltymację SlZ'k:ol-ną II LO Kielce -.
1. 18-g
CEDRO
Stanisław
zgub I ł
pra.wo
jazdy wyda.ne
f,rzez
WyÓ'Z i ał Koomll/n~lkacjt M iedz.iana Góra .
191 -g
CEDRO Helena zgubIła bile t
mie;; i ęczny
PKS, trasa:
W ilków - Sw. Ka ta rzyn.a. l!123-g
BIESAG.
Jo:anta
zgubiła
legiłyma-cję sZlkoUną MSZ Kiel. ce.
1904-g
JANIKOWSKI Dar iuSl: zgou ;ł
biJ..e.t na lU kwartał wydany
przez Kombinat Budown lcŁw a
M iejlSlkieg.o w Kiekach w-ra,z z
leg,i<tymacj~ ZMW.
18Q3-g
WYPYCHOWICZ
Wojciech
zgubił legitymację szkole,. Zepołu Szkól Mecbanicznych w
Kielc ch.
. 1933-g

w

MARKIEWICZ Grzegorz (zam .
Jasieniec Solec ki) zgubił bilet
roczny. legitymacje PKS. wydaną przez PKS Kozienice

286-["
s ię oieczatke o

UNIEWAZNI
Cll25782
PKP
Zakład.,.
Budow ic-twa
Kolejowego
w
Kiekach (l) Kierownictwo Budowy nr IV w OsŁrowcu. uL
Zagłoby 1.
1866-g
treści:

CIOClOT Jadw iga zgubila tes21kol.ną li LO Kielce.
18!J7-g:
CHRZESZCZYK Henryk zgubił prawo jazdy kat. AB wydane prze<Z Wyd;z :..ł Komunikacji SkarżyskQ.
1898-g
LATOS Paweł zgu-bi.ł leg-i.tyma.ci;: S7Jkolną ZSE Kielce.

f:ilyma('ję

UIOO~

'l'ROFJMIUK W irgoillu&Z zgub;ł prawo jazdy kat. B wydane przez PRN Starachow·ice.
1900-g
HORYl'i Eugeniusz zgubił (K1ł
wo ja?..dy wydane przez Wydz iał Komunikacji M !echów.

1901-g

Zakladó 'Ą'

MetakJwyc-h Sk arżysko.
1920-g
PELA Ma.c; łl ~bił ?ra.wo
jazdy ocaz oowód rejestracy jny wydany ()t'zez Wydz.iał K~
mu llIi ka.cj i K ielce.
1910-g
CHABA Ewa zgon bib legitytna('.ię, lO'ŁkIOl'flą VI LO Kielce.
!911-g
GIĄTKOW KI WojcIech zgubił prawo jam~' wydane przez
W ymiał
KOffiL..on.i'kacji
WłOSI"
C7J()W •
1913-g
CZA.JA .Jan
7.gubił
Pl'awo
jamy
wydane
przez
Urząd
Miej&ki w <A.trowcu .
1914-g
OLIWKIEWICZ Mu-zen.a z.gubi.ta legitymację szkolną
wydaną
przez Technikum Geologic21Ile w K :e-kach.
1915-g
AŁAGAN
Ryszard
zgub ił
prawo jazdy kat • BC wydane pr~eą: Wydz.i ał Komun ' kacj i

pol. koi. I. 1-&. g. 16 i 11.

T B L II: F O N Y:

Pogotowie Ratu!lkowe m, Pogotowie MO m. Strat Potarna
998. Pomoc Drogowa "1. pogotowie Energetyczne Kielce - Miasto 991. Kielce - Teren 155. PogotOWie Wodociągowe IM. Pogoklwle Gazowe w dni powszednie
Sl-2t-!t
w
nJedzjelę
I
święta
31-21-28.
Pogowwie
.od.-kan .•
c.o.. elektryczne RPG
czynne.
gOd2. 1-13. tel. It-Ił-n POCńo
wa (nformacja o Usługach '11.
rnformacja PKP • . [nformacja
PKS S -71. Rotel ..Centralny"
S!5-l! . OśMldek Informacji U~lu!!!

-

tal zbrojeniowa
z 81co Ol dr nej

Ostrowiec
"Hutnik"

stołem

a

PROGRAM I

.. Seksmisja"

15, g. 15. 17.10 i lQ.U.
APTEK,\ DVZURNA:
ul. Staszica l.

Kielce

.

-

Rączkowski
Międ zy polem

Jutro

.....botnik" - .. Kto tam śpiewa"
- jug. kol. I. 15. g. 14.31... Zwolnienie warunkowe" l. 11. g. 17 i l'.t•.

17.20 OT wiadomości
17.30 TV informator wydawniczy
17.45 Muzyczny poctrel: Feliks

SZNER Zbi~niew zgubił prawo jazdy kat. CE. wydane orzez
Wydizila.ł KOIffiu.niJk:aeji K iclce .
1947-g
Witold zgubił legitymację
zkolną ZSZ Elektromontaż K ielce
1949-!!
BĄK Jarosia·..... zgubił
legitymację szlw1ną ZSE i kolejową Kielce
iM8-g
PTAK Stanisław zgubił
bilet służbowy.
wydany
przez
Oddział PKS· Kielce.
1'H6-e
LELO.:-lEK
Henryk
:r:gu bil
pra·.... o jazny. w y dane orzez Wydział K umun.i i<acji SKarżysko.

Andrzej zgub:.!: biłet
miesi-ęczriY PKS. lrasa:
Kiełce
Napęków.
1902-g
OSTRZE.ŃSKI Andrzej zgubił
prawo
jazdy wydane
przez
WydZ i ał
Komu.nlkaeji Kiel<,e.
190ft-g
LECH Malgor ldt a z!!ubiła legitymac j ę studencką W '::i P Kielce.
1943-~
STEFAl'iSKI Henryk
zgubił
prawo
jazdy
wyda!1e
przez
UMWK Kielce.
1944-g
BRZYSZKIEWICZ
Wie ł w
zgubił prawo ja7.1y kat. ABCDE
wydane przez Wydział KomunikacH Kielce.
1940-I!
KOWALCZYK Czesław zgubit
legitymację biletu miesi~cznego
PKS. trasa: Sko rzeszyce - Kielce.
1939-g
METRYCKI W iesław
zgubił
legi ty mację szkolna ZSE Kielce
oraz legitymację MPK
l!l33-g
MONDZIK HenrYk z!!ubił legilymację sz ·olną · Z<;E Kielce
l 937-ll:
DOBOSZ SLC.lepan zgubił prawo jazdy kat. A. wydane m'zez
UG M irzec.
1936-g
ŁEBEK Andrzej Zl(ubił prawo
jazdy ABC. wydane orzez Wyd ział Komunikacji
Jędrzejów .
dowód rej. nr KIW l~. talon
na paliwo.
1935-g
L C HOR Paweł zl!!u hił le~
tymację szkolną IV LO K ielce
1932-g
KR.\ W C ZYK Robert
zgubił
legitymację szkoln
ZSE Checiny.
l~-~
MlliTRZYK Witold (BaczvM.
21). llgubił prawo
jazdy kat .
BC. wydane przez W ydział Komunikacji Końskie .
1931-g
KOŁTUNOWSKA Bożena zgubiła
legitymację
studencie:.
WSP K ielce.
1929-(
KOWALCZYK Zenon
zguoił
bilet
wydany przez Oddział
PKS Kielce.
1928-1!
WYCHOWANIEC
MirosłaW
KLAK

zgubił

legitymację
adniczej
Szkoły

szkoLną

Za-

Zawodowe i
Kielce.
1927-g
ZGLINSKA Beata zgubiła legitymację szkolna II LO Kie lce .
1926-1(
ZA WADA Dorota 'll!!ubiła legitymację szkolną II LO Kielce .
1925-1(
TY::iIĄC
Kazimierz
zgub it
prawo
jazdy. wydane
przez
Wydział Komunikacji Skarżvs
ko.
1924-!!

SZMALEC

\. l-,e
CIOLAK Jan zglloił le"i It r
K." 5.11tif.'9 na k WOlI, 95S4 zł. ' l' dany pn:<"l; R."")P K lt'lce.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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sprawach
międzyna.rodo
wych celem, ' ku któremu
pragnie
zm i erz.ać
świat
zwiększenie z.au1ania mię
dzy paiJIawa.mi. Problem - wydawać by
się
moglo cał
kiem wyjęty z obecnej rzeczywis ości, jest przedmiotem rokowań n.t konfe.re ncji w Szt okholmie, w sprawie środków budowy zaufania i bezpieczeństwa
ooaz rozbrojenia w Europie z
udziałem
35 państw.
Trzecia
runda tego spotkania dyplomatów rozpoczyna się 11 września.
a wraz z nią wracają nadzieje
na dokonan:e przełomu w s'osu.nkach Wschód - Zachód. Nikt
nie pyta czy warto poszukiwać
dróg zwiększenia zaufania mię 
dzynarodoweg o w sytuacji peł
nej napięć i zag::ożeó dla pokoju światowego. Dla większoś
ci uczestników jest oczywiste,
że warto, że tIT.eba wr~z zna leźć wyjśc:e ze ślepego zaułMa
poU t yi<i konfrontacji.
Okoliczności",
niestet:y,
nie
'przyjaj ą uzgadnianiu
porozu mień

międzyna.rodowych.

~lów

amerykań 

skiej
polityki zagranicUlej i
metod jej prow ad zen ioa.
TrudJ)o w ięc d?Li<ś myśleć o
zau fan iu
między
państwami,
lec!; jeszcze trudniej 2.rezyg.n!)""ać z prób jego przywrócenia.

Dzienkuje-mówil
Nick Be g5
z Kajagoogoo ...
DOK08CZENIE ZE STil l
kiecie tłum nas:olatków. Gwar
z każdą chwilą potęi..nieje. Aż
w.reszcie są na rozbudowan ą scenę wb'ega wokalista
z
f?zwia.ną szopą
bia.lych
wło
sow, w czarnym. eksŁraw;~ gan
ckjorn troju - • 'ick Beggs. Wita go ryk dwóch tys'~y r,ard ~ł.

Już

grają!

Późn:ej

kr at

~ick

b:erw karbkę papieru
nie\\" aW:1ą
polsz.ezy2.Dą
mówi:
.. Cieszvmy :ę. re dla was gramy. My~lę. że nasz koncert się
wam spodoba. I będz i emy się
wspólni e bawili". MuzTCv Mwią się
świetnie, publiczność
też jest zadowolona, a n<łjba.r
dzi ej chyba po:-zeżywa dz:ewczyna
podskakująca
przez c aJ)"
k oncert na b : IkGnie.
Tymczasem na sce-nie ciągle
<: t: coś dzieje. ,'[ck otrzymuje
hilkiet ezerwoTlTch kwiatów, a
widz owie gło~"c wyrażają en 'U Zja.ZoI11 z powodu mg ie łk i, k,wra "peł2la na
estradt:. N>ck
!>Odpuszcza
fanów:
.,Podobno
POIska publiczność jest najlepSóI.a na świec>e.
Teraz macie
oka2.ję, aby nri to udowodnić".
I przebój "PrGmisE!i;".
A potem nagle \!:Gniec. Jak
to? Już? To n iefll ooli we!
Wi~ownia domaga się b isów. Jej
:Y"Cu-ni4; zOO9ta.je pełnione. KaJagoogoo
b :suje
trzy
razy.
1'y1l1 razem wokalista,. wystąpił
\V ezerwooym. też
~ksi>rawa 
ga.nckim wdz.ia.nku.
I io juź naprawdę koniee.
Hala.
pustO€zeje,
technicy
Wllr~zają
na
~enę. I tylkA>
~~Jbardzi ej wytrwali czekają,
·z . zespól opuści obiekt. Na
ltal;de o1wa.rcie bocznych dn.wi
reagują wrzru;kiem radości. l)()c~ekali się wprawd:l.ie muzyko w, lecz aulogra1ów nie było.
Ja,k nam poowied:r.iał jeden z
~Złonków służby pOl"7.ą,dkowej,
/d~ spokt>jnie. Zemdlała tyl.k.o
e 1l;i nastolatka, ktÓ!>a po 00<Y·ka.niu
świadomości
chvw
a pod Sl'eJIę.
41N)

7•

Niepohamowany pęd ku kool.rOllta.cji nie stwarza przeclez
dla n~kogo żadnej poa;ytywiJlej
alternatywy. P06-z.U«iwanie doróg
powrot\l do normalności w s.tosunk,ach międtz.yna-rodowycb to
podstawowe wyzwanje naszych
C2.aSów. Prawda., że perspeoktywa :za.sadn~zego przelOlJlu w
polit:y.:e św i ato-wej wydaje się
dziś daleKa, a nieodpowied2ialne dzia~nj,a admini.lstracji amerykańskiej czynią
ją
jeszc:z.e
bardziej odległą . Jednak bis.t oria wszelkiego postępu doota.-cza niezbitych dowodów, że to
co dziś wydaje się niemożliwe
lub beznadziejne, po jakimś
cza.;·e 2.mienia się w rzeczywis.toŚć. SpoLkanie KB\\'E w S2tokholm:e stwarza właśnie t.aką
szansę. Szansę walki o nowy
kl~Jrnlt d!la k!'tl ch._j rośliny odprężenia i 2.au!a.nia m;ędzyna
rodowego.
(RAJZ)

z.

Wciąż

zawie.szane są główne
płasL
czyzny rokowań
rozbrojeniowych. ~ ie doszły do skutku
rozmowy w sprawie powsŁrzy
ma.nia wyścigu zbrojeń w kosmosie Stany
Z jednoczone
nie podjęły propozycji Zw ią:a.1m
Radzieckiego. Prezydent Reaga.n
zasiał dodatkowy niepokój swym
niewybrednym .. żar~em" sprzed
kilku tygodni, który wywołał
dreszcz grozy na całym świe
cie. Pr~3nl wyborczy Reagana i jego pariii nie pozos tawia
cienia wątpliwości co do rze~ywistych

rOllOrtel':V

S~tokh olmie

w

•

•

JUZ

Pająk

w domu

DOH ONCZENH:

U

STR. 1

klóry w samotnym rajdzie pieszym pokonał 3125 kilometrów.
Mieszkaniec Radomia
w ten
posób pragnął uczcić •• r0C2nicę
powstania
Polski Ludowej.
W minioną soOoh: 4ł {och. 13
na rogatkac.h miasta radomskiego wędrowca powit ała najbliż
~a rod:zjna, grono sympatyków
piesz<j!j turystyki, w tym delegacja czbnków Klubu Radomskkh Ahstynentów " Kroilus".
Wśród ',l'itają4!ych oyli również
przed.suwiciele naszej redakcji
(.,Echo"
()t)j~)o patn>nat
nad
w ędró wką Z . Pająka).
Oto pil!rwsu słowa, jakie powiedział wytrwały w~owiec o
s:..czegól .. cil rajdu.
Cala wyprawa trwała 95
dni.
Odwiedziłem
dwan a ści e
spośró..i 14 p a l'ków narodowych,
rezcn'watów przyrody i parków
yra:!obrazowych.
Piel.".lo przeszedłem 3125 kilom.eoŁrów, ~
ję sili wyśmienx-ie, eboć siraniem "koło lO q na wadze,

jest to w pewnym sensie rezultat żywier.ia w gospodach i
IJara..-h wiejskich. _ pałem gdz.ie
się dało, dwa razy na
pJebar.iach, w areszcie .10 (oc.l'· wiś
ci.e dIobrow-o.J,ni.e.). na prywa~nyeh
kwate:'arR, k empingach. Wysiłek wart był efektów wędrów
ki...
(w-łm)

%a.notO~ClU:
•

_.......

c

__

Sesja naukowa budowlamych

W C edzynie, koło Kielc, odsię sesja
naukowo-techniCZD.ól zorganizowana przez Radę
Pr~ownic7..ą i koło PZITB przy
Kieleckim
Przed.siębiorstwie
Budownictwa
Przemyslowegc,
poświęcona r obotom wykończe
niowym i ich jakości w bud!)wnidwie przemysłowym. Przedstawiono kilka referatów, mię
dzy innymi nt. nowycb tecbJ)()logii i technik w pracacb wykończeniowych, mechanizacji tego typu robót oraz ich trwabyła

łości.

Sesja była jedną z imprez
przygotowywanych dla uczczenia
35-lecia "przemyslówkj"', który
to jubileusz b~dzie uroczyście
obchodzony za kilka dni. Również z tej okazji podczas
sesji
w Cedzynie otwarto wystawę
fotograficzną obrazującą
dorobek przedsiębiorstwa w ciągu
35 lat jego istnienia.
(JPA)
lMień

Z okazji

KoJt>jarza

Święta

Kolejarza z
Nap!"awy Taboru Kolejowego w
Radomiu
s.potkali się cz}c-nki,n.i B iu.ra
Politycwego KC partii
Z.fia
Guy", oraz sekretarz KW parm, Jan R ybarezyk. Goście inkresou' ali się wa.runkami 50c-}aJoo....by"towymi poi'lad 100-0sobowf'j :lałogi ZNTK. P lozekazali on i życzenia braci kolejarskiej z okazji jej święta. (wł~
:z.ałogą

Zakładów

Obebody Dnia Enet'II:4"yka

z o a zji Dn~ Energety&a, w
Elpktrowni
"K<YŁienic e"
w
$wieriach Górnych odbyła się
uroezysta akademia . W spotkani" uczesŁnjczyli pczE-dstawiciete kierownictwa ZEOW w Radomiu i gospoda.rze Koz.ienic .
0be<"1l)' był także dyr. gener alny Ministerstwa Górnictwa i
El1e~lylk.i. p1'k Walery I.jaw8ki. Przekazał on
radomskim
energetykom najlepsze życzenia
% okazji ich święta.
Naetępnie
kHkanaście
osób uhonorowano
odznaczeniami
paJ'Jstwowymi,
resortowymi i
regionalnymi.
Kr:zyż Kawalerski OOP otrzymał Jan Ge:buyk.
(włm)

Ar.esztowania brzeskie 9-]6 .

" o gooz. 3 w nocy, ~d już
rozlega
się
moeony
dzwonek. Pytam przez drzwi
kto tam? Pada odpowiedź: Rewizja! Nie mają4: nk do ukr wania otwieram. Wchodzi 'komisarz, dwóch
policjantów
i
wa.chmistra. żandarmf'rii. Komisarz oświadcza. że jestem a r eszt.owaov, że m/l!lJl ubrać się i

spałem,

wyjŚĆ

C..).

~

ulicy widzę policianta i
auto z szoferem wojskowym (. .. ). Jeaziemy ( ... ).
- A dokąd mJ1ie wieziecie?
- Zobacz pan (... ).
Pędzimy dalej Wśród
rn.gły,
mijając jadące ku
War'zawie
furmanki. Koło Mińska Mazowieckiego zau 'ażyłem, że p!"zed
i za nami jedJLie kilka zupełnie
podoi>nych do mego aut (...)".
Tak wGpomilflał aresztowanie
w nocy z 9 na 10 września
1930 r.
tanisław Duboi.s.
Tej
samej nocy aresztowano łacmie
19 posłów przywódców opozycji, osadzając ich w więzie
niu wojskowym w
Brześciu.
Oprócz Stan;sława Dubois znale:lJ.i się tąm: socjal iści - Herman Lieberman, Norbert &rlicki, Adam Pragier, Mieczysław
Masteok. Adam Ciolkosz; ludowcy Wincenty Witos. Wladysław Kiernik,
Ka.zimierz Bagińslci, Józef Pulek, Adolf Sawicki. działacz Narodowej ParLii
Robotniczej Ka!"ol Popiel. Ale.ksandet< Dęb6ki ze Stronniclwa
Narodowego oraz pięciu P06łów
ukraii.sk ich.
AresJ.towanie poo.lów było odpowiedzią wład z sa.na"vinvch na
zakl.ywiwwanie
dzialalności
prZe2: opozycję.
przeniesienie
walki politycznej na teren po..
zaparlamentarn:v.· co w SJ)06ób
najoba~dziej widoczny
znalazł-o
w~'raz
11\'
KonJ(re ie Ob~y
Prawa i Wolności Ludu (t2.w.
K :)I).gresie Centrolewu), 2.orJ(anizo...... a.nvm w lu>~u ezerwCti
1930 r. w K,akowie.
W idoczne zagrożenie ze strony o;>ozycji przyspieszYło
decyzję
P i16ud6kiego .
a
je.J(o
żądaoie prezydent IRnacv Moolcici<i 30 sierpnia rozwią2.ał o bie
i:loby parlamentu
(w
połowie
kadencji), 'A'yznaczajac
jed>noc:z.eśnie wybory do
ejmu Da
16 l isIopa da.
Wcześniej, 11
sierpnia, PiIsudski polecił minii>trowi "praw
we'Wnętrznych Felicjano i Sła
woj-Skladkows.kiemu przvRotować plan
a resztowania przywódców ooozycji. LisIa została
przygotov.:<Hla. ..1 września
wspomina Sławoj
lA"
swojej
Na

stojące

J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
W kraju ...
115-1y6. r;Le6U\ pral..-oYIIoDi.elek t rowni,
elek1.rocie.płowni i zakładów
t'nergelyczn~"(:h ol>ch<.'Ódła swoje Z:l"*odowe święlo lliień
~rge
tyka. Z tej okazji
8
bm. w
K ')fll"ie OUUj'y si.. ce.Jl ralne
u roc.zys tości ,
pOl.kZa.s
których
"" r<,:c:lono ouznac.tenia pansl wowe dla najlepszych
zakladów
t'neF~elyc2.Dyf"h orWl wYl'Ó7.lliającye·h "J~ praroW'flikÓ-W eolergetyki.
• W cal m kn'iu o:xh{",.}:z.oDe
w sob&tę, I bm. Dzień
~1-e)eEZa .
PodD_ła
u-roczystośc odbyła się z tej
eltazjj
w KaT :z.ni4!ach, ,",oj. sieradzkie,
gd.t.>e znajduje się lokornot-,.wownia PKP, n-ajwiększ.a na
tra.5ie Sląsk porty. Zakład
ten całkowieie ZJnOdernizowany
i rozbudowany w ~leciu Polski Ludowej w :l.naemym stop..
niu Jlr~yezynił się do usprawnianJ.a ' transporLu
lH>lejow~o
w naszym kraju.
• Od soboty • bln. Krynjca,
zwana nIegdyś ~Jl erł'ł polskicb
uzdrowisk"
ma swój wiel.ki
festiwal arii i »ieśni im. Jana
Kiepo.ry. J-ak wi.adomo. poh;ki
tenor () międzY'Bar4}dowej &ła
wie znany był li: sefltymentu do
tf'AlO lHIn>I'ł., ne"~b JlGbytbw

ku""

".. l>l.,w",~j ,.Pa.kij". W <k>iecnnastym już festiwalu odbęd.zie
się do niedzieli 16 bm.
trzynaście koncertów, r.ecitaJi.
zaprezentowane tei zostanie widowisko baletowe ,.Sonata Belzebuba" w wvkonaniu ze&ooro
bale-!.owe,go Teatru Wiełki~o ....
Lod.ci. Podczas festiwalu przepro\\ a.U.w.r:;y zo t anie
konkurs
śpiev."a.luiw operowYf"h im. Jana
Kiepury, 00 l<tór~o
2J!lOliiło
<ole p<.lI1ad 90 1>rofesjonali tów i
afJ,atol'Ów.

•
był

Papłei Jan Paweł
.. ie.dzil"ł~ e

w

JI pu-y-

Jlioclzjnie
11.23
czasu
miej.scowellio
00
Quebet'u.
l'OZ1)O(!;Lynajac
\;im
wą
J 2-dniową wizytę 'tU Kanadzie. Je6t to już 22 DOdf-lri.
.agraniezna Jana P_ła 11
zarazem najrl!uc<sza od
c:z.asu,
t:dy stanął na
LeJe Kościoła
k .. tolickieJ:O.
• W niedzielI!, w doiu świę
ta narodowego Ludowej Republiki Bułgarii, .,., całym kraju
odbyły się manifesta1!ie ludnoś
ci. Społec2eń.stwO ueklarowało
pqpa rcie dla programu Bubearskiej Partii Komunistycznej i
W}"raMk> "'ł"LY""ią~ie do _ -

r.

Komendant podkreślił
zielonym ołówkiem ...

;: sobota i niedziela na dalekopisowei taśmie ;:
•

rześnia]9 30

jali.. tycznej Ojc.·L YZJl)",
slrując dum~ z jej
o.sjąR.nięć.

demon4 -Ietnif"h

Centralna urocz"st~..sć oochodów 4O-leeia LRB oo oyła si~ lO:
Sofii przed Mauzoleum Gt>orJ(i
D mitrowa.
• Z oKaLji 34l rocZflil'" utworzenia Koreań kiej
ReDubJik;
Ludow<r-Demokralvc:z.nei odbvla
się w
n ie dzielę
w
Pnt'nianie
uroczysl.c akademia, n.a której
refer a t wygk> 'ił człon~k Biura
Politycznego K C Pa.rtii Pracy
Korei, wieeprea.vdent Pa.k C.o~
Czhol.
•
Selu~tarz ~eneral;ny ONZ
Javier Perez de Cuellar :l:Wl"Ó61 się w rano!cie ella zo.\i:iają,r:ej
ię 39 esji 7.gro.ma.d-ze-nia
Ogó1oe~o NZ z piinvm al>t'lem
do wszystkich J)3ństw, aDy aktywnie współdziala)"y
w
ct-l u
osią.gnięcia porozumienia w
takich ży.wotnie wBŻmych SlJorawacb, jak nieóopuszczellie
do
wojny nukleanne.j, zakaz prób
z bronią nuklearną, poW S \.ro.ymame wyścigu zbrojeń w nrz.e-.
strzenł kosmkwej
i wprowadzenie całkowite~o zakazu produkCji
Graz
likwidacji
d0tychczas
zgromad:wnei
breml
cbemit>znej.

I·H:

http://sbc.wbp.kielce.pl

ksią'-ce

.. trzępy
meldunków·
na
przedstawionej przeze
mnie liscie
posłów
z
"kondemna tkami"
P-an
Ma.r załf!'k
własnoręcznie
zielonvm
ołów
kiem zaz.nacz)·ł, lct~ ma
b~
aItslZtowa.ny
i
:z.amkfliety ..
Brześciu".
,,}\.r~ztowania

brzeo:kie - ~
AllIdrzej Ajneonkj~
w książce .. Pol ka
po
Pi"Ze~ rocie majow ym': pOlaczone
z publicznym ocze-rnianiem h" zbronnych więżniów, stano Iły
etap w realizacji pla.nu ws "a sza,nia wszystkich sił OPOcV( v t.
nych (... ). "Brześć" SIal sk dl.
ówczesnego pokolenia Pola'o w,
-przede wszystkim
d la
if'~.
umysłowej
elity,
~Ię~ .. jr:a
w tr2.ąsem. Po raz pierwszy ..
najnowszych dziejach Polski ..
tak jaskrawy sposób pogwałco
no prawo, złamano normy ety-

S2.e

prof.

czne".
Aresziowanych pr2.etrtL~· mywa
no w ciężkich warunkach,
w
ścisłej iZOlacji, nie dOPusu·z.aiąe
do ni<:h lWli obrońców, ani r odzin. Dopiero pod koniec li ·t-opada 1930 r. p:-zewiez.iono w j f"Ź
niów do Wat'szawy i stopr,iowo zwalniano za ka ucja. Os' at.,.
ni zo tał zwolniny 29 gl'ud ni~
Proces
w:ężniów
brzesJdc".
:-ozpslozął się
26 paidziel'flika
1931 f. w Są~i:z.ie
Okrę~owyqi
w War~zawie. zakonczvł się ,.;
stycwiu rek u następn~o. o.:;kaI"ŻOnym wymierzono kary ol
półŁo.-a do trzeeh
I.,.t wi zienia . Sądy: apeJacvjov,
a nastepnie Najwyższy zatwierdzi łY
te ,,·yroki. Pięciu ;;.kazan"ch. z
Wincen tym Witosem na t'zele,
nie godząc się
z wT rok iem,
udało się na emigra cję. W'Zyscy
skazani oooieśli w tvm or.,.,esie moralne zwyciestwo nad
tymi, któr:t1" ich sądzili.
ROMAN DĘBEC1łoI
(ln\erpretlllł

Sama Wtaką noc!
DOKOŃCZBNIE

ZE 8TR

l

oz"nie ,",spólny spacer dll Iroleci. Gdy w ysiedli z windy n.
Ntatnim pit:1rae wie.o",·n . . .el
noenr:j przeehadzki .ka:lal
ię
inny. MJody nieznajomy o>-najmił, że szuka
sympatii i l.an:tl u.łować .,:z.dobym". Nif"baWf"m :lja""m się tamci trU'i_
Odpychająe napa ..tników :\nRa W . eł>ciala wyjśe z bud~' n~
ku. Prosiła Andrzeja, b:-- .i1l
..tprowa.dził. Na próinll.
Dr...
!:ę zal;rod",ił jej Dariu~z . . Taka:la""s:ly, by nie stukała obca~a
mi powiódł wS%~' stkich na dół.
Gdy b~' li n", parlr:rzl', "'raz z
"oJel;a.mi wepchnął ją ,III eil'mnej piwniey. Tam oświadezyw
S1Y, ze .,nie na kawę tu pr:r.yszła" p&!eał jej s;ę
roubral..
Odpo",·i eu:r.ią na odmowe: i pr . .
testy pne«:ów nalarezywc>ści byIy IIdenenia i obdl;i.
Nie welała o ralun"k, be _~
I;r.uł, źe potnie
jd i)It'tk4
t .... arz. Mimll iż
się
bn;nił ..
ścil,,:nął z nid odzif"uie, a ~
lem zl;wah:ił. Po ri.. :ar.biII.
ło S2mo
po kolei
lruj ....
zestal i. ..
W spra ... ie 7f:walftnia Anny
W. IIM~le z&stało Itiezwl _ _ ie
śledztwo. W
je,o toku., . . wpływie d",·.-.e.. miesi~y. Jl&sak. .
eJ.wana
ro:r.posuala aa .Hey
Dar i"su K. i wskazala co prowad7ąf"ym
doeh"unie,
ja ••
je<lnell:o ze spraweów ~łni ...
n""o ... obee .iej pnesł<JI81w&.
Pozostał eh lIesesiltiłle""
C. a.hOF~~ia aie lI~aJo",•.

n_-

D

a.rhlss K. .ie pr1) :r.oał się
am eJo aanueaoe~. mu.
.. r:&es
oskariyeiela oli.
nania ,waU. na _"i e Anny
W., alti o zm_setenia " jej . .
_yne.. ltierącJn eh. Clsy je.
niewiollY onelmie ącJ . Opisaos
sprawa jest jui na woli andzie.
(mj)
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W DUł~aej kele~ ....k.. e miałr_t..e ekMraklas,- .ademlak .-dejql.ie
krak.wsluł Wialę. Obok teJ:"_
UIli~ .&ę:
Górnik W .• $~k Góraik Z. - ł.KS,
Zaltlębie, K.'ewie~

men.

&.ii. Witbe..
ehia - .......

Leda -

BaUyk.
. .t... P ...
Leoola. Le-

-

c

Oż

AE

• Pięcioboiści akoliczyli _magania • Awans polskich koszykarek
Chińczycy byli najlepsi •
W
MiedRanej GÓrH zwycięiali faworyci

P
n

a
j

Wśród

go5oi tobotni ego spotkonia wyróżnił! się : Beneu. Zawadlki. Skonieany OJGI K05ur-

Na ligowych boiskach

sIN.

I~'t IPorażka i żółte kart~

W
poŁOS'Łałych
tpOd<oniaoch
P' ~ły r~zułtoty:
• Lech
Poznań
Gdańsk 1:1 (1 :1)

tKS tódi -

w Chorzowie

zwyci~SI wit'

Po

w Szrzetioie Widzew nowym lidr.rem

RUCH CHORZÓW -

RAOOMlAK 2:1 (2:0)

Bromki strze lili: dla gospodarzy - Mikulski w 8 min. ()o(OfZ
Szuster w 28 min.; dla Radom i<Jko Szymonek w 71 mil1. Sędz~ ()...
wał K. Mikołaj_ski z Płocko. W idzów 15 tys. 2ółte k<Wi:lc;i: SajeMCI i Zawadzki.
RUCH: Jajko - JawOłski, Palka, Chan_sIU, Szew«p - Szust~, Fornalak. Nowok (83
min. Komos) :.. Warzycho, Waliczek, Mikulski.
RADOMlAK: KOSIa~sIIi - Mrozek, Skoniea:ny. SodowMi, Zawodzki - Niedziółka, Benest, Wojdaszka, aanosUM: (46 min. Jeromin) - SzymoneII, Sajewicz.
Spotkani e rozegrane w scOotOli W1&ZÓ, nie pnyndosl'O poW 0dzen ;o
piłkaflom z Radomia .
Ruch . który do tej P<W"Y nie od ~ósl
zwycięstwo prz-ed wiosną
pub licmości<!. t'fm rcz-em zoinkos·owol dwa punk ty. "1ecz st<ri
noc średni m, przec iętnym poziotni'e i rozpoczął się od przeW(]gO gospooa,rzy, otok u' cych z
duio posjq b ramkę Koszarskiego. EfekteiYI tej przewaQi bYł.,
dwa gole IIzyskone prz~ zowocInikiw miejscow)'Ch. W dru§iej .części pojedynku <:tOk e u_
.!""ierz~ we wla.s.r\oe siły i oblO'z

cło kOrlcOWe(JO już gwizd~o beniamłne« z Rodomio był rtronq
otOokującą. Kontoktowo
bramko
podła 'If 71 RU.floIKie, lciedy to
po rIude roż."ym piłk'O -.olozła
s i ę 1\0
przedpokA ./ojra i Szyman~ek z blisk iej odległości uIokowol piHcę 'If siatce. Od tej

pory ,.zi el.oni-

wręcz

oob!';q?łi

Zaskakujące wyniki
Do

port>j

niespodzianki dOSzło
Wodzisławiu. ~dzie miejscowa

....
Ottra

prze!;rała

%

Moto

~ława

aż

' . :3 Jtówni~:i ""ły
pierwszoligo".iec Szombierki Bytom ule!;ł ""
.Poznaniu bmtejsJlej Olimpii 1 :3.

W pozostałych meczach uzyskano
rezultaty: Staj Szczecin _ Gwar.
dia Warszawa l:~, Slęza Wrocław
- Zawisza Bydgosz~ 1:1, Niwka
Sosnowiec - Piast Gliwice l:'
Victoria Jaworzno - Stilon Gorzó-w: .0:'. <;hemik Police - zaI!:ł<:bte Lubin e:ł,
Za~łebie Wa lbrzyCh - Chrobry G łogów 3:0.
• tab~1i lIa czele ~t~r... 'rllź"_
... t
T pkt.: Odra. Za!;!tbl~ W ..
•
S7 .... bi~rki.
(Gl)

tad wyrównania. Akcje lawodników rodomsk;ch były zbyt cll<I'ot~ne c~ pa.eprowod.zooe w
szybk im tempie .

się

lto, z 3 c~.,..-ni t.-oIiMom1 .

C-f)

-

TOTO LOTEK

I: 3, 1. I, 23.

II: 4, 7, 16. !8,

• 45 t3t1

n,

43
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RÓw .ie;' bezhramkowym Wynikiem zakor.czyl się ~lecZ 'w
Nowej
Hucie, gdzie
mit-jscowy
Hutnik
zmiel"lvł
się
z
kielecką
Koron'!,.
Lider
tabeli nie mógł roz.pra:
cowa;' obrony gości, gl'aJące)
spOkojnie i uważnie przez ('ale
spotkacie. Niedzielny remi" jest
dla kielczan sporym s)'kce<;em.
którzy zdobyli punkt i lym samym zapowiLdzieli marsz
w
górę tabeli.
KIELCE. Błęki 'l.i - Cra«:ovia
1:1. Sędziował R. Ol~jnik z Ka..!.owi". Widzów około 2 tys.
BłI;kH ni: Miś Gazela, Zawada, Gniady, W yrebkiewi~
lVołowiec,
Mróz, D~iubel
Re~k.
(6.1 min. Lubienieeki),
Wó;ieik (51 miR. Siaro$ciak),
Majrzehak.
Kraków . Hutnik Korena
Kielet': ':1. Sędziował A.
znik z Kalisza. Widzów 4 tys .
Korona: Geska Adamus,
Wójtowiez r.bołik, Wójcik Molenda, Jł4k (M 10 mi• . Tokare~:vk), Graszt':w Iti. Wyeiślik '(81
min.
W.UH BneszC2yński,

T

fi
fi
5

7 i- I
7 !ó-l

,

!i-4

ł-Z
ł--ł

li
fi

Bał_t,.

~!

5 ,

a ,
fi
fi
5

11. Stal SW
11. Jac~lJo"
12. Sb) Rs.
13. Polllołoa W.
H.KORONA
15: ResoyJ.a
16. BŁĘKITNI

czyć.

li
fi
1»

fi
fi

2-2
3 !ó-I

,

ł-l

i

3 1-1

ł
ł

i--5
t-f;

1-4
1-1
3 !-T
2 1-1

ł
ł

W nadellodząc'ł niedzielę w
Kieleaeh r07t"I;"ł"al'C zostanlt e
~odz .
II
koldne dr .. gołi~ow~
dt'rb~·.

Na "trzr.tim
Naj<:i,,"awny .. ee.. ron!;rao.
w $łaracb.WlCacll, gnie Ite .. ia..,iall" Star, w elH!cllośej ł łys.
widz6w
""'YlIkał
rnul'a'
beabramkowy u
81a14 Pooi:Uowa.
W' iOllyeb spolkaJliaeh lI!espoły

l pkt_

(m)

przywiozła

l'07.j! ''Y w k.i
pje""';"r!>Ka H li'·a. Startujące

Błękitni Ki~lee
wi~ Gdańsk l!: .

\

re-

N

U

p

W

o
n

fU

p

po
cz
gi
kt
pe

JUlflil{)of"zy - 4Q -km: 1. ' Henryk Kollłtnek Krzyszi..t Opala (Ziemi a Opolska), 2. Andrzej Zależny - Daniel Ratajczyk
(Włókniarz
Kalisz),
I.
Wejcieeh
Bor"WN
Jerz,Chrune1ll;liki (Broń Radorn).
Juniorzy młodsi 40
kom :
l. TadeaB Styęhlen - Ilobe-rl
KrVwcsyń!llki
(Zyraroowiankal,
2. RobeM Ma ,łow~k.i Zbigniew Be'na (Włólrniacz
Łódź).
3,. Piolr Le-wandows ki - Jan"\.lex Dąbrow slti (Społem Łódź) .
Mistrz-ostwa wokończyły s;ę
suk~esem Kolanz:y ZyraroowLanlći, któ~!'
zdobyli
w iększość
medali.
Zawod"ll icy
radomskiej Broni
wywalczyli . dwa
• meda\.e: srebt-ny I brązowy.
(J&)

w

~ W

skrócie

Nowej Słupi
rozegrano
I Bieg na Dymarki, w któr ym
uczestniczyło ponad · 1st kobiet i
mężczyzn :I! całego
kraju. Bieg
główny na dystansie 21 km
wYgrał :.Józef Szołtysik z Gliwic. W
~rupie
m lodszei
na .dystansie
f km "wyclętył Adam .oŚwieciński ze Starachowic.
.
'
W Krakowie odbyły su: f!\l~
dzvnarodowe zawody
łuczp l c ze
W - konku rencji kobiet na dru~im miejscu uplasowała si~ Wa.nda Na!;ailowska ze St.. m Stowlk.
maAca r~ultat - 1190 PkŁ.!IO}

o:.

a u ielca

z'lvwiła

w 'liDj dNa naS'Le
uZV5Cka i v I.. Yniki~

nasz~

w
s
ty

VI

•

.

•

Sa
Broń

pokonał

kt4ry

prezentanta Gł-ubbę,
• Na tone .,Kielce" w Miedz ianej Górze rozegrano IV eJi.zni.nację wyścigowych sall1Qcoodowych mistrzostw Pol ki. Z
kierowców z nasze~o regionu
tylko Sławomir Kruk z A"tomobilkubu Swiętokrzyskiego z
Radomia zajął miejsce w pierwszej trójce.
W poszczególnych klasach wygrali: I - Chojnacki (Warszawa) IT - Kinderman (Ka!owicel: III - Barański (Łódź): IV
-VIII - Janowski (Wrocław);
V - Wozowi«:7; (Warszawa): VI
Mazur (Wrocław); VII Podkalieki Szczecin).
• Grand Prix Włoch formuły I wVl!rał na torze w Monza
austriacki kierowca Nikł Lauda
jadący samochodem .,M cLarr.en-porsche".
Dru!!ie
i
trz~ie
miejsee zajęli
W łosi
Mi('hele
Alboreto na . .ferrari·' i Ric('ard()
Patre.oe na .. alfa romeo". Po
'vm wvsMf! u lid",rem mi6trw~łw
świala
ki f' rQwców
jest Nik!
Lauda
63 pkt.
(mI

11-

zYskały
wyniki: Orzeł Wierzbiea
- S':rklil Taroobrze& l:' (I:').
Górnik ł.ęc:""a - Beo. *ado..
1:1 Cł:1), Stal II Mielec - Radomiak 11 5:' (ł:.).
Hdmaa za..ość
K.SZO Osirowiee ł:ł
(1 :'), A7-S Bia)a Podlaska - Unia
Nowa SarZ}'na 1:1, Per;oń Si~dlee
- WisJa Puławy Z:ł. Nadal o.a
prowadzeniu jest Hetman z , pkt.
Star jest drugi lI!" pkt., Broń
Izósla z , pkt.. O .... eł zajmuji
dzi~w;ała poz),ejo; z ł l'.kt., K.SZO
jest jede nasty z ł pk.. a rt'zerwy Rademiaka zanlykaj",
tabel ..
t

«.

W innych spotkaniach padł.v rezultaty:
• StaJ Stalewa Wela ~a
litDonia Białystok ':ł,
• Stal RzfiZÓW - Wł.ltniarz
Pabianice l:' (0:0).
•
A yia Swidnik ~rnik
Kn1lrów ł:'
StaJ
• Il:loo1lO) Dębie:.
Mielce 1:1 (O:H
•
Bałuty
Lócłi a_yia
!:. (1:')
PellHlia
• Pelonia Bytom
lVarsz.~ l:' (1:,)

ł. Ayia
3. CraHY'.
l. Stal II.
T. Wlilklllian
J. PoJollia B .

a

Yi Tene.

"

W Radomi.u na .Wt7Je koLarskim Broni ro-z-egraoOo mistn:06bwa Polski w jeid.zie pacami.
W ostatnim dn1u zawodów meool .. po6zczegó:'nych k:a tegori'ilch wiekQowycil zdooyl.:
!leniorzy M
km 1.
Antlrtej
8&rnyk8w*i
Leftek Pe"iecb (Zvrardow iank-a) , 2. Waldemar Wójci'k - .Mirosl-aw Cybuk;ki (Gryf Sz,cze<>in), 3. Robert Kowa l, ki - Mirosław Jurek (()t'->..,e} Warsza w·a). .

1IOOidltie
to.kie Szymonel: z Rorio-mio -

1. H ..lllik
!. Góraik
1&".)101

zwyciężył
półfinale

'Kolarskie pary torowe
~alczyły o tytuły ~ Radomiu
,

'1;' czołówce Silcr.jpe-rÓW

Graba, mai<lcy trzy d06konale
sytuacje na lrzelenie goli. Dobrze dysponowany Yf tym dniu
Mi ' nie dal się jedr ak zasko-

Mi.shł,.,n

• PoIsk1e looszY'karki zajęły
pierwsze
miejsce w turnieju
rozgrywanym w
Katow icach.
Nasze zawodniczki pokonał.., w
ostatnim dniu Szwecję 83:78 i
awws<>wały do finału Drzyszło
rocznych mistr zostw Europy.
Na.torni.ast Polscy
koszykar2le
uczestnicz~
w
wrnie}u w Finlandi<i. Po zwycięs
twie nad Anglią i porażce z
W~rarnC nasza d ruiyna pokonała wczoraj BuI&arię 79:66.
• Na akademickich mistrzostwach świata w tenisie stoło
wym. które rozgrywane były w
GdarlSku wszystkie tytuh przvnadły • reprezentantom
ChRL.
W grz
pojedynczej mężczYz.n

ł~anicki.

.Wspotkaniach kielecko-krakowskich
lidze
w pojedy:tkach
kielecko-krako?'skich
uz.\'skano iGealn., remis. W
&ohOlE: Błękitni podejmując::!, na
własnym o biekcie byłego pierwszoli!!nwca Cracovię, zasygnali zowali zwvżkę formy. Kielczani~ byli o krok od zwycięstwa
lecz na przeszkodzi e ~lanE:la im
dob ;-ze grająca defe nsywa goś
ci oraz poprzeczk a
i słupek.
Poj ed:vr ek
w
Kielcach mó~ł
i t;
[)Odoba ':
zwłas~cza
po
pr zerwie, k iedy to oba zespoł:;
przeprawadzily SIX){'o interesujacvch akcji. W zespole krakowskim dużo zamieszania pod
bramką gospodarzy robił bvly
zawod ik
Grana tu
Skarżvsko

trał zespół Wę!;ier.

Najlepsz.,..,. scnelc<lom l)ł7ewocllq:
TUfowskl i . $malarek .
n10jący rlO koncie po 4 braom«i.

bramkę Ruchu ,
ole ich o«cj~
nie przyniosły rezultatu w po6-

Bezbramkowe remisy l
II

lublin

'4
'4

gry uległ w)lroineoj zmianie, gd }'ż

I

MotOł

1:0 (0:0)
• Pogoń Szczecin - Widlew
ló:ii 0:2 (O :0)
• Zogłębie Sosnowiec - GKS
Katowice 2:1 (0:1)
.• Wisła Kro.!!ów - Legia WOlSl'wa 0:0
• ~,k Gdynia - Górnik
Zabrze 1:0 (0:0)
• Górnik W~bnych - $ląsk
Wrocław 2:1 ł1 :1)
1. Widzew
, " O 1-2
2. Pogoń
6
9 S-4
3. Legia
..
S S-4
4. Lech
6
8 1-5
5. Górnik Z.
6
S 4":'1
6. Zagłębie
6
S 10-1
7. Balt,k
6
I 4-C
II. RAOOM1AK
"7-11
9. Ruch
6
6 7-8
10. MatOł
6
5 6-7
11. Górnik W.
6-8
12. Katowice
4-6
t3. tKS
6
3 1-C
14. lechio'
6
3 4-1
15. Ś!qsk
6
3 5-10 '
1'- Wisła
6
3 1-6
Mecze 6 kolejk. obej.rzolo 0 k-olo 90 t'/'S. widzów, najwięcej
w Szczeciflie - 30 l}'S., nojm~ej
w Gcł)or,j i Kroko'lfie - po 5 ty5.

W War:Jzawi.
zakończyly
ę Zawody Pnyjaz.ooi w pięcio
boju Ilowoczesnym. Ze startu ią
e1'Ch zawoo.nilków n.aojłepszy okazał
się
reOl'ezentant Węg.ier
La do Pabian, który zgromadził
5670 pkt. Wyprzedz.lł on przedstawiciela ZSRR - 8tarostina l
Cz~hosłowak. Kadleca. Najloepllzy %
Polaków był ós my
8z_ba. Drużynowo i-mprezę wy-

zeapoły

Słoczoi..
Wyniki walk
(na piet'w"zym miejscu gospodarze):
Krzewski
przegrał
z
Szampem,
Charzewski wstał
wypu ' ktowany przez J . G(ŚJa
ka, Zaparł wygrał przez rsc VI
II starciu z M. Gęślakiem. Sze.epański zwyciężył przez rsc lU"
HI rundzie Romana, T.masik
pokonał
Korzenia,
damezyk
stosunkiem głosów dwa do remisu wygrał z Rudym. Marczewski
przegrał z Misiakem,
Cioch uległ Ci«:bułdem., bitolIliee zdobył punkt:r bez walki.
Biet'iek wypunktOWał Bucz.kowskiego.
Mecz stał na słabym POZiomie. Gospodarze jeszcze nie ~

dwa punkty z Bielska

r.ale-Lycie przygotowalt~ do ~e
zonu. Jaśniejszymi punktami w
drużynie Błękitnych byli
T.masik i Knewski. Ten o&ta.ni
stoczył
bardzo interesujący i
wyrównany pojedynek l kadrowiczem Szampem.
W prawdzie
przegrał min imalnie ale jest to
material na doskonałego pięś
ciarza. Drugi del>iutant Cioch
wprawdzie przegrał
wysoko.
ale
zaimponował wolą walki.
Kadrowicz Zapart nie mógł wykazać
swych walorow,
gdyż
jego prleciwnik
przez dwie
rWldy wyraźnie unikał walki.

Be.. .a-

nu.ją ey
po-~dyn ek
silnym
Brzeszcza k iem. Oprócz trzecb
wymienloOllych
za wooni.k6w
punk t y dla BrO'ni wywalczyli:
SteraiI ki, Gębura l C.erni IIInvski.
W innych spotkani.acb ~j
grlbpy pa.dł:v wy.ni"ki: Olimpia
P"naó Viełol"ia
JaW.nne
19:1. Gó1"llik
Pazów Peceil
Sz~e('ia U: ..
l;
1.0limiMa
l;
2. Góroik
l;
3.. MOI'(
ł . BŁĘKITNI
5. P~ei

(i) 1;. Ste«:zuiewiN

BBTS Bioebk. -

,,,
,,

1. BBTS
d_ 1~1~. Raoomianie sprawili I. Viet.ri.
miłą niespodziankę, w;:rgrywsW spotkaniu o weJscie do
5ąe z doŚĆ silnym zespołem g0.spodarzy W druży.a.ie zwyc ięs  II litgi drużyna K8ZO Osir...
kLej na.jl-eopi.ej
walczyli: Wie- wiec została roz!!romiona przez
-elf.. Tomaaik i ~romiiisld. Wisl~ VI Krakow ie 0:20.
(dl)
Ten pi.erw=}' -,boczył emocjo-

http://sbc.wbp.kielce.pl
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