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Dwudniowe. posiedzenie . Rady
Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie

Pręzydium -Rządu .uację w s1Jlr::oll1.idwie
i'
przytoŁowama
akademickiego 118ł/85.

st..

-"yiszym
roku
W ...wkioie .ylMr'.
..
wl." .~ ..emiekie.. Presy~_
.ą..
i .. ayłaaeję .....
Ien--...lltyesnlł · . ' ....ełaelt
'.. yiuyc'"
• Prezydium Rządlł rozpa-

.....

lIIdziałem . gen.

armil Woj Jaruzelskiego rażpaczę/b
bm. dwudniowe ' posieRady Społeczno-Gospo
przy Se jmie. Rada rozpatrzyła wczoraj
m.in. projekt
opinii o raporcIe o realizacji
i rezultatach reformy gospodarczej w 1983 r.
Przedstaw i a jąc raport o
reformie pełnomocnik rządu
ds.
reformy gospodarczej,
minister
Wladpslow
Bako
stwierdz i ł
lT).in., iź w ub.r. nastąpił dał
szy postęp w procesie
refor-

ciecha
się 17
dzen ie
darczej

'trz:yło ocenę rzą.dowego prGgł'a
mu
pr-zeciwdziałania
infiacji
w 1983 r. i w pierwszym pół-

zu 19M l'.
• Prezydium Rządu omówiło
!l1'zebieg i wstępne wyniki kOIlsultacji społecznej założeń Centcalnego Planu
Roezll~o
na
1985 1'. KosuHacja ta. stwierdzono,
miała
szeroki zasięg,
lIoktywnie wypowiedziały się w
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kole jce po "astry"

i "tul'pany"
Na telefony w województwie kieleckim czeka obecnie około
ty .,ięcy chętnych. w !lamych Kielcach blisko lO tysięcy.
A przecież w o tatnich czterech latach tempe instalowania aparatów wzco!iło niepomiernie.
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w 1980 roku w województwie założono ogółem ' 1217
teleronów . to dwa lata później
p rzybyło ich już 3060, a w ubie głym roku 7074 , w tym w
KieLcach - 4,5 tysiąca. Rekordowo zapowiada się rok bieżą
cy . Wojewódzki Urząd Telekomunikacji zakładał, że na Kielecczyźn ie przybędzie 6450 no-

Szampański

widok

wych
abonentów, a
tymczasem plan ten wykonany zosŁał
już ... w
czerwcu. Na
koniec
sierpnia były już zainstalowane 7942 telefony. a do końca
grudnia podłączy się ich w sumie ponad 9 tysięcy.
Mgr inż . Bronisław Jędrzej
I
zastępca
dyrektora
WUT w Kielcach - tak dynamicznego rozwoju telekomunikacj i na Kielecczyźnie nie uoatruje bynajmniej w zjawis-

eza" - .
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Gdańskie·

Gospodarze województwa - I sekretarz KW PZPR Maciej LubezyJini i wojewoda kielecki, Włodzimiel'll Pasternak zwkdlają
nowe etwartą stację .,Polmozbytu".
Fot. Al. Piekar 'ki

20 lat Polmozbytu"
"
1

w miejsce eksIHNytury lód."kiego •.Motozbytu" uh.. urzOllo w KlchlQch samodzi.elne Przedsiębior
stwo Państwowe •.Motosbyt". Osiem sklepDw
jedna stacja obsłu~ staDOwiły _ty mahtek.

Opróćz napraw
stacja przy
ul. Cza r nowskie j w
K ielc ach
prowadz iła t ak ż e sprzed aż samochodów. Bez w ię ks z yc h problemów
można
było
kupić

przewodnict wem
Toeplit."a
przyznało
nagrodę IX Festiwal u
Polskich Filmów
FabuLarn vc h
- .,złote Lwy Gdańskie" - filmowi Jenege
Kawalerowicza
pod
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eny tłł temat, który 0 3tatni o najbar d ziej nas butwersuje, zwłaszcza
jeś[i
idzie
o tzw. ceny umowne.
K lienci pytajq: jeśli umowne,
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buU~ szampakupi': tylko w S~am

CAF-8tefan Kraszewsl.ti

Ptasi· chór
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o~romnlł

można

I>anii.

M i eszkaniec Chark owa (U k ra i F i od or Fomi enk o st worzył
ptast ..chór". Drogą d ł ugie; selekC ji Fomi enk o ot rzyma ł parę
ka narków , k t óra mo gła zapa -

n'1)

mi ęty wać , a następn i e d okład 
wy k onywać m el odie. PtaJd
'''lIstępują
z koncert!lmi
w

nie

Chark owskim Teatrze 'Kukie!ek.
IV repertuarze ..chóru" są wal ce Straussa.
uk raińskie i ro'Ihkie p;eśni ludowe łączn;e p o na~ 80 u tw orów.

.T

ylko
nicwielu
turystów.
którzy t~
lat a
spędzali
urlopy czy wakacje w pułudniowych
regionacb
NRD.
m i ało .kuję poznać tę 8S9hliw~. J~t nią zaś poł.żony w
samym scrcu ł.uż ye, mc opodal
Budziszyna. a
dokladnie
w
gmin ie KleinweI~3
park... din ozaurów.
Pomysłodawcą i tw órcą tego
niecodziennego .. re?:erwatu". podobnego typu co w chorzow ·
skim parku kultury. jest a rtysta malarz i rzeźbiarz. a z zamiłowania
paleontolog
F ranz
Gruss. Interesując się od dawna wymarłymi jaszczurami minionvch epok. Gruss postanowił wykorzystując badania naukowe s?t'zątków tych prazwierZ1lt oraz OpISy kS 7 tałtów od tworzyć ich wygląd w po5ta:i
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Do Polski pnybyła
wielka
rewia brazylijska
•.BrasU
Tropical". .Jest lo już kolejna
wizyta
tego
egzotyczne11:0
zespołu
w
naszym kraju. Wielu
amatorów
~orą
cych rytmów będzie miałą okazję podziwia': m.in. .,Karnawał w
Ri.... Włdowisko przy!;otowane z iście południowoa
merykańsklł

wecw~

naturalne j
w iel ko~ci
r zeź b.
P ie rwsze jak żyw e" dinozaury
moi na jui oglądać w scene rii
parku w K le in w el k a, w przyDOKOŃCZENIE

.1I:1~a

si~

znakomicie.
Na zdjęciu ,,Brasil Tropieal"
podcza w ystępów w hali warszawski'-l~o Torwaru.
c..F - Walczak

r-

-s

.. s kodę-octa v ię" ,
" mos k w icz a
102"
,. i fę-9"
(o bec ny
.. w artb urg "), .. D KW -S" (obecny .. t r abant ·,), .. wa rsza wę 20".
Rów-

"Brasil Tropieal"

Lew z Wenecji - w krajn
Jury
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Inauguracja XXXIX .sesji
Zgromadzenia Ogólnego NZ

Praskie kolokwium
teologów Europy
W Pradze

w
we
kolokwium teoLo~ów berlinskiej
konferencji katotików Europy .
Uczestnic y, 50 teol gów z · 12
p a il tw. dysku t ują na plenum i,
w gru[lach roboczy ch nad kwest ia współodpow i edzial n ości katolików za pokój i rozbrojenie.

poniedziałck

rozpocz~ło
si~
międzynar d

4.

.styc'znia 1964 roftu

dla rezysera "Austerii"
.Jerze~.
główną

DOKOŃCZENIIi:

We wtorek w
I owojorliikiej
siedzibie ONZ rozpoczyna się
kolej -a XXXIX sesja Z!:r.mad zer ia OKólnCl(o Narodów Zje droczonych. Na porzadku obrad
tc~o najwyższe~o cremium ONZ
znajduje się 139 spraw.
Do najwa ż niejszyc h zagadnień
rależą m.in . sprawa likwidacji
zagroże nia atomoweg/)o
ograniczenia wy ścigu zbrojeń, zapobież e-nia mili t a ryzacji przestrzeni kos micznej . a t ak że rozszerze ni a ws pół p ra cy mi ędzy państwa mi
cz łon k o w s kimi
we
w szvstk ic h
dzi edzin a c h
oraz
p ro blemy roz woju gospodarczego.

kopciuszkiem telefonii

-

mowan ia . gospodarki.
lnQlodo
to również wyraz w dostosowV·
waniu metod zarzQdlaflia
do
nowych zasod . Do kon~jqc oce-

NA 8TR

1

Przelot śmiałka
nad Atlantykiem
Pułkownik w stanie spoczynku lotnictwa amerykańskiego,
Joe Kittinger jako pie:wszy

śmiałek pomyśLnie przeLecIaŁ w
pojedynkę balonem
nad Oceanem Atlantycki:n i z:1ajduje się
obec ie
już
nad
Morzem
<:;ródziemnym, bbrąc kurs na
K':>rsykę.
Aeronaucie
sprzyja
przycnylny wiatr zaf'hodni, Wl~

hcy z szybk!Jści'ł 50 km/godz.

http://sbc.wbp.kielce.pl

!interwenC\jjn~
łfi>45898

Interwencje przyjmujemy
w godz. 9-11
Sprawa . rozbija
o kłódkę!

się

Lokatorzy bloku przy ul. Szymanowskieg. 3
w
Kielcach
(nazwiska :mane redakcji) skarżą się. że nic ma kto zabezpieCOly': skrzynek, w których znajdujc się sieć kabli telefonicznych. S k !"zynki te umocowane
są na k latkac h schodowy ch wieżowca .
Za bezp i eczyć je można
DOKOŃCZENIE

N .~

STR. T

Posiedzenie
omlsJI Wsp~nej

Przedstawicieli
Rządu
Episkopatu
17 bm. odoy!o się kolejne posiedzenie
Komisji
Wspólnej
P~·zed.>ta ...... i~:eli Rządu i Episkopatu. Korni ja omawiała postęp
w stabilizacji sytuacji społecz
nej i moralnej w kraju oraz w
procesie porozumienia narodowego. Kontynuowano dyskusję
nad
prawnymi
podstawami
trwałej normalizacji stosunków
między państwem a Kościołem
w Polsce. Potwierdzono stanowisko, że pielgrzymki powinny
mieć charakter religijno-pokut ny.

.~

Przed wyborami do

•

kach nadprL ·rod:oonych. ot. po
prostu zaprocentowały inwesty cje rozpoczynane pod koniec
1M siedemdziesiątych:
nie ma
bowiem większego miasta w
województ ...... ie, w którym w
ostatnim czasie nie uruchomione by nQwej, newoczesnej centrali tele!onicznej. Dzięki nim
nie tylko poprawiła się sytuacja mieszkańców miast, ale tak że
jako województwe
popra wilhmy swoją lokatę w skali
kraju. Mając na koniec ubiegłego
reku blisko
54
tysiące
czynnych telefonów osi . gnęliś
my wskaźnik nasycenia na stu
mieE'zkań ców
4.95
aparatu
w skali
województwa i 12.34
aparatu w Kiekach, podcz-as
gdy np. w województwie radom kim wynoszą one: 4,60 i
8,74 dla miasta, a w województwie lubelskim wskażnik ten
wynosi ~,71 w tym dla samego Lublina - 11,24.
Mimo niezaprzeczalnych sukcesów fakt pozostaje faktem,
że
2
tysiE;'cy chętnych pozostaje bez .,astrów" i "tulipanów". POLa Kielcami - 4 tys iące osób czeka w
Osh'owcu,
2 tysiące w Skariyku, 2.5 t ysląea w Starachowicach, po tysiącu w Busku i w Końskich.
Jakie są
zanse pozytywnego
zaJatwienia wszystkich oczekujących i kiedy to może nastą
pic?
W przypadku Kielc odpowiedzi na to pytanie pQŚwięciliś
my specjalną publikację dwa
miesiące temu. Nie wdając się
zatem w szczegóły. przypomnijmy. iż w większości nowych
osiedli zakłada się obecnie instalacje. wielu mieszkańców już
ma aparaty w
domach, inni
etrzymają
je do końca roku.
Nie znaczy to jednak, że wszyscy wstaną PQzytywnie zalatwieni w tym roku.
A w innych miastach? W Ostrowcu przekazano w tym roku
nową centralę automatyczną o
pojemności'5 tysięcy numerów.
Trwa instalowanie
telefonów,
są jeszcze wolne
numery. A
więc kolejka do końca
roku
poważnie się zmniejszy. Podobnie jest w Skarżysku. gdzie oddaJMl centralę o 3 tys. numerów i są jeszcze możliw ości
podłączania abenentów. W
taracoowicach
przystąpiono
do
rozbudowy iJ;tniejącej centrali c
400 numerów - mają być jeszcze w tym roku. W tym roku
przystąpiono też do rozbudowy
central w Pińczowie (o 400 numerów), J~rzejowie (400) i w
Busku (600 numerów). które
mają być udostępniolle w rQku
przyszłym.

Zaczęto budo~'y kilku oowych
ooiektów tego
typu. Między
innymi centrali o 1000 nume-,'w w Końskich, która rozwią
:ie problemy osiedla Warszawska (prawdopodobnie jeszcze w
tym roku będzie oddana do
uiytku) oraz w Chmielniku o
:II tysiącach numerów. która ma
być uruchomiona za dwa, trzy
lata. W latach 1985--af5 przstąpi się do budowy centrali
autemat cznej we Wloszczowie,

NUMER 115

STRON
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•

ładzy

SpO eCZnlenle
Przed nal1li kolejne wybory - tym razem do samorządów terytorialnych. Jest to wydarzenie nie mniej ważne, nii niedawne wybory do rad narodowych. W sumie chodzi tu przecież o element
tego somego procesu doskonalenia systemu demokracji socjalistycz·
nej w ramach nowych przepisów prawnych, nodająCJch cio10m
społecznym nowe znacznie poszerzone uprawnienia. Nie chciałbym
tu nadużywać i tak już często przywolywanego zwrotu "socjalistyczno odnowa". Ale wIośnie o to chodzi: zgodnie z uchwałami
IX Zjazdu partii uczynić władzę z jednej slrony bardziej demokratycznq, z drugiej zaś strony - władzę tę uspołecznić, sprawić, ie
na wszystkich szczeblach deCJzyjnych rządzić będziemy naprawdę
my, nie zoś mityczni "oni".
olska- posiada długolet
nie i chlubne tradycje
samorządowe. Wbrew wypowiadanym gdzieniegdzie opiniom, chcemy i umiemy wykazy-

wać

P

- ~opciuszkiem telefonii

DOKOSCZENIE ZE STR. l

terytońalnych

samorządów

w którym to mlescle - podobnie, ja.\!: w Chmielniku - do
dzisiaj
funkcjonuje
centrala
ręczna.

Jeśli w przypadku mia t Kielecezyzny zrobione w ostatnich
lata~h bardzo dużo i postęp w
rezwoju telekomunikacji
jest
widoczny, to kielecka wieś pod
tym względem okazuje
się
kqpciu.sILkiem.
Łączność
na
woiach
jest
bardzo
sła ba, oparta na centralach ręcz
nych pracujących najczęściej 00
godziny 8 do 15. Notuje się też
dużą
a ...... aryjność z uwagi na
napowietrzne linie telefoniczne,
narażone na złośliwości aury.
W tym rQku Urząd Wojewódz1d w Kielcach przeznaczył
na rozwój wiej 'kiej telekomunikacji 12 mln zł, co jest kroplą w morLU potrzeb. W latach
1985-86 WUT przewiduje wymianę ręcznych central na małe, automatyczne o 444 numerach w Zagnań sk u, J3Qdzenlynie, Merawicy i w Sw. Katarzynie (ta 06t.atnia o 148 numerach),
umożliwiające
automatyczne łączenie z Kielcami.
W niektórych
miejscow ściach
likwiduje się linie napowietrzne zastępując je kablami ukła
tian.ymi w ziemi. Robi się tak
na trasach: Szydłów - Potok i
Szydlów Tuc zę py oraz Zagnańsk Samsonów. I to wła
ściwie wszystko, c-o można dobrego powiedzieć o rozwijaniu
telekomunikacji
wiejskiej
w
dniu dzisiejszym. W tym roku
w gminach, wsiach i osadach
przybędzie
zaledwie kilkaset
abonentów, cc w porównaniu z
przewidywanymi 9 tysiącami
aparatów ogółem w WOjewództwie - będzie .liczbą znikómą.
D1aczege tak słabe rozwija się
telekomunikacja wiejska? Odpowiedź
jest
prosta: jeśli w
mieście koszt zaloLeni a aparatu
wynosi około 12 tysięcy zł, to
na wsi kilkadziesiąt, a czasem
i k:lka,et tys. zł, zależnie od
tego. jak daleko trzeba c:ąg 
nąć linię. Na taki wydatek najczęi:ciej nie stać rolników.
.J. PA1-·CZYK

w
• w

f

inicjatywę, brać sprawy w
swoje ręce,
nie
spoglądajqc
bezradnie w górę, Społecznicy
są wśród nos - a jednak p«>wiedzmy sobie otwarcie, są to
na ogół społecznicy p<>tencjalni.
Z drugiej zaś strony zbyt wiele
mieliśmy
ostatnio przykladów
negatywnych.
Mam na myśli
samorządy
nieruchawe, zbiurokratyzowane, pozbowione
101cjatywy i fantazji...
Pseudosamorządy.
W czekających nas wyborach
chodzi tedy nie tyłko o wyłonie
nie spośród potencjalnych społeczników tych, którzy zechcieliby i potrafiliby zakrzątnąć się

kolo spraw i potrzeb naszego
najbliższego o toczenia. Wybory
są znakomitą okazją do p<>pularyzacji
autentycznych możli
wości samorządów terytorialnych
jako gospodarza terenu. Możli
wości - i zarazem wieikiej odpowiedz i alności.
Bo można oczywi ście oglądać się wyłącznie
na władzę i administrację, która

- to nie ulega wątpliwości ma obowiązek pracować efektywnie oraz
zgodo ie z potrzebami i odczuc iami
społeczny
mi. Nikt jednak
nigdy lepiej
nie będzie znal
naszych po-

"Konfron tacje'83"

Mogą być kłopoty
Z

biletami

wstępu

.hai • paidz.ieruj);;a
ro"pe~a."ie
się w
Ki~lcadł pn"J:1ad
Dajł~p
s2.ych tiJmów świata wyprodukowanych w ubiegI) m roku
" KoD/Tontacje 83". Od soboty 15
bm.
w
kinach ,_R omantiea" i

"Moskwa" rozpoczęły się zapisy
na karnety. Jak poinformował
nas kierownik kina " Romantica"

Jerzy St(plewskl, prawie 1000
miejsc wykupiły zakJady pracy.
We:t.oraJ w sprzedaży bylo jeszc~e 130 miejsc na seanse o godz.
17, 200 Da god,,- 2~ i Idlkanasde
miejse Da 19.30. W kinie ..Moskwa" są jeszcze wolne Dliejsca
na seanse o godz. U i 18.3C. Od
Jat .,Konfrontacje" cieszą si( w

Kielcach dużą popuJarDośd:\- Jeżeli wic:c będ'ł chętni, zorgaDizowany zostanie dod"tkowy seans
w godzinach
przedpoJudhiowy('h.

skrócie z

(kaz)

l~egionu

woj. kieleckim i radomskim jest 6 tys. km dróg: 1800 km
tej sieci to szlaki pierwszej i drugiej kolejneści odś.:ieiani a:
Wzdluż nich ustawi się przed zimą kilkaset km płotków przeclw 'nieinych, a w pobli~ niebezpiecznych zaltrę:ów i du żych padków jezdni będą za, y piasku.
.
• W CO podarstwach rYbaekich 111' woj. l.ieleckim prz~'5 4pio;:0
do jesiennyeh odlowów karpi. Zywe ryby umiesznane !>:ł w zbiorI ikaeh bw. lDaga:aynaeh, :a kt.r~' ck w okrrsie przedświ4 l en ' ym
dosłareu.ne będ=ł .lo skJepó. detaUczr ej
sprzedały
na terenie
kraj1l.
• Ogłos;rono wyniki I war z1.atów fotograficznYCh "Diaster-84".
Na stacacoowicki konkurs nadesłano 350 p:-ac; I nacrooę w ka~e
gorii folo.:ralii czarno-białej zdobył Marek Tokarski ze Staracho'ie:, a w konkursie przezroczy barwnych Stanisław Szumielewicz
ze ~kad:y~ka-Kam.
• 3ł-J«ie oMb ••hi us.,-I pieini i buca przy ZDK Fabryki Samoeho.le. Cięiaro.yeb w StaraChowicach uprawiający ~ł",...nie
maaykę ł tailee Judowe rf'!:ie,.u kielecko-radomskif'go. Na U-If'eie
paL aaprneDło ano _ntai Iowno-muzycUlY pt. "Cześe ci Polsk....
• Z Góc Swięlokrzys ich odlooiało już na południe (wcze 'niej
niż w latacll Ubiegłych) kilka gatunków ptaków, ostatnio c:tarne
bociany. Te rzadki~ ełlecnie w IIćIszym kraju ptaki widywa],j leś
nicy m .im. w lasach kClll~ suclledWowskic i w Swi~tok.rz)"ll
kim Parku Narodowym.
CnIł
w

niż my sami, łnicjatywy
społeczne nIe są wyręczeniem
pawełonych do tego instytucji,
lecz
logicznym ' uzupełnieniem
ich pracy. Tam, gdz ie samorzą
dy dzi ołaly i dziOłają dobrze,
także i adm inistracjo funkcjo-

trzeb,

nuje sprawniej.
Stawką SQ WIęC YIIarunki naszego codziennego życia. Dlatego kwestio sprawności działa
nia somorzqdów jest sprawą
partii, PRON-u i innych erganizacji
społecznych,
Samorządy
są ich naturalnym sojus:mikiem.
Wspólnym mianown ikiem w tym
froncie społecznym jest uwrażli
wienie na potrzeby społeczne,
nieobojętność wobec tych spraw,
które irytując nas r 'drażniąc leżą zarazem w zasięgu naszych
rąk. ,

Tak więc, rangę zbliżających
wyborów wyznacza po prostu skala naszych
potrzeb. W
gminie, osiedlu, mieście - i w
całym kraju.
(KAR)
si ę

Plon p!eneru
na wystawie
Jak JUZ informowali my, w
K rynkach koło tarachowic; odb)'! się III Plener Rzeźby 111'
Drewnie zorganizowany staraniem Wydziału Kultury UM w
Starachowicach i miejscowego
oddzialu Robetniczego stowarzyszenia Twórców Kultury.
Jllry złożone z zawodowy b
artystów plastyków. pod przewodnictwem kieleckiego twórcy Wacława Staweckiego, ocenilo ponad 20 rzeźb wykonanych przez u;:,es\ników pleneru.
I miejsce pay .. nano J&zcf.wi
RiI, al kiema JI Maly ayna _
pracę zatyt ułowah=ł
"Górnik".
Antoni Zająe ze Starachowic,
za pracę pt. "Murarz"
otrzymał II nagrodę, zaś dwie trzecie nagrody ex aequo starach<>wiczanie: Tadeusz
Ko:dowski
(••MacierzYllstwo")
i
Leszek
Droiel. (.,Brzemienna"). Ponadto wyróżnione zostały prace
K uimi erza Kopcia ze tarach<>wic, Jana Gralca z Tychowa f
Stanisława
Ziemskj~o z Wa,rszawy.
Nagrodzone rzeźby oraz pozosta łe prace poplenerowe moż
na oglądać na wystawie w
Spółdzielczym
Domu Kultury
przy uJ. Wojska Polskiego.
(an-no)

/ DOKONC~Nrn ZE STil. 1
niej ogniwa partii, erJ:anizacje społeCZD{)-polit 'czne. związ
ki zawodowe, ś,odowisko naukowe.
.
Prezydium Rządu
twierdziło, ze pncdstawione
w
toku
konsultacji założeń wnio ki
i
uwagi stanowić b~d'ł podstawę dalszych prac nad projektem IIrzyszłorocznego
planu.
• Prczydium Rządu ocenilo
dekt~-wność ek'iportu wyrobów
przemysłu
clekiromaBzYDowego.
W
·tatnicb latach utrzymuje s:ę spadek ek:>JXlr"tu W:Hebów przemysłu
e!e.i<tromaszynowego de krajów II eb za,u
płatniczego. Równocześnie wzrastają
tendencje tego eksportu
do krajów socjalistycznych.
• Prezydium Rządu zaPQznalo się z oceną oraz potrzebami
kredytowymi rolnic-twa i gospodarki żywneściowej. W
celu
zapewnienia da.lsze,go
rvzwoju
przemysłu
Sp<yLyv.' czel:o
oraz
rolnictwa Prezydium Rządu zaleciłe wprov.: adzenie oo'lOwiednkh zmian w zasada('h k r edytowania inwestycji. P r ezvdium'
Rządu przyjęło równieL wnioski w sprawie zwi!;kszenia olanu k,edyŁoweJ:o na rok bieżą 
cy w za,kresie kredytów inw€stycyjnv~h dla rojników indy';dualnych e,3Z dla rzemiosła.

Wspólne po jedzenie
Prezydium WRN i WZP
V;czoraj w Radomiu na 'spólnym posiedzeniu spotkali się
czł onkowie
Prezydium
Wejewódzkiej Rady Narodowej
i
Wojewódzkiege Zespołu PoEelsk.iego, poddając gnm'ownej 8n.alizie bieżąe:ą s}"tuacjf: gOl5:podarcz,ą w regionie.
twlerdzono,
że nastąpił dalszy
wzrost produkcji przemysłowej. Nie teiy,
uzyska.ny 011 zC8tał przy dużym
wzroście płac, a znacznie niż
szym wzroi;cie wydajności pracy. Wymaga więc w}.aściwych
re6kcji organizatorsko-dysc y~li
nujących. Podobne sytua.eja w
lmdO'WnicŁwi e

miE!6U;aniowym.

W · ciągu I miesięcy br. przekazano do. użytku tyJko 1128 mieszkali, co stanowi zaledwie
pcoc. planu rocznego województwa.
Posłowie i cz)onkowie Prezydium WRN przeana}jzowa}j też
w trakcie pot;iedzetlia
-tuacjp,
w radomskim rolnictwie oraz
wy s łuchali info.rmacji
o realizacji sejmowej ustawy
nestii.

44.'

Po trzech latach wydaj kumpla
od kieliszka i ,,mokrej" roboty
lipca 1981 roku Henr)ok
S. i Tomasz N. z Kielc
przebywali
Da
placu
Pac(yza tlów. Wcześniej pożyli
trochę alkoholu. Kręe~e się bez
l u, spotkali szukając~o okazji d. wypieia ~Iicczy lawa .J.
Ten, wyraźnie zamroczony, zacupił Tomasza N. MilLł na zyi,
nuuAcy
ię
w oezy, złoty
łlLńcuszek, IL aa
palcu spory

28

ygneł.

Zloiyli się ua pól lika wótlki. Zakuph.-szy alkohol w melinie, udali się na libację do
opuszczone!:o ogrodu, połoione
!:. za SzkoJ~ PodsLawQw~ nr 19.
W cLasie popijawy H cnryk S.
i Tomasz N. postanowili okraść
MiecZYSława J. Tomasz N. zaatakowaŁ wlaśclciela zlotej biżuterii, bijąc ~o pięściami. Gdy
ten upadł, zerwał mu łańcuzek z med~likiem. Wówezas
)t04łbicgł Henryk S. On llSit.wał
powalonemu na ziemię Mieczy lawowi Z. zdjąć doty .
!:nct. Poniewai uciśnięta .tloń
napa.lnięte.:o uniemoiliwiala to,
posJaiył się, w «l. rucbylema palcó.. , _um r..u~
Wraa :I sYl!:neU\1D i Iań&
~
-...uM_aay
yeeaił

http://sbc.wbp.kielce.pl

utracone IIreejou na l:!l t_ s.
znikn=4J :a ręJd MieezysJawa

zł)

.J. z,"gareJt:. Tomasz N. ol~}lD2ł
od Henryka S. ze
IIrzedaiy
łańcuszka

sy~ndll

l

tys.

upłaeH

aL Nabywca
5ł

tysięcy

lI__

tych.
Prawom_nym w -rokiem ą.lu
winnym. przest~pstwa II ZllaDy
z.stał jedynie
Henryk S. Wymier:rono ma, jako r~:vdywiś
cie, karę I lal pozbawi nia . '01nosci.
PHebywaj .e
w
wi~eniu
Henryk S. ujaw nił współud"iał
Tomas~a N. w opi anym zdara~e
ruu. Miec"ysław J . spo$ród
trzech okaa.anyell m" męiuyzn
Tomasza N. wskazał jak. MU,"iego sprawcę r01Mju.
W :nl'iązku II tym i na po.lsławie uznań Hf'uryka S. przeciw Tomaszowi N. skicrewany
został do sądu akt
oskarif'nia
o wspóldziałanie w po1ticiu i
~rahieniu

Mieezysła'ili"a

PrzesluchlUly w

.J.

charakteru

podeiruaf'ł:o,
T.
Jłic
prZJUlał
się do popełnienia zanueaoyeh

mu ezyuó...
ZakoDczenie ~awie .w~
~4 WojewMU.i .. IWełeaeA.
(maj)

obinę

serca dla Reksia

•

Pieskie . ż
Kie.dy jest mały, ładny, pu zysty - stanowi iyw3ł
dla dzieci i ma kotkę dorosłych. Gdy uro 'nie
i ma pewne wymagania - staje się utrudnieniem. Zostaje wyrzucony.

zabawkę

p-

Po przybory szkolne
"'pł"a~"z;e ruk szkaln,. rozpocął uę lU.
obre. a le spero
mło.h:ieiy do l wrześ nia nie zdą.żylo
skompletować

dz;eei i

WS4}!>lkjC:h potrzebnych na lekcjach przyborów. . IC więc
d.l.iwae~o. ie w .klepach papierniczych ruell ci~,le du·i.y.
lUiesei k41Płl.i ~ wszyty. kredki. okładki. dług"ap;sy itp.
Na c4jęcill: w sklepie papierniczym przy .1. Zcromskie,o w
Jlad4Nl1iu ,;-wanto ~t zwłaszcza pe leke ' ch ...
Fot. A. Zuchowski

Aktualne ceny warzyw

an

Sz ab n d a s
Wys61ne cetlI wanyw i (ł
wQCÓw na targowiskach i w
pcywatn,.ch puru<tach sprz~da 
ty bud~~ Ilie-zadowolenie społecz.ne. Z danych
Okręgowego
Urzędu Cen w Kie-lcach wyni ka, te na początku września
bor VII' porównaniu z tym samym okresem n>ku ub:eglego.
ceny w skle-oacn uspołeczn~~·
n'Tch na cebulę są w:vhze o
lo proc .. b'l raki [) 12 proc I»mid-ory i ogó~ki o 20~ proc W
handlu prywatnym ce-nv sa
wyi'i<7.e kednio o :!O proc niż
w sklepach uspol.ec=ionych
PO.lcZ3S spofkan:a władz województw:!. z dz ;alaezarni zw:arków z:awMowych podn ies:ono

Uwaga,
kiero ca ta sów!<if
Kierowca tabOwki osobowej,

który

pruwonł

nyznę

-

pobHe~~

111 lipca

br.

Wojska
Polskie!:
do
we~. Urzt;da Spraw

m~ż

z al.
ItejonoWewn ł;

trsn)'ch w Kielcach. ul. Weao
43. proszony jest o zt:"to-

te si<: w ilU W. ,"kój nr
8. w ęodz. S--15 W cel u 1II,,-.<enia. llCZ Ia.ń.

,
OW

po . C'zełJę
kont ol.:
targo'Ni5k
IUle "".en. Kan !.Colę t<M.ą pneprowad z;ono na taC'gOW.5 u 'fi
Kle1cach
N:epra wldlowo,;ci
S t'N l e-l' d wno
w
15
przypadkach. Winni nadui.yć stanęli
przed
koleg:<.lffi ds.
Wykr<ł
czeń. Podobne
kont ['ote będą
kontynu.owane zarówno 'N Kielcach. joa.k
m ias tacn wQjewódzv... a
Wychodząc
naptz.ec!w
spoleezn~mu zaPO: -l'z.el>owa.niu
plldawać
będziemy
ma~ymalne
ceny
warzyw
()bo w , -mjące

hande't prywatny na dany tydzień W przypadku. kiedy każ
dy z nas spotka się z WyŻ3Zą
cen. może ją zakwestionować.
Pob:e<-an.e wyższej ceny n ~ż
~ przez nas. służby k .mtrol..ne traktować będą jako wykrocrenie lub przestępstwo.
Na b ieiący tydzień zespól ds.
zaku-pu Zt'Ze<izen!.3. Prywatnego
Handlu i Usług w Kielcach usta lił ceny . k+Gre za. l kg wynosz : łtllnki - ~ &1. lIlar ehew - !! d, k pusta łoiata U zl. ~l..da - n zł, parui.ery
;nml...e
131 d, ~icki
!:"ł'IUJt4we n d. Pny Słft'ze
daiy uemniak."" IItan.et pryw tnT moie poloiera~ cenę o
! zł w viS'l:l nii w handlu apełt"Hnion~m Cena ,.ań"wo
""li wvnosi H d u 1 Iq;.
.
(da w}

ies od zarania dziejów
za wsze
to-wa.rzyszył
człowie-kowi. Był mu potrzebny.
pilnował
dobytku .
stawał w jego obronie. Pewnie w tamtych czasach powstał<..
powiedzenie "pies
przyjadel€n1. czł~wieka". Ostatnio coraz częściej są to tyl } puste słowa. Ten najwier niejszy przyjaciel człowieka
sL"je się
jego zagrożeniem.
A tylko dlatego. że człowiek
odpłacił psu za jego wiernoŚĆ
fałszywą przyjaźn ią.

Hordy

bezpańsk'ch

psów
po ulicach, śmiet
nikach. parkach. Sypiają w
klatkach schodowych. zala t 'v rają swoje fizjologiczne ~
trzeb y w piaskownicach. w
kt...rych
później
bawią się
dzieci. Sa n~sic ie lami wielu
groźnych chorób, m.in. gli.;;t nicy. wścieklizny.
W K iel cac h. podobn ie zres ztą
ja.k w innych m ias tach .
istni€'je problem bezdomnych
psów. Co się robi w celu ir'h
zlikwido-wania.
czy chof '1y
włóczą się

ielcza ie
tych dniach

podsumowano doroczny- konkurs na
najlepsze .
r()Zw : a ~an;a
technlcz:1e. mające slui.yć popra'N ie war nkó....
i
be-zpie czeńst''''a pracy.
organizow any
tradycyjnie przez Centralnv In stytU't Ochrony Pracy w Wuszawie i oddz iały w~ic·.,,(>dzk:e
~aczel:lej
Organ iza<"ji
Teehn icz:nej Milo nam poin formo wać. i.e w5roo 1aureató 'N kO<lkur.. '.! bhp za rok 1983 znaleźli
się racjonallzatorzy z wojewoozbIła - ieleekiego.

n

N~rodę
stopnia lU YlAnPłtla
centr lnym oln:: 1lU1. S :ł 
nisław
Szczepaniak
z
F S

..Polm .... SHL..

w

Kielcat:h

za

wni~5ek za t r.'.llo·.vany: .. Kąp : l
do ga.lwan i~zne-go cvnlcowa~ ia

o d uiei odoor noki "ha

za.n[-

czyszC"Zenta"-

tej chwili micsllca tu już pon d :I tysta.ce [)s.n. Zako .cze i~
o..iedla pla Ujem., w l ~6 roku.

Mozra wit;e PUYPuslczai'.
ie 1 iek\óre r ud.Hania. urhaist ~ " r o-arch.il~lr.to·l! iC1:ne
Q~to;;;' a - e w pnypadku
z .. w
i Bru) Iii bl."t1.& pod" e
z a :1veh n .. l:l JUL ~ o ił"dl .. PoIU. Hi··?

za:azenl

będzie
Loka ~or,ko -Wl as

wykonaYlC-l

Spółdzielnia

nościo"Jwa " Wacacja".
W tYc!l
dni ch budowę rozpoczęto: do
osiedla prowadzi się juz k olektor salllta rny. w y tyCZ() -O d:cialki pod pierwsze budynki. a w";kopy zacznie się w polow'c
wrz eśnia b.r. P zypomnijrny. że
zamie3zka tu 24 tysiace OSÓ~), a
pierwszy budynek o :;o mie;.zkaniach ma być zasiedlo! y ,3
poc2:ł tku 19
rok.u.

W

mieście

jest

kże

drUg9

spół

zielni.a
Starachowic~'l
pótdziel.r> ia Mieszkaniowa
kt' ra pod wzglę
inwestOwa.., i..:I. nie chce być go['sza od
swej mtodszej konkurentki. O
dniu dzisiejszym i zamierzen.i.ach ł'a najbliższe lata roun wiamy E jej dyrektorem
ini. Ze_em ł.J'cw;,.kie.a.
- Obealie wszystkie wysiłki
koru:entrujemy na osied~u Ska.tIr.a - informuje dyr. Lyc;r;H:..Jelit to osiedle rAl(}rojektowane
dla li tysięcy mieszkańeów,
w

Zwierz~t.

dla

Bezdomnych

Ryszardem a.icni-

siewiezem.
- Sprawa usuwania 1: m ias ta bezdomnych psów je ' t dość
skomp1ik()wana. A to dlat ~~o.
że nie ma uporządkowanych
zarzą<izeń. decyzji czy przepi sów na ten temat. Te. które
istnieją są nieści:;łe , ich interpretacja nie jest jednoznaczna. roprzeczają 30bie wzajemnie. Do 1961 r. i tniał urząd
rakarza:
wyłapywano
psy. które włóczyły si~ po ulicach bez obroży czy kagań
ców. Cz~ś ć społeczellstwa pro _
testowała. że to
niehuman itarnie.
R a karzy nie ma. ""
natom:a..t schroniska dla ~ez 
d o m r: ych zw: eorzą t. T ow.zyst wo Op:eki nad Zwi e rzętam i.
J'ażda z tych instytucji ma
nie~tetv. od d zie lne re~ .. h
ny wedle których fu!'kc 'o~ . ,~.

vśr'

"lnwestprojekt - Ś4-:;.k" w Katowicach. A więc to i amo biuro. które za'H'oje -t w lo osiedle Południe dla " Wanacji".

I co tł.d .. j"~ C .. y S~ . ł zaprJ!e:';;!1:"ie i ~y,' . owa ł ia i o~rll-
nic,,. się d:. :l<łmi 'blr,)wa h
p,,,iJ.d r.ym i o'i,'dl:lmi!

Schronis ka

Podsumowano konkurs bhp

Po osiedlu Południe - Łazy i Brazylia
iNawao pisali' my o przy:ltowar.iacll. do budowy
lli)we~1I osiedla
mieszkanio w c.-go Poludnie w Starachowicach. któ;'ego iltwestorem i

zm inimalizowania
llcwy n.lczyi.ch czworonogów?
Rozmawiamy na ten temat
z dyr. Henrykiem K cd,. 'lem
% Przed siębiors twa Usług K munalnyc h. i z kierownikiem

.11

B downicłwo mieszkcni we
w Star ch
iC c
nabiera rozpędu

lat ea
T ezy

inne

pnce

U zy".k.'l.

ty

";.\vró:lnt~ia:

• ..Mechanicz.ne
U['Z.ądz~llie
do ['amowln[a śc:an ekspl.(Hla cyjnych w od krywkowych zakła dach g0~niczych", któ,-ej autorami Sl:
Hl"llr yk
łaZill'"
ski. Kazimierz Król. Edwud
Spucek i l'fJarull hlllikowski
z Cl"mentewni ,,:Walot;es"lcs".

• "Ró 'Nnanie tarcz sz:l :flersk:ch specjalnym obci ąg acz:em
na szEE:errl:ach ESD", której
autorem jest • fi('czy law Bąk z
Koneckich Zakład.; ..,
Go«pod3rczych.

Nuzędr:i

• .. W yeLm:no·Nan:e zJ.groże
n:a o'l ar:J.mi to:~ycznymi TRI
przez zastosowan:e specjalrl'{ch
u'rzą:f.zeń wen tylacyjnych". której aulorami sa: J :&n K ,,«tł,
Henrvk S b;,.ł i Cn h_ G~
hr"ś . 'I k i~l«ki~~o "Cbema .... u •

pp."-)

chowane Y-l&tana stojJce już w
tym rejonie budynki pr.,w :ltne
Z
o ł} iektó w
tow rzy ~'1C7ch
rlrzewidujemv:
dwa
z~poty
szkoln skladaj lce si~ re szkołv
POd.> t3 W·)Wi"j, ib',ka i prl"! 1s7kola. centralny, d tlzy ze3n)l
ha ndl-:Jw:>- u,luc:owV
uzu .ellll(}r.y pojcdvncz\pmi.
nlni~!:iZVTl.
i

pawil·:>natni

punkt..a:~i

spr'Z~

d:l ~y w blokac.1 mle;~:;.1:nycll
.'\ w czym
')~.Jziem·(
;~)d,}lwi
d03 P "łudnia~ . 'a,z~ 'Ju·iv ki
wi ·l<lro'l1.inne
;,'dnorojzin e
b'::d l rniałv
stror.::~ d..łr~, V.
a
zew Q rzne ~~c~an.-, o' t)n JW ~ '). udJlĄ"r:e
• a. J:?'~ti

~Qdł

c..)~łl c0ra.1lk'z nic l ie st.lt;,i~
nl
r'r~~j2::{.:jd::ie
:-to~czy
dyr.
Lycz:l'.t - t3 ")(d kJni"c !ą;7
roku "")O'-.\"\ ~ni t!lPf ~'r!t;" l i
7asi~ ł!~""iJ
"':':-r.r ~·5::·.! ..• l ='u~-
kl l "V uól.::.':j"ch nf.J'NyC' l
O:)L~ 

dlac-h.
ie. na razie taka sytuacja
nam r ie I!'·ozi. Przygotowujemy budowę kolejnych
wóch
jedn t ek urhar.istvcznych pod
umownymi nazwa mi
Lal:,.
Brazvlia.
usytuow .. nycll
we
wsc~.xi.nicj cz~ści miasta. w pobliżu
budo .... anych
zak.ładów
mi.ęsnych. Z chwilą
zakończe
nia kalki. pod koniec 1900 roku chcemy Il tychmiast rozpocząć reali~cj<:
tego IKz:edsię
wUę<"i . W trakcie q
pn:ygot<t..-.nia l:ałoieó. technicz!lO-ek<t-

l

aOllnieMlych,

któce

wylmou}e

-

OC:i:-,-vli~C'i""

':'Ite 110',-i-1.). l-'

tylko d:lbr~ [ w pew[\yu slJ r iu nr."W:łt }rskie r),)ffi'l$ł ~ śl"j 
kich ':)(0 i.. kla~tów.
L zy
i
Brazyh
liClY':
t.ędą
w sumit!
::...
tys' l .a
lokali, w
klot'J'ch zamies!.k.
około 15 tysi~cy
miC'~?k:h'C'~W.
95 procent całej za :J~d}wv ,tanowić
bcctą bud,'r.ki
wLlorodzinne. ale niskie, da czter !ch
koa.d-y n cj i (lj
lny pię~r.l )
Bud!>wni lw,) w~lorodl:icne uzupeŁnione będzie domkaml jednorodzinnymi. przy ClóyrR u-

dv<łd;m 'I,
że ;lro ·
jl2'kt.)·..v .~ oS:t:1t.3 Ła~v i 8ra zylia., !}od) mie jak o'l~l.![e PJludni.!. zl'3k:!.~iz3w"\nl:' tlęd~ w
ban!w łai:1y:n i a lr~kc'f J y",
miei~cu: teren
~t niez:1 czni
pQC3v\)ny ku południowi,
z
dWOC.1
t
otoc~on'f
lasem.
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WlęC

od
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iz mie<;7k:a.r.ie na tych
o~i ~1ta~h \0 'J~d ~ie pnyj.~ml\oOsć.
a nIe udl't~kil ,
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I trzeba
poowledzieć . ie ~e
zawsze interesy towuzy twa
s ą zgodne z inŁere 'ami !łClu'oC)
niska
podległego
Przedsię
biorstwu Usług K omunalny ch.
Istotnym
problem _
związującym nam niejako rę
ce jest brak jednQmyślności
w samym społeczeństwie. Są
lu ·zJe. którym nie przeosz-kladzają wyjące pod ()knatni ....
czy całe stada włóczące s.ię
po osiedlach. Nie widzą żad
nego niebezpieoczeń twa. Nawet wtedy, gdy zostanie po.gryzione
dziecko. któcemu
grozi seria bolesnych zastrz;yków zdania w tej kwe tit
sr podzielone. N'as : pracownicy. zajmujący się wył3JpYWQ 
niem psów - są na.ra.ź.E':ti na
n:eprzyjemn o ś .:i
ze
trony
mie-:;zkal\CÓW
o" ied.la. 5ąSla 
dów tych . którz y zgła,z:lli inhrwencję do na~, do schroni.ska.
Zdal'za ją
się
często
przypadki świad czące o tym,
jak ludz:e są n.a3taw:el1li wo.b ec siebie: otczymuje my np.
'io)'gnaJ. że jald-e·goś b
. " nego p a należ'l
usunąć
1:
dan ~go rejo<nu. Przyjeżdżamy,
zabi e~'amy
go.
a po kilk~
dn ia ch inny człQwiek. nie r zadkQ l tej samej klatk i czy n'lzj wia się w
w e-t piętra schronisku i wykupuje go 1:
[JOwrotem , N'ie 00 to aby siE:
n im oop ii! kowa ć a po to. że 
b v zr obić na zkś~- ·'1~iadQw i.
.\utentyczne.
Trz~a
jeszcze
dodać, że
nie w~ z Y5t kie
ST. kt'::' re włóc • S!E: po
~i ·dlach
bezr"l.,kic.
~aleŻl!o by
tak.ich
w!aśd"'c ': kara ć za pusuza.nie p.~,j'..v bez o.pi-l"k~. b 0 7 . '1ga:'t~l. :\t Gi:~ trJ ;:>rzv'l'Jn1. ,na toby o ObOW!a7.ka;'h wooec psa
i WQ!).;x s sia dów.
Ad l1l!ni'~r;.tc;e (hi"dli w.nny
byC:: prz'd~ W'iz'J,tkim za i.ntere-·;owane
tym
problemem.
"'pora 'Ndzie każdy wła ścic iel
cTworol"'.oga je-;.t zGi)<}wiązan y
d,) jo>E;:'l r ;elncji
pła ce nia
z ter:o tyt .Iłu poddtk,)w. ale
'v pnkł:'ce wy::olaja to ina-
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Budowniczowie BA
a
początku
listopadarok
przed
p l anowanym
terminem - zakończone zostanie układanie
torów
na
głównym,
3200-kilometrowym
cdcinku
Bajkalsko-Amurskiej
Magistrali Kolejcwej. Budowa
BAM jest częścią długotermi
nowego
kompleksowego programu rozwoju Syberii wschodniej i Dalekiego Wschodu.
W praktyce światowej
bu downiclwa . kolejowego magi strala ta nie m a sobie równych zarówno ze wzgl'ldu na
złożoność. ró:i.norodn osć, jak
i
liczbę obiektów inźyniery jnych.
Budowa prowadz{)na
jest
w
strefie wiecznej zmarzliny
i
wysokiego zagrożenia sejsmicznego. BAM przecina jedenaście
pełnowod nych rzek i 7 grzbietów górskich. Sredrno co setny kilom etr trasy zagłębia się
w tunel, co dziesiąty przebiega przez most.
Korespon dent APN. Siergiej
Nienaszew spotkał się z
zastępcą minist ra
budowy d róg
tra.n~port·u
ZS RR,
Konstanti-.
nem Mochortowem i poprosił
go «l rozmowę na temat BAM.

I

_

Tak

BAM uod.,inku ma~istril.li.
Ce muszą
jeszcze zrobie
budownimowie,
aby oddae magisbah: do stałej
kładane

więe

są

na

tory

koń_ym

eksploataĆlji?

O całkowitym
zakOllczeniu budowy mówić jeszcze za
wcześnie.
Wykonano
na jbardziej pracochłonną część zadania, stanowiącą 60 proc. wartości
iBwestycji.
Pozostałą
częsc
należy
jeszcze
zrobić.
Wysilek będzie ~kierowany po
pierwsze na przygotowanie ca- '
łego _toru. do stałej eksploatacji. Na razie wykorzystywane
jest
1900 km.
Technologia
budowy linii kolejowej wymaga ułożenia
szyn najpierw
na ziemi, a potem korzyśt ając
z
tych
szyn,
nal~ży
wykonać
podsypkę
z
tł'lczoia i wyważenie ·całej platformy. Dla tego też w począt
kowym okresie ruch na trasie
będzie ograniczony. Drugim zadaniem jest budowa i zagospodar{)wanie
osiedli
kolejowych, 200 rozjazdów i stacJi,
wyposażonych
"w ' najnowSze
środki techniczne. 1/4 linii k.9lejowej będzie zelektrvfikowana. Wsz~tko to zapewni bezpieczeństwo
ruchu i wysoką
zdolność
przepustową
magistrali. Osiedla BAM budowane
są kompleksowo: część mieszkalna wraz z centrum kulturalno-bytowym,
szkołami.
przedszkolami, ośrodkiem zdrowia. N a dzień dzisiejszy zakończono budowę 1/3 wsz stkich
osiedli
przewidzianych
wzdłuż trasy.
W prasie wi .. le pisan'O o
poważn ych utrudn; linia.,h, jakie
stawiała
I n~<l ~ •• " ' n
sama
prz.y roda ...
Tak,
w y~ ,b. .. czy
tylko
wspomnieć,
ile truciu kosztował nas sam tunel Pólnocnomójskil
Brygady
realizujące
ten obiekt napOLkały na trudne do przejścia uskoki geologiczne i rzeki podziemne. P race zostały tam zwołnione, ale
nie opózni!o to uruchomienia
magistrali. /i!dyż ułożono dro I!ę obja zdową. Sam
tunel o
długości prawie 15 km zosta nie oddany do eksploatacji jeszcze w 1986 roku .
DLiś mało kto mówi już
o "ujarzmieniu przyrody" w
nie zamieszkałych miejscach, 1'0zumieiny zresztą, ze trzeba się
w nią .,wpisywać". J a k
wpisuje si.; B \.M w otoczenie na.POZIOMO :
1.
trzęsawisko,
tura!ne?
bagno, 6. spec w zakresie nauIstnienie ponad 3 tysięcy
k i o ciałach niebieskich, 7. skiobiektów
inżynieryjnych
na
n ienie, 9. ni€'kiedy kojarzy się
trasie tłumaczy się tym, że nie
z tre panacją, 12. dygnitarz. fizasypaliśmy ani
jednego slrugu ra (w przen.), 13. z alejkami
r ' enia, ani jednego ujścia, aDy
lub ... ·samochodowy.
14. może
n ie niszczyć naturalnego obiejej dokonać BANDZIOR (po
gu wody.
przestawieniu liter), 15. żywot 
no ść, ~nergia życiowa.
Poniesliśmy dodatkowe koszty, przebijając cztery
tunele
PIONOWO: 2. wsparcie, supo 1,5 km każdy na pólnoc od
kurs, 3. coś bardzo smacznego,
Bajkału,
aby
nie
prowadzić
4. naczynie. w którym honuje
linii kolejcwej nad
brzegiem
się kw iaty; wazonik . 5. odrzuunikatowego jeziora.
I!enie jakiejś·· propozycji, proSW toku budowy szybko zmieby, 8. masa rogowa otrzymyniliśmy trad'ycyjną technolo~\ę
wana ze skorupy żółwia . uży 
b,udowy pJatformy, kiedy okawana m.in. do inkrusta cji, lO.
zało się, i e zdejmując wierzłopata. rydel. 11. gzyms do 2.achnią
wa.rstwę
gruntu
pod
wieszania zasłon, firanek,
12.
przyszłą platformę, naru.sz.a.ffiy
:roślina na zupę·
wieczną zmarzlinę i obieg wóll
podziemnych.
R.awi"zania krzyżówki pr:oe8,-1ai należy ".d · adresem reDz iałalność
człowieka.
nie
oiakeji ...ED" wył,\C'1Ałie . na lIarmoże pozos tać bez wpływ u na
łaeh
poeztowyeh
111>
terminie
przyrodę,
jednak
czynimy
Bied·ma dni ed daty niniej3.1.ew.szystko, aby Us~zerbek, jaki
):0 numeru.. P.między
)trawiponosi przyroda był minimallilowe edpownclzi rMlesuje się
ny.
nalfrooę ksi~iJi.ow~ . Kartv ~:z
- BAM m:(ste nazvwany jest
kuponu będą wyłąezone II l0poli~or.em
do wypróbewywasowania.
. nia radzieekiej · i za~ranicznej
teebniki, IłOwych metod bude-

Na dobranoc

~rzyżówka

.
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" ECHO DNIA"
KupeD !lr . 1S4
Rozwiązanie

krzyzówki Dr 169

POZ10MO: dziennik, palarnia,
fabrykat,
aUantka,

k at.ast~r,
znaleźne .

PIONOWO: zgaga, elana, nunatak, kwadrat. kaflarz, tabliI!a, Yon ne. arkan.
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Amerykanie za kratkami
Liczba pensjonariuszy ameryzakładów penitenc.jarnych - według stanu na dzień
1 lipca 1984 roku przekroczyła
450 tys. Z opublikowanych staty;styk wynika, że w pierwszym
półroczu br. zwiększyła się ona
o 3,9 proc.
kańskich

Przeciętnie na 100 tys. Amerykanów 185 przebywa za kratkami, jednakże w
niektórych
stanach liczba ta jest znacznie
wyisza.

finiszują

~

wy w ekslremalny eh warunkaeh. .J aką wa rl ośe przedstaw i a soblj dośw iadezenie, uzys k ane na BAM II punktu wid zenia przyszł ych budów?
Krajcwy' przemysł
maszynowy prOdukuje dziś na po.ziomie światowym
ws·zystkie
maszyny ula budów
północy
oprócz ciężkich buldożerów. Na
BAM pracują również maszyny produkcji RFN, J aponii i
USA. W szelkie zaś nowe doświadczenia, takie jak np. zastosowana na BAM nowa technologia budowy mostów przydadzą się w
najbliższej przyszłości. Od
dzisiejszego BAM
pójdą bowiem od.gałęzienia na
północ i północny wschód: najpierw do Jakucji, potem
na
Magadan i Czukotkę.
.Jakie z.aezenie ma zakończenie
pierwszego
etapu
budowy dla gospodarki kraju.
zwłaszcza dla jt'j powi ązań hand lewyeh z ",agraniCllj?
- W "strefę wpływów" BAM
wchod7li znaczna część Syberii
z ogromnymi zasobami lasów,
węgla, metali,
gazu i surowców do produkcji nawozów
mineralnych. Są też
pewne
perspektywy na ropę naftową.
P rzedtermi nowe otwarcie magisirali pozwoli na przystąpie
nie o rok wcześniej do wykorzystania tych bogactw.
Jednym z zadań rozwoju gospodarczego strefy BAM
jest
utworzenie wielkiej bazy eksportowj. Już dziś za granicę
magistralą
tą
wysyłane
węgiel i tarcica.
Oprócz tego możliwości

Sztuczny intelekt.
•
l mozg ludzki
czasopiśmie
" Nauka
w
ZSRR" ukazał się artykuł
1Ir01. Hermogena
Pospielowa, pośw ięcony złożonym problemom tzw. maszyn
myśl ą
cych czy t ei s ztucznych inte1ektów,
które
w
opinii n iektórych entuzjastów tego rodzaju automa tów w
n ieda lekiej już przyszłości wolne będą "zastąpić" pracę hJdzkiego
m ózgu. Polemizując
z
tym. poglądem aU'tor a rtykułu
pisze m.in .:
Sztu~znego intelektu w
tym
znaczeniu, w jakim pojmowany
on jest nieraz zbyt pochopnie
nie można stw{)rzyć, poniewai
jest to po prostu niewykonalne. Mózg ludzki to n iezwykl e
złożony system, skład.ający się

W

Motocykle
z WSK Świdnik
Motocy kle
wytwar.:ane
przez
Wytwórnię . Sprzętu
PZL
w
nam
jake
średek lokomocji ed at. Korzysta z nieb :zarówno mloc1ziei, jak i starsi, S'aze~ól
nje przy obecnym o~rani
czeniu sprzedaży
benzyny.
przez wiele lat amieniały sjt:
modele, przyby.wało unowoeześnień, usprawnieil itp. 0beenie
dziennie
wytwarza
się
okolo 20ł tych
popularnych pejazd ów. Niestety produkcja ich ma być:
ken tynuowana tylko do listopada przyszłego
reku.
CAF-Wojcieeh Frelek

Kemunikacy j n e~e
Swidniku służ~

są

eksportowo-importowe radzieckiego Dal eki ego Wschodu wzrosną w związku ze zwiększl'niem
liczby
przewozów
tranzytowych.
(APN)

rączka"

ją

k rcśle nia,

układają

muzykę

i wiersze ,· · g rają w szachy. i
wykonują inne, nawet b a rdzo
skomplikowan e czynności. Tak,
lo prawda, i one właśnie otrzymały mylącą niekiedy nazwę sztucznych intelektów. Tyle
tylko, że ten "intelekt" został
zaprog ramowany w tych Kom puterach przez człowieka. Tak
więc
łatwo
teraz dQjść do
wniosku zasadniczego: na dzisiejszym etapie sztu~zny intelekt tym różni się od ludzkiego, że potrafi wyłącznie realizować program zakodowany w
jego pamięci, zaś mózg salJl
hvorzy ten program na podstawie założonego
przez siebie
celu.
Nie jest wykluczone, że w
jaki~jś dalekiej przyszłości PO- o
trafImy budować maszyny zdolne w pewnym stopniu zbliiyć
się do ludzkiego umysłu. stanie się to jednak możliwe jedynie wówczas, gdy na stąpi
jaki' nie przewidziany na ra zie przewrót
rewolucyjny w
technice oblicz€'niowej i· ludzie
nauczą
się
budować
komputery 1! miliardami naj b ardziej
złożonych
elementów. Ale
i
wówczas zaledwie Zbliżylibyś
my się do teg{), 1:0 stw{)rzvła
natura.
(PAP)
płacił za
dbając o

te informacje, bardzo
to, by każdą kwotę,
najczęściej ~ilkuselzłotową, "kwitowało" na jakimś tajemniczym
sobie "Iegęndę". Powiedział na- ",formularzu". Dziewuyna było
rzeczonej, ie musi się zwolnić więc p"-ekonana, ie wykonuJe
z procy w .. ~lefOROcb", bo dO-- zodanie specjalne. Na_t wówstał dużo ciełlowszą propozycję.
c.zas, kiedy -cal,.- urzqd . ai huAle niech nie pyta, w jakiej czai od plotek i . podejrzeń pO
instytucji pr.o cuje, bo obawią- serii "wlqczeń"', -Go ·'glowy jej

(IV)

oki pseudonim n~do~y
mu zostoł w w i ęzIemu.
Czego tyłka zepsutego się
dotknqł, bez kłopotu noprawiO"
Niezłe mi.o l WI~ iycie zo "ratą.
Wychowawcom . reperoWał
gainiki w samochodacłl, o naczelnikowi .
prezencie dlo iony, bardzo pięknq kasetkę z
metalu wystukal w worsztołoch.
Tom tei po raz pierwszy zopozna' się Marek S. ~ tok sk~
plikowonym urządzeniem, joJlim
jest telefon. Poniewai cieszy' się
dobrą opinią w zakładzie, ukończył kurs monterski
i na
wolność wyszedł z nową specjalnościq.
Kiedyś po dyiurze,
dla kawału, przełączył linię Iderownika na stanowisko stróio, i
natychmiast w głowie zaświtało
mu genialna myśl. - Ale trochę
się bot. Nie bardzo mu się uśmiechał powrót do więzienia.
Kombinował więc, jak by %naleić
się poza wszelkim podejrzeniem.
I wtedy .. wymyślił sobie" Morię
referentkę, której - jak się
zdąiył zorientować - niezupeł
nie był obojętny.
Kiedy narzeczeństwo rozwinę
ło się tok, ie jui lepiej nie
trzeba było, Morek S. wymyślił

T

z dziesiątków miliard<lw połą
czonych ze sobą komórek. Istnieje hipoteza, zgodnie z kt.órą
poszczególna k omórka opracowuje wchodzące do niej
infQfm acje podo~nie jak komputer. Jednakże
żadna, najbardzief doskonała mas zyna
nie
może równać się z mózgiem.
Tu chciałbym przypomnieć o
odkryciu w latach siedemdziesiątych
różnych funkcji
obu
półkul mózgu, z k tórych każ
da odznacza się innym spo~
bem myślenia. O ile jedna pół
kula posługuje się log iką, c tyle druga obrazam i. To, C()
człowiek oobie
uświadamia
i
może wyrazić słow ami, s t anowi jedynie wąski wycinek całej pracy mózgu. Całego procesu. myślenia nie można obserwować
tJezpośr e dnio ,
a
bez
grun to wnej
znajomości
tego
procesu w obu półkulach nie
sposób zbudować sztucznego intelektu choć trochę podobnego
do ludzkiego. Komputer, nawet
najdoskonalszy, jest tylko martwą materią . Stworzony z{)stal
przez człowiek a dla zaspokajania
jego
własnych
potrzeb.
Komputer
nie
może
mieć
"własnyc h" pragnień, uczuć ani
emocji. Czy można sobie przedstawić
maszynę, ·która
nagle
zapałała
do
kogoś
miłością?
. Absurd, oc zywiście.
N o dobrze, a le mamy przecież komputery, k t ó re wykonu-

w

z.,

Tołenci
przyszło, ie ukochany mo
wspólnego z tą aferą.
"Proco" była doskonało, ole
jednego Morek S. nie przewidział.
Mianowicie - kłopotów
rynkowych. Najzwyczajniej
na
świecie nii!!! mógł w iaden sposób kupić nowych aparatów telefonicznych, średnio w cenie
Morek ·S. odczekł porę tygod- 1600 - 2000 z, za sztukę! Poni, po czym odwiedził mecenas stanowił więc poczekać no lepBeatę O. i "założył" jej telefon. sze czasy i reaktywować się w
Póiniej niemal codziennie prosi' zawodzie złotnika, Poniewoi jednarzeczoną o sprawdzenie
na nak nie mógł się wylegitymoliśc ie oczełlujących jakiegoś wy- wać papierami, zablokowanymi
branego nazwisko. I oczywiście no wiele lot, zoczą' się kręcić

zuje go bardzo ścisło tajemnica słuibowo. Zapowiedział takie, ii będą mu potrzebne pewne informacje, których właśnie
Morio Z. potrafi mu dostarczyć.
Za te informacje otrzymywać
będzie ona oddzielne wynogrodzenie.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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kryzys !:,ospodac."y Brazylia musi
sprzedać w , bieąeym i przyszłrm roku co najm!'iej
:>~ łon
zlota,. za ~umę pol mIlJarda
dolarów.
Wedlu!:, oficjalnych
danych w 1~83 roku Centraln~ ~ank Panstwowy skupił na
mieJScowym rynku około 54
ton złota. Statystyki wskazują, ie obecnie Brazylia wysunęła .~ię. ~ui. na trzeci~ miejsC!e w SWJCCJe zachoc1rum pod
względem
wydobycia
te!:,o
kr~8Z~u, po A!ryce
Południo weJ l KanadZle, a
wszystko
· wskaz~je, że . w tym roku wyprzcdzl ona Kana.dę.
. Towa~zystw~"pans~w~e "V~li-Do-RlO-DossI, zajmuJące Się
przerobem kopalin
sdachdnyeh, teoretycznie uważa
się
L:ll,"·--~~D. Matuszewski
także za ,,!piekuna" Sierra Pelada, wspołczesne!'o
eldorado
nad Amazonką. Slerra P elada
t. o~romna rozpadlina, licząca
.koło 1,% km średnicy. Około
41 t y sięcy poszukiwaczy złota
w y dłubuje tu bryłki nla
niebezpieczn y c h , krętyeh i Jłoch y
łych tara ...ch. J eden
z nich
znalazł samorodek waiacy 39
reżyser filmowy, F e lkilogramów!
także, jak
się
oka-o
rysownikie m,
zIIlna ka,mity
POW prawie pl"ofe.s jooto d owod y: kiedy w
amerykański e wojsk a
Rzymu, on właśni e,
Felli n i, otworzył .,i npod nazwą "FU!lDY Face
w którym wykony wa]
i karykatury. Z resztą
przypadku ni e był
t_ lus:zelll wcześniej pa, ysowaniem, publikując
prac e w
satyrycznych
ANNA S E NlUK urodziła się
ach
włoskic h ...
Na
17 li topaQa 1942 roku w StaI _ L _ _. ' _ ' - '
F elliniego z rynisławowie.
Wyjątkowo
zgrabs końc zył się, choć
n a dziewczyn a ; o niebanalnej
o n do f ilmu, zachę 
sławnego Roberta
ego', który niemal dowyciągnął go z .,Funny
Shop", a ngażując
jak o
asystenta przy realizamiasto
0" R zym,

ysownik

rico Fellin'i

Zajmując się reżysero 

filmów, Fellini caly
To rysowanie starównoległą
twórczością

z r esztą

z proflimoBohaterowie jego
f ilsprawy związane z ich
to co określa naklimat
realizowanych
śc iśle

związaną
tworzenia dzieł

są

właśnie

treścią

Federico Felliniego.
_ o,·".7nio,ni u od innych relmowych, parających
rysunki-em jak
isenstein. Paolo Pa Bob Wilson - trakto rysowanie jako
inscenizacji obrazów,
Fellini inaczej trakrysunek. Jest to
wyobrażenie

chciałby

po-

ukazać

na
(P A P)
bozofuchy.
towo-

dzo

otę,

Iwizym

ukoń c zy 
ła krakowską Pall stwoWą Wyż
szą Szkołę Teatralną i zaanl{ażowała
się
do
miejscowego

urodzie, w roku 1964

Teatru Starego im. Heleny Modrzejewskiei.
Na
tej
scenie
stworzyła
wiele
świetnych
kreacji, zarówno w repert'ua założono mu sprawę są
dową, był dobrej myśli . Sądził,
że "opędzi się" małą grzywną,
że zwróci r~wnowortość złoto w

kiedy

· złotówkach, o przejściowe niepowodzenie ódbije sobie JOJdOdajqc nowe telefony. Nie przewdział,
po prostu. doili.ości

)Jła

luje

ów-

hu-

losu.

P'!
jej

i

nad

~• i

./

W nowej
sprawie sqdowej
Marka S. przez sale rozpraw
przedefilowało kilkunastu świad
ków, samych zacnych i uczci~ch obywateli. ;Przykro to mó·
. wici, ole przy- ęskorżonym wyglądali
jak ' grupo naiwnych
· przedszkolaków. : Docent_ Józefa
G. ua barierki krzyczało bardzo donośnie.
Mecenas Beata
O. wygłosiło piękl)q ' mowę oskariycielską już no samym początku
procesu. Oskoric)l)y w
ostatnim $lawie prosił o toki
wyrok, ieby
po powrocie do
normalnego życia mógł swoim i
talentami przysłuiyć się społe
czeństwu. ,

Dlatego ,.przekręcił"
tok ordynarnie. Skorównież z okazji pazboole
złoto . drugiego "wieś
ewi Ryszarda L, który som
otów
no _~PrIDsl,oł no to, żeby zoTrzeci "klient"
sponaturoino kolej
I te·
Skazany zostoł-1'lo 7 ~t po:enie
zbawienia
wolności. Szczęśliwy
Pobędzie personel Jokładu kornejak to zWykle bywa, go, w którym Morek S. został.
lepchwili zabrakło " To- zamknięty·
ię w
wyobrożni i włości
jedKoniec
podprowadził Zenona
,mo·
JACEK
ARTOWSKI
d rzwi
mieszkania nonym i
(Inte rpress)
Ale nawet wór.c:zcs,
ręc ić
mo

Amazonką

2ywiolewa cksploabC!;a
żył
w Sierra Pelada i wyplukiwanie złola a dr... rzeki zapewnia
"'fachvo . każdemu , kto dysponUJe dostalecznll Silll l
uporem jest także 8'Woistym
zaworem bezpiecze.ństwa, przy
pomocy którego rozładow ywane jest · silIJe napięcie społoozDe w wielkich miastach Brazylii, S""lld rekrutuje sic przewa~ająea C!zęść poszukiwaexy.
Sierra Pelada 1.le jest przy
tl'm jedynym terene~ zlotont)Śnym na terytorium te". o I!:'romnego kraju. Złoto eksvl_tuje.się i na innych ebliza'rach.
poszukuje się tei nowych terenów, których - wedłuJ{ "eol...
gicznych ekspertyz - powinrut
"yć w Brazylii ~eze niemalo. Bra1ylia uważa,JJja jest ed
lat za jeden z najbogat8z ych
pod w z "lęclem zasolH'iw krajów
8wlata, często porównuje się ją
z Syberią.
TymezaJiem oblicza się, że w
eią,lI:u naj bliższych dW8ch
lat
o"ć,lne wydObycie zlota w tym
kraju p rzekroezy 110 ten.
(m-k)

rze komedi-owym; jak i klasyc znym. N ależał a
do najpopularniejszych aktorek K rako. wa. W roku 1970 przeni06ła
się
00
W arszawy, by
przez
cztery sewny występować w
T eatrze Ateneum. Następnie w
latach 1974-1982 była aktorką
stołecznego Teatru
Powszechnego. Od dwóch lai występuje
w warszawskim Teatrze P olskim, gdzie stworzyła wielkie
kreacje m .in. w "Szewcach"
Witkacego. Dużą
popularność
przyniosły jej występy w Teatrze Telewizji. W roku 1973 została laureatką "Złotego Ekranu", a w roku 1979 otrzymała
nagrodę II stopnia prezeSa Rady Ministrów za wybitne o siągnięcia aktorskie.
Jej debiut filmowy nastąpił
w roku 1963, kiedy jako studentka zagrała dziewczynę kinooperatora
w ,,\Veekendach"
Jana Rutkiew ieza. W tym samym roku grała jeszcze wiejską dziewczynę w komedii kostiumowej
"Zacne
~rzechy".
Pierwszą większlj rolę filmową
otrzymała w
roku 1965, kiedy
w filmie "Głos m a
prokura-

tor"

Włodzimierza
Haupego
jedną z głównych boha terek tego wiejskiego dramaiu. Potem były niewielkie rólki w " Niekochanej" (1966
kelnerka) i "Stawce większej

I~

:.-~~
-

.' .1'

I
I

Pon ieważ dobrze kreśliłem i rysowołem, a
pam i ętołem
nosz
skład i wyposażenie w Polsce, wy konywałem w i ęc w iele to b lic,
zest~ i e.ń somo~ho~ów, motocykli , sprzętu i wyposożenio . Puł
kownIk przez o h ce row łącz.nikowych
wyjednywał
u
Froncuzów
wszys&ko, ' 00 byto możli we i dlo nos przydotne .
Był już moj, stawało się coraz cieple j na dwo rze, coraz gorę
c C;:-J no świe~te . Don io i Norweg io zo jęte już były przez N iemcow. 10 maJo N!emcr zoatokowołi Belg i ę
i Holond i ę. Nosze
pr-oce o rgo nl zocYJne I szkoleniowe był y w pe łnym
toku, kiedy
władze fro'lcus kie wżądoły, oby część brygady wyszło no front
o !e tylko czę~ć, pon i eważ dla reszty n ie byto b roni i wy posoże ~
n lo. O trzym ołl nowe so mochody " ren ou lt" , nie doto rte, n ie p rzy·
stos~w a ne ~ potrze~ i w ci ągu zo ledwie kil ku dn i jedno kom·
POnlO, zomlast boto li onu, joko 1 Komp. Soper. Zmot. dołączyło
do zg rupowon io b rygody . Pod dowództwe m' gen . MO'Czko częś ć
10. BKZmo t. wyszło no front. Re s.zto m i ało dołączyć późn i ej , w
mia rę o l rzymywo n la sp rzętu.
W takich "wariock ich" wo run ko-ch po 8
m ie s i ącO'Ch
t rwon ia
wojny żołnierz po lski zn owu sze d ł n(l fr on t. Zrozumiołe, że PoIocy n ie mo gl i od mówi ć udz i ołu w te j z góry p rzegrane j sp rowie .
T~ w i ęc w oczekiwaoiu no sp rzęt i broń zos to ł em w 2 Ko mp .
Sap. Zmot. M i el iśmy tyl ko b ro ń o s ob i stą I kilk o kambin ów moszynowych.
Wiadomo ś ci z fro ntu b yły co raz gorsze. Niem cy ok rą ż yl i l i n Ię
Mag inota i prze z B e lg i ę pance rnymi z~on o mi szli jok w mosło. Wojsko fra nc usk ie ni e stow io-lo o p oru . N ikt s i ę n ie chc i oł
b ić. Mo toc ykliŚ C I ni e mi eccy zo jmowa li mi o sto .
Zo mi ast
s p rzętu
otrzym a li ś my rozka z ewo ku ac ji do po rtów, s k ą d mi o ł y nos zob r ać
o krę ty do Ang lii. Ewokuacj a ni e był-o jednok prosto o ni ł o tw o .
D r-og i zo to rasowo ne uci ekiniera mi, ni e mieliśmy samoch od ó w . Po·
now o ł ogó lny bo ł o g an . Ewaku o cję rozp o częliśmy ma rsze m
pie szym. Kiooy p rze c hodziliśmy śp,ewojąc, jako zwa rty i jo ko t a ko
uzbroj o ny oddz.i a l, p rze z jedno z małych mioste cze.k, u słyszeliś 
my g ło sy, że to wojn o to p rzez nas, że my tu sobi e śpiew a my,
o to m ic h s)'rtowie gin ą no fron<:ie. Rzeczywistość był o jedna k
zupełnie inn a . To no si b ili się d'lielnie no froncie, często o sla niają c Fro ncuzów, o Francuzi rzucali broń i sprzęt d o rowów i z
o krzykiem:
"Fini e 1-0 guerre, oous 0 1100.5 o lo malison" .
Cieszyli się, że wojn o się s kończyło. N,e rozumieli, co to znaczy i co ich czeka . Pozo stawia·li s-OIbie tylko bidony z winem z tym nie rozstawali si ę nigdy.
Ma rszem pieszym dobrnęliśmy do stacji kolejowej. Po załado
waniu d o wogonów towarowych jecholiśmy z różnymi przygod-omi
prze z Bordeoux no południe Frol1cji. Nie obeszło się bez nalotów lotniczych. Później dowiedzieliśmy się, że podczas jedn~o z
wielu
. podobnych nalotów no sta<:ję kolejową w Tours zginęło
oficerów - saperów.
Fro-ncjo sk a pitulowało. Dnia 21 czerwca 1940 r. przed wieczorem dobrnęliśmy do portu w S a int-Jean de Luz.
Opuszc zo.liśmy piękny kraj, który siał
się
dl o
nos
krojem
z o w i e d z i o n y c h n o d z i e i.

grała

niż
ży cie"
z Paryża).

(1966 -

łączniczka

W kinowej ekranizacji ,,La lki" (1968) wyraziści e
orli worzyła postać Magdalenki.
Dużą rolę matki głównego bohatera powierzył jej Jerzy Passenoorter w swoim filmi e ,.za-- '
. bi,ieie Clla r ną owcę" (1971). Dużą poP\łlarność przyni-osła jej
r~la n-auczyćielki w
" Kar dioeramie" (J97l). Doskonałą k r eację
żony
prowincjonalnego
bramkarza stworzyła w
telewizyjnym filmie "Nie.bida Barabasza " (1972). Swoją ogromną
już popularność
ugruntowała następni e takimi rolami,
jak M agda Domaradzka w
serialu "C:ilarne ch mury" (1973),
Magda Karwowska w serialu
" Czterdzi es tolate k " (1975), Julcia Kawecka w " P annach z
W ilka" (1978), A ntonina w " Bileci~ powrotny m " (1978' wielka kreacja w
roli wiejskiej
kobiety przeżywającej dramatYCZIle perypetie w Kanadzie).
królowa Marysieńka Sobieska
w " O jcu k rólow ej" (1979), Handzia w .,Kon opielce" (1981). Najnowsze jej role filmowe,
to
Marcela w " S obol u i p annie"
oraz pani Szymbartowa w serialu ..sza leńst wa panny Ewy".
Sylwetkę tej popularnej ak- '
torki przedstawiamy na zamów ienie Joanny M .. gooń ze Starachowic. Przypominamy,
że
listy 00 naszej rubryki należy
na kopercie opatrzyć
dopiskiem "Na życzenie" .

VI. SKRAWEK OJCZVZ'NV_
Bordzo zmęcze n'i, o le n ie za ła m o rn, oczekiw al iśmy n<l zoł ad o 
wo ni e no stOlte k. Z w ie l ką radośc ią w ty m przyg-nę bi a jącym ok re sie dow iedziełiśmy się, że popłynie my na szym polski m " Bato rym ".
Przed nami lod owodi s i ę różn i ludz ie. Przewożn i e cywiłe . Francuzi, Belgowie , Czesi, no i my Po locy, często całe rodziny. N ie
wszyscy je dnok, chętni do ewak uocji, c hci eli plyoqć " Botorym" .
Kopiłfln_'5totku miał rozkoz, aby ratowo": ludzi, o nie dobytek i
wie lkie bagoże nie były przyjmowane
no
stotek. Włościc i ele
większego dobytku pozostawoti wię< w porc ie , oczekując no lepszą -okozj ę ·

Kompon io mo ja zoo k rętowolo się j<lko o sto tni o . Było joż ciem- '
na noe. Nasz " BOIto ry" stal kilk o ki-lome trów od b rzegu , no pelnym mo rz-u . la d owo liśmy się w porci e no dość d uże bo rki rybock ie , c hyba ' po 30 lu dzi i podpływo liśm y, oczywiście bez świ a
teł, p o ciemk u pod b urtę stotku . . Ze sfotku spuszczone były drob ink.i li nowe i pc nich wspm o łi ś my się di) g óry. Burto statku lo
było p io n owo Ści o n o., wysokości d wó c h o może nowet i ' trzech
pięte r. N-o g órze odb ie ra li n !J'S - pom09o jąc w ejść - nosi ma rynorze.
S to te k załodowon y był po b rzeg i. O żodn ych kab inoch nie
było mo wy. Zołnie rze kład li s i ę po kotem no pokłodzi e , wykorzystując k ażdy jego skro wek. My leżel iśmy no podłod ze w p o ko ju d ziecin.nym z pi ę kny mi ma lo wo n komi no ści<lOoch . N ie bylo
mi sądzon e jedno k s pać lej no cy. W yzn oczony zosta łe m no sł uż
bę. O fi c erem służ bowym .. od wojsk o " był pplk l ojko , o ja jego
zOl5tę pCą . Po dpułkownik jo ko storszy po n, to kże moc no strud zodzony, jo k się or(Ozolo b . d aleki mój krewny, podsy p i ał troch ę ,
o ja p rzymusowo zwied załem stote k. Trze ba było p-iln owoć , oby
ze wzg lędów bezpie<:zeństw<l ni e p a lono świotł a i n ie zaprós zo no O9 nio .
Zwi edziłem więc ·.. Bato rego" od góry do dołu. S ta tek piękny
i co fl(ljwożniejsze - nosz, skrOIWek noszej ojczyzny. Ma ryno rze
byli uprzejmi i zdyscyp tinow o ni. Poczęstowoli mni e n o weol kieliszkiem wsponialej nalewki .. Boczewskiego".

http://sbc.wbp.kielce.pl
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IRMOM

J.. Lr-e

kier.wana

pczez bł lego prezydenta republiki, l\-Iiltona Obole (Ludowy Kongres Ugandy).
19Gi c. Zmarł Sean O'Casey. dramalur; irlandzki..
lt44 c. - ,,' drugim doiu .-

per "ji

desa ot owej

alianckich

sit zbrojnych "Market-Garden"

.... pOlu dniowej części Holandii
pod
Arnhem,
na
zapleczu
....oj . hiUerowskich wyl~do
wala Pierwsza Pol ka Samodzielna
Brygada
Spadochronowa dowodz"na przez gen.
St.
Sosabowskiego.
Mimo
gwałtownych
ataków niepnyjaciela Polacy zdołali u!nymać Zdobyty
feren, ponosząc
jedna'
znaczne
straty
(23
proe. stanu). Była
to
jkrwaw za
bitwa II .... olny
światowej
na froncie zachod-

a:o

nim.
IHS r. ta Garbo,

Jana Itocbanowskiego
,.Jan Kochan<>wski. a kt<l to taI"," - g. la.
Im.

i KUJSST."-l'i(;,JOM
1M c. - Wlad'Zę .... ykonawczą i ust:lwodawClul
pnejęła
parłia

':IN A
..Bałty"''' ,.Więzieli
Brubaker" USA, kol. L. 18, g. Ił.

torka
filmowa,
szwedzki(>go.

i 19.36.
,"Przyja.ió." Wid-ziadło"
pol. kol. L 18, g. 15.30, 17.30
lt.3t.
"Pokolenie" uBobby
Oeerfield" - fr. L IS, g. 15.30 (poże 

gnanie z filmem). "Wojna świa
tów" - pol. l. l', g. 17.45 ! 1.045.
"Odeon" nieczynne.
APTEKJ DYZURNE: nr &7-'11
pl. Zwycięstwa 7. nr 67-015 pl.
Konstytucji 5
INFORMACJA słUŻby
zdrowia
- czynna 6-28, tel. 261-Z1. lnformacja o usługach - 365-85
TELEFONY: Strat Potarna ,_,
Pogotowie Ratunkowe 199, Pogotowie Energetyane - Radom t81,
Komenda MO 151-36.
Po~otowie
M!Ilcyjne 991. Pomoc drogowa t6L
PO TOJE
TAItSOWEK: ulica
Zwlrkl IWIgury 4 .&-11.
'

się

Skarżysko

Im..

S.

Zerom.skieg

"Hen-

ryk Vl na lowach" -

la.

g.

KINA
-

.,ROllU.flłica."

-

t.Na
USA, k l. L la, g.

,.,Wolność" "Potop'., I cz. pol.
pan. kol. bo.. g. 16. ,.Powrót do
domu" - USA, koL I. 15, g. 19.
,.MetaJowi~e"· "Seksmisjan pol. I. 1-, g. 1i.30 i I'.
&PTEKA DYZU8NA: uL Apteczna 7
POSTOJE TAItSOWEIt:
Owor7.ec Glówny PKP Jl-~:!1. osiedle
Milica - tel. 11-705.

U . Ją,

•• We~te("ptatlert
U. g. IS. 17

-

p<>L pan. kol. I.

l tS.

•.skalka" "Dolina Issy"
pol. kol. l. 18, g. 15. l7 i U.
.."Robotnik"

-

niecz:ynne.

GALi':RII!!
Galeria
BWA "Piwoice". ....
Le!Ón 1 Plotr WoUenbeq
malarstwo I rysunek czynna
w godz. 12-17, niedZiela H-1~.
Galer
FotografIki - ul. Rewolucji
PazdziernikCt..ej !la
Wyst3wa fOlogralii P.. la Pierś
cińsklego
.,Male formy knjobrazowe·· C1:ynn
w
2od~~
~t7.

nl.h ..ł~ ieT3

-

Starachowice

-

"PAL.AC"

.. \\-'nęu13

-

plac

p3tctCo'oo\.e ".

"Garncal"Stwo

ludowe

woj . kieleckiego j jeg
pograniar;a" ... Powrót M rysienki Sobiesk:leJ do Klelc~ •. ,Mil.itaria re zbi<>rów Muzeum Mazowiecklego
w
Płocku~
- czynne w godz. UlI '. wtorek U'-l. p.oOledzlalek I
:;.roda nieczynne.
Muzeum ut
zkolollycb S. Ze.
romskiego

-

czynne

, ..Jak
-

17.55 .Program dnia.
18.00 "O obron ie własnej"
18.30 Program lokalny
19.00 "Trzydzieści trzyN
teleturniej
19.20 Przeboje "Dwójki"
19.30 Dziennik TV
20.00 .. GQrąca linia" - ekspr
reporterów
:!O.l,) Salon muzyczny Wrocław

T l: L i: I" O N Y:

PogotowIe /UtuDkowe m. P<>gotowie MO m. Slraz Pożarna
. . . Pomoc Drogowa NI. Pogotowie Enerł':etyczne Kielce - Mlato
l. Kielce - Teren 15i. P<>gotowie WOdocIągowe m. Pogotowie Gazowe tv dol powszednie
n-Zl-łl
w
niedzielę
I łwieta
Jl-Zl-!l.
Pogotowie
..od-kan. ,

-v
pnn

10.O/j

pol. pan.

Ostro iec
" Hutnik" uAkademia
pana
II cz. pol. kol. bo.,
g. l5.30. ..Z msŁa roż{)wej pantery" ang. pan. kol. L lZ. g.
17.:10 I 19.:10.
Kl"k~a"

,..pned4lw ... rueezynne.
,;zorza" - njecl:.vnne.
APTEKA DYZURNA: nr .-o·U
ul. St rol<unowskll '"
POSTOJE TAItSOWE':: pl. Wolności
>3~-!n.
ul
Sienl<iewlcu
515-73

12.30
13.311
14.00

KIN

ny w' pro:;-ranti.e kin red.lkcja nie

odpowiada..
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16.26 Program dnia
li.25 DT - wi.ado.....
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Salony Sztuki ..Desaw
Krak.owie, ul. .Tana 16,;
Rlle5Zow:e, Rynek 4;
w Kieł ch, uL Sienkiewicza 34
do dnia II października t9Sł reku.

P

bli~

mi

śrec

Pod
gen
pod

396-1<

zby
daż

Ogłoszenia

drobne

PAJ CZKOWSKI Eryk zguBił
V LO K~l
ce.
2028-g
KLISZEWS~
Grażyna z,(ubiła
wkładkę
00
przepustki
stalej, wydanej przM ZM Skarżysko.
2014-g
legitymac-ję szkolną

CHRU$CIEL

Agnieszk

r:guukola.ą
Ilr

bila
legitymację
32j3/Ib LO Włoszczowtt.

•

DUDEK Wiesław zgubił prawo
jazdy
kat. II, wydane
przez
Wydział
Komunikacji
Kielce, uprawnienia do prowadzenia dźwigu samojezdnego.
2008-g

ATYCHMI

s

la

DO

PRZY-

W KIELCACH UL. ARMII CZERWONEJ lOS, teł. 4U-21. wew. 311
W SKARtYSKU-KAM., UL. I MAJA 49. teł. 121-9!
W RADOMIU UL. TRAUGUTTA 53, tel. 232-03.
367-k

http://sbc.wbp.kielce.pl

§

~

g

wynagrodzenie płatne na zasadach układu zbiorowego pracy
dla przemysłu energetycznego
po dwóch latach wysługę
premię za pracę w terenie
premię z zysku
nagrodę ~ nienaganną pracę (kwartalnie)
po roku pracy miżkę za energię elektryczną
deputat węglowy.

•
•
•

g
8
8D

8

SIĘ;

Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają działy kadr:

8
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PRZYJlIUJĄ

• INZVNIERÓW LUB TECHNIKÓW ELEKTRYKÓW
na stanowiskach projektaótów
• INZYNIERA LUB TECHNIK BUDOWLANEGO
z uprawnieniami
KIEROWNIltpW ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
na budowach prowadzonych przez zakład
ELEKTRO ilONTERÓW
(mogą yć absolwenci)
PK COWNIKÓW NIEWYKW LIFIKOWANYCH
UCZENIA W ZAWODZIE ELEKTROl\IONTERA.
ZAPEWNIA

Jędr
Biał

się

oddziałach: KIELCE, SKARZYSKO, RADoM

W

O

O>:iennik 17.15 Minirecital H.
Fcąckowiak (stereo) 17::a "W trosce o rynek" - aud. Cz Kussala 17 45 Muzyka z jednej płyty
(stere:»
la.~~
Skrót dr:lennika i
plOiienka na pozegnarue.
.
.

jak

MONETY, BANKNOTY, MEDALE.
ODZNACZENIA,ODZNAKI

ZATRUD

O

PKOGaAM LOILu.NW

aukcję,

ZAKLAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH KIELCE
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uW pu.cayni
i
w
p'ISZCZy", II cz. pol. k l. bo., g.
153~ ... 1941"
- US , pan. kol. l.
::;, 'l. 17.30 i 20.
_,Anłyczn.e" .. Danton·· - pot.
kol. I. 15. ~. l6 i Ul.
t:W'\GA! Z
ewentualne KITlia-

00 szkOły
Film 41a II &mian,.
.. Mateczka" ja.p. film
tab.
Jęz. p{Jlski Id. II lic. Dzieje dramatu ..Hamlet"
Wiedza obywaŁ. kI. VIII
Ustawa zasadnieza
,.Czas reformy"
TTR upr. roślin s. I
TTR mech.an. roln. s. I

oraz

wód
skie

NUMIZMATYCZNĄ

Oddział Przedsiębior

EKSPONATY na

uw AGA! Za · ewe,",..lne anlany w prot;r ...i~ TV redakcja ole
odpewiada.

§
.,Pe~az·'

AUKCJĘ

ewuje

.. DESA"

6.00 TTR jęz. poL &. HI
6.30 TTR wskaz. metod.. .. lU
8.10 Fizyka Id. V Mie~.
więc jestem fizykiem
9.00 Muzyka kl. li - Muzyka
9.~

DO

nież

trzy
wan
gan

wsz

PROGRAM I

U.55

NUMER 185

STRONA &

I, fi i III przetarg nieograniczony na sprzedaż
z równoczesną rozbiórką i uporządkowaniem
terenu po rozbiórce budynków mieszkalnycn wraz ze
wszystkimi budynkami gospodarczymi:
budynek przy ul. Pułaskiego 30, cena wywoławcza
130.530 zł.
budynek przy ul. Kunickiego 13, cena wywoławcza
176.760 zł.
Ceny II przetargu wynoszą 50 p roc. ceny wywoław
czej. a III przetargu 25 proc. tej ceny.
Przetarg odbę<;lzie się dnia 25.IX.1984 r., o godz. 10.
w RDRMiOW..w Skarżysk u przy ul. Sikorskiego ZOo
Jeżeli I przetarg nie da wyników w tym samym dniu
o godz. 10.30, odbędzie się II przetarg, a o godz. 11 III
przetarg.
W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.
Oferty należy składać w biurze dyrekcji codziennie
w godz. 7-15, w terminie do dnia 24.IX.1984 r.
Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić
wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej I
przetargu, w kasie dyrekcji, w terminie do dnia 24.IX.
1984 r.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta bądź unieważnienia przetargu b ez podania przyczyn.
400-r

połączoną

!1.l5 DT
wiadomości,
teL
"Dwóiki"
2l.30 "Portret klasy'" "Broniliśmy Warszawy"
22.00 ..Swiatło sprawiedHwyclt"
(ode.
.) sedalu a.ustriac.-!ranc.
23.40 DT
wiadomości

rozpętalem

różowej pantery" - ang. pan. kol. L 1~ g.
11 i l •.
"Star" - .,To tylko rock-pol. I. li, g. 15. 11 l Ił.
&PTEKA DYZUKN A: nr 1'-07'
ul. Staszica I.
POSTO.n: TAItSOW~: telefony 53-10 ł 53-M.

cod'ZIf~'nnie

VI godz. _15,
śro>-1y
L-li,
wtorki - nieczynne.
Muzeum Zabawki - ul. ZarukOW;l ! - nieczynn .
Oblęgorek:
.URlum
Helll'yka
Sienkiewiez.a nieczynne.
APTEK.] DVZUKNE: nr !9-001
ul
Buczka 37 :9. nr 29-łłl8. ul.
S pnkiewlcza 15
Poradnie dyżurujące dla dzieci
t
dorosłych
ut
POCIeszka
11
(Przychodma Rejonowa) w godz.
11-!l. w niedzielę - ł-U
tomatologiczna ul P~leszk.:ł 11 w
ni edZIelo: t święta w godz. 7-~1.

EH

"Robotnik" -

H wojnę światową"
bo.. g. 15. ..Zem t.:ł

KIN &

.. Galena malarstwa polskiego" czynne w
god1: . _l~. wtorki,
nieczynne .
Pla"
P r'""za łów
WystaWY
tale: "Przyroda
Kiele ... czYc..nl"".
"Broń
w
zbiocach
Muzeum Narodoweg " . Wystawy
czasowe:

KIN A

nieclynn..l.

1'1 U Z E A

NARODOWE
ZamKOW y

PROGRAM U

10 . .:0

•.MMk.. ., - ,.Planet Kcawiec··
- pol. k L L lu, g. Ui. "Wid"Uldlo" pol. k l. I. 18, g. l7.45
-

eiuś"

"Diagnoza w
Dziennik TV
PUblicystyka
,,stracone
złudzenia"
węg. dramat obycz.
22.00 DT - komelltane
22.25 To jest muzyka. (8'
22.50 OT wiadomości

19.10
19.30
20.00
20.15

granicy·'

i HI.

1 19.30.
•• Studyjoe~'

ską

16.55 "Michałki"
17.20 OT - wiadomości
17.30 20 lat minęło - Poszukiwania - "Łukasz" - film
TP
18.35 "Mówmy otwarcie" - KLo
jest dzisiaj w Polsce 0botntkiem!
19.00 Dobranoc - .,sUm.ak M -

ogłasza

Jutro

It I N A

TEATR

REJONOWA DYREKCJA
ROZBUDOWY MIAST I OSIEDLI WLEJSKICH
26-112 SKARZYSKO-KAM.

'. ~.

! ...~ ..........:~:.~

16.30 "Akadem,a muzyczna" Spotkanie z K. Dancww-

9 ..

sławy

Kielce

.

16 . ~5

Greakpochodunia

Urodziła

światowej

]

TEATK POWSZECHNY

JANUARYM

~_.~,...

... -:'_\'"

Radom

i JOt.EEO

Uł:andm

'

c.o., elektryczne RPGM czynne w
godz. 1-23, tel. n-16"" . Pocztowa Informacja o Uslugach 911,
Informacja PKP 930. Informacja
PKS 602-1ł, Hotel
.,Centralny"
525-11, Ośrodek Informacji Usług
WUSP 457-41.
POSTOJE
TAItSOWE1t:
Taksówki bagatowe
Id.
Armil
Czerwonej ł99-S•.

Wtorek

w

-

.

8D
D
B

8
8D

D
O
O
D
D
D

O

O
D
D
D
D
D
O
O

g
Ci

i

nyc
Ocz
te :
nek
pot!

mie
zwi
obiE
biOl
WZl

pod

st a,
tak
na
D
che
spr
zan
go

i

i

rok
ai
9nyc
dó\
zos
kó,
\Y a
ch<
daj

ce
:'ul
go
lar

s!a
sor
ny

mt
pr.
d<ll
ku
~

jÓ\

me
lał
si ę

·Jr.

Dr:
mI
,ią

l3~

'>o

1

:n
Xi

sie
:JO
lZ'

qo'

ch,
1:>0

cu

s
b

I

20 lat "Polmozby U "
aż

m
re

~

v.0,
iu
[II

[i-

Ile
::ić

I

X.

12:}-['

-

-

\ gU-

lU'

1['a-

.ane
.acji

wa-

!O.
08-g

100

Ei

g
8

8D

§

~

8

g
ElO
D

8
8
8O
O

o

O

O
D
O
O

O
O
D
O
O

a
o
o

Id
EJ
O

~

DOK O TZENIE ZE

STR. l

nież w latacn 196fi--68 klient otrzymywał pojazd bez oczeki-

rI

wania w kolejce. Jego wymagania dotyczące koloru lakieru
oraz tapicerki spełniane
byly
bez iadnych problemów.
W tym ~amym czasie zwięk 
sza się potencjał przedsięblor
stwa. Powstały pawilony handlowo - usług.lwe
w Ostrowcu,
Jędrzejowie,
ta:-achowicach i
Białobrz-egach. W roku lO- lecia
po zmianach organizacyjnych
zmienia
się
również
nazwa
przedsięGiorstwa.
Od 1974 r.
rr-amy "Pol ffi() zby t", który dyspo.nuje wówczas 17 sklepami z
a!"tyimłami motoryzacyjnymi i
7 stacjami obsługi. Wraz z rozwojem przemysłu dalej wzrasta
baza .. Po mozbytu".
Powstają
kolejne seacje w Miechowie,
Skarżysku i Hadomiu. Niestety,
w roku 19';7 zaczynają wystę
pować kłopoty związane z kupne,n samoc odu, tworzy się rejestry oczekujących.
Czym jest dzisiaj .. Polmozbyt"
i jaka jest jego rola? Nawet
nicchętni nie kwestionują pozycji przedsię.;i orstwa, bez funkcjOnowania kt6rego trudno sobie
wyobraLc rozwój motoryzacji.
17 stacji napraw, 26 sklepów i
6 magazynów hurtowycn stara
się zaspokoi!: potrzeby
przede
wszystkim klie<ntów z
województw
kieleckiego i radomski ego.
Rozwój
przedsiębior
stwa w 2O-lecju jest ogromny.
W 1964 roku obJ'{}ty wynosiły
191 mln 21. W roku bieżącym
po raz pierwszy przekroczą 10
mld zł. Załoga nie zachwyca
się jednak I.iczbami, wie, że o ceniana jest głównie za sprawną i szybką obsługę Zl'Ilotoryzowanych k;ientów. D latego też
"Polmozbyt'" stara się różnymi
sposobami
zaspokoić
żądania
p(Jsiadaczy samochodów.
Przede wszystkim nawiązano
bliLsze kontakty z producentami samochodów, Ilkąd
bezpośr ednio
zakupuje
się
części.
Podjęto w przedsięoiol'stwie regenerację wielu
deficytowych
podzespol'>w. :Sklepy "Polmozbytu" prowadzić będą sprzedaż
koro. !~o lA'ą
częsci
zamiennych <.dkupir.nyCh od klientów.
Oczywh,te
jest, że działania
te mogą jedynie wzbogacić rynek. Całkowite zaspokojenie zapotueoo",·ania na części zamienne może zapewnić tylko
zwięks.wna
produkcja. Worew
obiegowym opiniom
przedsiębiorstwo
nie
zabiega
o
wzrost
cen
usług.
Ka żd a
podwyżka, W mniej klientów na
stacjach ob6ługi.
JU2 dziś są
tak4e, którt'. niekiedy czekają
na posiadaczy samochodów.
Dochód przedsiębiorstwa pochodzi przede wszystkim ze
spr zedaży samochodów i części
zamiennych. Aby mieć z C:lego dokładać do usług, pod jęto
i inne działania. W bieżącym
roku "Polmozbyt" przejął sprzedaż
samocho~ów
produkowanyc h przez Fabrykę Samochodów Specjalizowanych. Podjęta
zostani e również sprzedaż wózków transportowych produkowanych w
uchedniowie. Dochod u przysparza także sprzedaż samochodów "dacia". Kielce są ponadto jedynym dystry:)utorem w ;rraju części do tego pojazdu. Może to niepopularne, ale dzięki większym dostawom oraz odpowiednim wpisom w dowodach rejestracyjnych :zniknęJy kolejki po akumulato~y .
zkoda,
że
niska
produkcja. fabryk nie pozwolila
dotąd zmnie~o;zyć kolejki oczekujących po ogumienie.
Mimo
okresowych pnestojów rozwoju motoryzacji zahamować się nie da. Dzięki temu
zało ga .. Polmozbytu" nie musi
się martwić. 7e zabraknie jej
'Jrac y. Jeszeze .... 1981 roku
prz eds iębiorslwi>
poniosło
113
ml n zł strat. W 1983 r. - 0~iągnięto już zy II: w wysoko~C'i
135 mln Kl. Bieżący rok t~ż za">Owiada "ię dobrze.
Dobiega końea b udo.,.;' a Centrum ·Handlowo-Usługowego w
Dzjęki
temu
. ·ie .... achlowie.
sieć u~!ug wzbogaci się o 75
:lowych
stanowisk
naprawLzych, magal.yll wysokiego skła10wania, salon sprzedaży samochodów. Sprzedaż. pojazdów 1'0;1">Ocz:nie również stacja w Grójcu. Rclzpoc;zyna się rozbudowa
stacji w Keńs.~n. W planach
b oowa nowej w Kozienicach.
fdaw}

•

•

•

czoraj w Teatrze im. tefana 2eromskiego w Kielcach odbyła się uroczysta akademia z o kazji 20-lecia
działalności
"Polmozbytu".
Przybyli na nią przedstawiciele 1,3 - tysięcznej zało.g'i. Dorobek
przedsiębiorstwa

dyrektor

p!'zedstawił

Si k ora .
' Wyróżniającym się pracownikom wręczono odznaczenia pań
s:wowe, regionalne i resortOwe. Złoty Krzyż Zasługi otrzymała
T eorila - Łyczak, srebrne
~ Zdzisława Sokołowska, I ren a
K ryczk a, .Jan Szałas i Zdzisla w Sył w ar.
Wiceprzewodniczący WR
w Kielcach K rzyszto f Orkisz wręczył przedstawicielom
załogi
pn znaną
przedsiębiorstwu
odznakę
"Za
zasługi dla Kielecczyzny".
Gośćmi
pracownikÓW
"Polmozbytu" b~'li: I sekretarz KW
PZPR w Kielcach M a ciej Lub "ezyński, podsekretarz stanu w
Ministerstwie Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego Eugeniusz
Szatkowski,
sekretarz
KW
PZPR w Radomiu Włodzimierz
K ociński,
przewodniczący WK
SD w Kielcach Eugeniusz Kot,
wiceprezes WK ZSL Andrzej
Lato, wojewoda kielecki Wło 
d dmien Pasternak , wi~ewoje
woda radomski T adeusz Cbochowski,
I
sekretarz
KM
PZPR w Kielcach
Z dzisław
Sko wron i prezydent miasta
Stanisł aw Garbaez.
W imieniu zaproszonych najlepsze życzenia i g,atulacje załodze przedsiębiorstwa przeka zał M. Lubczy ński .
Akademię
zakończył wyst.ęp aktorów tea L e~lDa rd

tcu.

Wcześniej, w
godz·i.nach POłudniowych
prezydent miasta
Stanisław Garbacz w obec.nofici załogi oraz za.proswnych
gości d!lkonał
otwarcia dziesięciostanowiskowej stacji szybkich napraw w N~ewachlowie.

Cdaw )

Po~edzenie Rady
Społecznn-&nspod czej

1

Umawiają

się

_

nie tylko pro-

ducenci

i hftndlowcy. Kl i entowi jak się nie podoba, może
nie kupować ...
CZII metodami admini tracyjnymi można wpływać fUl pra widłowe kalkulowan' e cen? Jest
to problem JlielatwlI. zwłaszcza,
że T)/nek
7lIldal
je. t bardzo
chłonnll

i potrzebuje towaTów.
Pewne próbl/ jednak się podejmuje, c::el1o dowodem je st inicjnt),wa tvladz woj. kieleckiego. by na początku tygodnia
podawać o b o wiązujące cenll np.
nil
warzywa, a
jednoc~eśnie
kontrolować ich pr:estr~eganie.
CZII ta decllzja zda eg:amin?
W ·::I/stk o zależy od
wyników
inspek<!;i i Odpowiednich kar za
spekulowGnie.
W I pół roczu br. in,tytucje
odpowiedzialne za przestTZeganie prawideł kalkulacji i wła
ściwe cenI/ dokonały
kontroli
p 1'aw i e 20 tys. ceft , :z czego zakweitionowano blisko 6 ty si ęcy
kalkulacjI spor.:::qd::onych p"~e :
SOO
jedno~tek
gospodaTC~ych.
Ws::ystkie one :awl/żyły cenll
swoich

bądż

Wl/rObólv.

usług.

Metody są pr::er ó : ne wprowadza się np. do kalkulacji n i e
tllle war tość materialów ;: uży'
ttlch do produkcji, ile wartość
matt'Tialów
spT::edawanl/ch
przez najdr o ~s::yc h dostawców.
NG porządku dziennym jest zawl/żanie norm zu:yda
s~ row
ców (przy wlelu technologiach
powstają
odpady
materiałowe
spT.:::edowane przez przed siębi or
stwa, czego nie uwzględnia się
w ko!ztach produkc;i). Zawyża
się tzw.
koszty pośrednie , fttIciągając kalkulację. Tych
posobów jest OCzllwlście znacznie
więce;, a prl/m tV tym w - glę
dzie wiod4 przedsiębiorstwa budowlano-montażo
e.
Na
72
skontrolewo?łt'
jednostki, IIieprawidłowości
stwierdzono w
47. Prawie 37 ,FOC. kalk",I~;i
Ul

przemyśle

chemicznym i lek kim. W tym
samym $zeregu można po s tawić
spółdzielczość praCJI i inwalidzką·

ZE iłTIL l
n y wdr a żani a reformy
n o le iy
jedna k p amięta ć, iż n asz system
gospod a rczy jest ciągl e w trokcie przebudowy. Je st to ważne
p rzy oce ni e wpływu reformy n a
funkcjonowani e
g ospodarki
l
jej rezultaty.
D ziękując XI zaproszenie
NI
posiedzenie rody. prezes Rody
M inistrów, gen. armii Wojciech
JoruzelslU podkreślił. ii jei powston;e
i dziołalność
stanowi

lu':c

S T R.

~ftac::y, ż e ktoś się nil nie
umawiał.
Tylko kto? Jak nil
retżie. kupująclI nie ma absolut·
nie wpływu na ich wlIsOIf.OŚĆ.

zakweltienowollo

DOK OŃCZENR

wz~<Icenie nosz~o
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parlomentaryzmu.

Stwonoiqc
ważnq płaszczyznę do wyraża
nia op;nij różnych śrooc.\' is k pamaga
ono Sejmowi, o także
rządowi w wyborze optyma lnych,
z punk tu w;dzenia s-po!e<:znl!9o,
rozwiązań i decyzji.
Nawiązując do
-eiormy go! ,ooo'czej, W. Joruzehki podkJ-dlił, iż s tola s'ę on, częścią
składową linii socjalistycznej odnowy. realizowanej zqoonie l uchwałami IX Zjazdu PZPR.

Kontr ola spowodotlJala obniż
ki cen na ok. 1 mld zl, odbior'
com zwrócono 359 mln zł, ponn.d 300 mln zl
wpłynęlo do
budżetlL JlII"stwa. Tylko jak na
razie 2wyk1tl klient niewiele 2
tego ma.
Pozostaje mu tylko
miet nadzieję. że Urzqd Cen
;esuze
prawnie; będzie dokonI/wał kOfttroli kalkulacji i 1'0ciqgal do odpowiedzialności ",ie'
uczciwych.

Znakowaniekibiców
W
arsenale policji angiel~kiej
nowy środek - "ide nuiy spraq", przeznaczony do walki z agresywnymi kibicami pił

poj awi ł się

karskimi.

Zbiornik

zawiera

nie-

'\\id.liaJn =l dla nie UZbrojonego oka

substancje. która reaguje na pro-

m i~nie ultrafioletowe.
Naniesiona
na skórę, ulnymuje si~ D2 niej
do dzicwic::ciu
mje~ięcy.
ow
środl"k
umołliwia
policji
nie-

wpuszczanie na stadjony .•oznakowany~hU

bójek

j

kibi("ów

-

init"jałorów

innycb ....ybrykó...

chu-

ligańskich.

PARY:z.
Wspólna
decyzja
Francji i Litlii o w co! niu
z Czadu _ ych k on.tyngEnló",woj kowych wywołała wstrzą
w
kolach
oficjalnych
N·Djamenie.
'atomiast
iły
powstańcze przyjęły ją z zadowoleniem.
HAWANA. W ponied,lialek
minister S. Ol wwski zlOty:
wieniec na placu Rewolucji
w Hawanie pod
pomnikiem
kubańskie~o
bohatera narodowego, Jose Martiego.
potkał się z m inist rem spraw zagranicznych
Kuby,
Isidoro
Malmiercą i zosiał
przyję'ty
przez z-cę członka Biura Politycznego KC KPK, Jesusa
Oropesa.
BEJRUT. Ponad 10 tys. Paleslyńczyków z obozów
dla
uchodźców
wzięło w
ponied.,iałek
udział
w manifestacjach na terenie obozów Sab r a i Szatila z okazji drugiej
rocznicy masakry dokonanej
pr~ez najeźdźców
izraelskich.
W ASZYNGTON. Wy stępując
w Cleveland kandydat demokratów na prezydenta U A,

Walter Mondale z<:p.·opono.vał
ograniczenie
polow
w okresie 5 lat importu ~tali na
rynek amerykański w celu 0żywienia
rod zimeg o p,zemysIu butniczt'go. Mondale bObowiązał się tei do o<obis1.ego
zaangażowania w
wy silk i pokojowe na Bliskim Wschoch.ie
w przypadku wygrania wybo:·ów.
WASZY GTON.
W Doniedziałek na stadionie Orange
Bowl w Miami padł jeszcze
jeden swoi ty .,rekord" amervkański w ramach uroczystoscj zbiorowej natul'ali ' acji nadano jednocze:nie obywatelstwa t: A 9706 osobom,
co jest najwyi.~"ą li('zb:) w
kronikach imigracyjnycb Stanów Zjednoczonych.

Prawda w oczy ~łuje

Rzymskie Jaźnie Andreottiego
P olitycy, podobnie

jak

krawcy i

ludzie i~n

bliski kurii rzym k iej, i d obry znajomy poprzed oieh paI'·: iy.
mini'lter "praw zagramcznych Italii, był takie pięciokrotnie premierem W~oeh.
.
Po uciecue K a ppłera - :zbrod niarza hiUer ow,.k lego ze "ZD1tala wie;:ziennego \'I' Rz~·mie. Gulio AndreoUi odwołał za.p~wi...
d ziane jui '>Potkanie z ówne nym kanclerz.em Repu\)llkl F ederalnej Niemiec_
sti(}no'Wania -yn; kó>w II wojny
Ra.ym nie po rdZ p:erw; 2):
światowej.
JaJ .y i
be:'nych
dystaruuje się 00 ZamlNZ(n l
g'ranic w Europie.
poli.tyki Bonn. Wypow.edz z
JERZY .-\MBROZlł.WI~
ub..egłego
tYo,c.dn~a. rfl:n •. ~l'd
A!I1.drCQtt.e:·.,o o ty m, ZL "IstnleA dwa państwa ni.em:·"ckie _ i
dwa m:..j-ł p&_tac~, ataKze.
że
wobl"c III,n, et najbardzir j
łHłl~~leKe
nieb~LpieC'Ulist""a
panf;ftma.n:2nu. odrobina Oo!'troDOKONCZENIE L.E ~ .. R. l
nośa nlkomu nie
za zkodJ.i'·,
.. Amie! jan. Drugą J.a:!l vLt! epodzial~la
jak
ude:rzel!l;e. '"
trzY!ł1 ół
fi~m
tt'h w ~v j.ny
stół, na któ rym
lezą nozyce.
..Gwil.'zdnv pyl" w
!ecyserli
Nożyce
się od~zwały.
Wl o"kd
.\l1dnda . Ko»draLiuka.
am
ado.r v.' Bonn welJwany ZD17
m. w pó,nych ):!.d:zinach
ał
dwukrotnie na roczmowę
wieczorny('h 'Powrocił rio u .00
l.amtej:,zego Minj"ter~twa
ju Kr"ys:atof Zan ussI. RtL.y861'
Spraw Zagran~zny c h. Na gło
przvwióz,!
ze
sohą
7cj,)t~o
wę Andreottiego
pocypały się
Lwa" glówną nagrodc; mię
Ooika rżen;a . Z najbardziej
5Z0dzyna.-od<Jwego fe "t.i"lllu
filw i'llii>l.ycznych kół zachodniomowego w Wenecji , k" tą Qniem:eckiej Chrze' :ań.,ki~j Derz~'mał .za "tilon .,R<:' k -uokojmokradi rocz.legło s:ę pu bl·kzne
neg.«> słonca ,
żądanie, abv Andreolii u (<w il
CLy .!IpoduC"wal
-ie: paa
Ze ~tanow:.>ka przewoon:czącego
najwyiszt>j nall:'rody
l - s iwalu
EU'ro>pej:,k,jej Unia Crześ_iaruk:ch
Demokra tów. Miala by być to' w Wenecji?
Nie, byla ona d la
ll'UI..ie
kaTa za wolność przekoo_ń
całkowit"m ZdSj{ ~czeni""n.
~
prawo do wla9nego poglądu!
czy lem na jak"s nal!rode
aJe
Dla w~zystk,ch taka w:"_;nie
nie przypuszczale"Tl, ze będzie
reakcja erefenowskich kół rzą 
tn ta najwyż<za.
dow~-ch
na wypowiedż GuLo
Był pan
podcl;as oierw Andreo,tiego, może być tylko
sn'eh
dni fesliv. alu w "Veneujawn:en:em rzeczywi.;;tych inejl, a potem "", jechal pan. Olą
tencji obecnego k,ierownidwa w
zwątpił pan w ~ukces?
Bonn a d a Polaków po.twierNie, po pro.;'u m);!
Die
dzen'em faktu, że nasze ataki
delegował mnie na dln,er;.
i sp:zeciw wobec· rewiz,i<>nis Czy pana pob~ l '" Wieltycznej poUyk: Bvnn n'e b:orą
kiej Br~ lanii i Frar;tji '"esy
s-ię z żadnej nadwraż!:wośc'. a sic:
z
najhlii~z) mi r.la.ami IHm fo.bii. ale z realnego zagro- mow"mi?
żenia pokoju probIernam: kwe- -f\.1atn \\" e-~ C'" ,\\.·il~
hi1&8

Lew z We nE: C~

'"l:ojek·ó\\". 'Ar

II

ez
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szło<ci ich galeria przekrocz'ć
ma pię<:'ÓLiesiąt sztuk. Podobno
lepiej zwiedzać parli: w peł
nvm 'wi~tl e dnia, o zmierzchu

bOwiem
osoby co wraźliws7e
zle znoszą spÓtkania z potworami trzeciorzędu.
Inspiracją
dla twórcy galerii dinozaurów są wciąż nowe
odkrycia paleontologów co sprawia, że łużycki rezerwat jest
w ciaglym rozwoju. Ostatnio
np. grupa brazylijskich badaczy odkryła w stanie Paraiba
liczne ślady iguanodonów (jaszczurów
zębatych),
roślinożer
CÓW, które żyły w lasach tych
okolic przed 130 milionami lat,
iywiąe się ~łównie
m.ięlddmi
pędami drzew iglastych. ~

niem

bPasyli~

_ _ ew~

tzw . dolina dinozaurów w tanie Paraiba była jednym z największych pośrÓ{j znanych ~o
tąd
iedlisk tych
olbrzymow,
dochodzących do 10 m długosci.
R ówniri w Rf'pubłice Federaln.-j
Niemiee
w
ei~Ku
ostalnieh lat kilkakrotnie znajdowano
ślady
ic;uanodoniw.
Sensaej~ stalo się jednak
dopi~ro, ~dy 'IV 198
roku pewie.l
lIbi~racz
kamieni
pDb'daebetnyeh natrafił w pobliżu miejscowości Nehden na keśe
'-'inoza1łTa,
liwra
doprewad:&ila
Dau1l.weów de wielkiego znaleziska DkieIeww dorosłyeb i
mlodyeh iKuanodoDow, eo pozwoliło )lO ras
pierwszy
peSDk Wiiej e.oIudę łeco calUłlklL Obok znaleziska w sta~emiIJIc (USA). ~ to je-

za.w~dó,

Sześ ' dziesięciopięciolet n i o becnie

d} ne znane d ląd szelątki dinozaura
:o wcsesne!:o
okresu
kredowe!: •.

I

en

dzielą się na d obrych, byle jakich i :z.lych. Gulto AndT~ot~ .... :
leźy 2: pewnością d o d obrych poli~ykó""
•
t'z~-m
WJ~d(' .
choćby fakt, że od trzyd ziestu z gorą lai ,~a glowoe. role rI .
wlo-.kiej cenie p o l itycznd. Jet to praktyku.1ący katoltk,

Innym
niezwykle
cennym
odkryciem o sta:nich lat są wykopaliska, których eksploracją
kierował
arl:entyi,ski paleontolog J. F. Bonapal·te we wschodniej Patagonii. między Rio !\egro, Ziemią Ognistą, Kordyl ie rami i wybrze.lem Oceanu pokojnego. W śród skał wczesnego
trzeciorzędu
(okolo 200 milionów lat przed naszą erą) odkrył on gn iazd o zloLone z dwoch
jaj i dziewięciu szkieletów mło
dych
dinozaurów
st osun"owo
malych rozmiarów nie znanego
dotąd gatunku czy odmiany.
Dodajmy na koniec, że twórca parku jaszczurów olbrzYn;lów
z Kleinwelka za swe zaslugi Vii
popularyzacji wiedzy o p!'adziejach Ziemi odznaczony
zao;tał
przez
Akademię Nauk
NRD
meda.lem lA-ibni t.a.
KAMIL DALECKI
(Interpress)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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film frallcu~~o-nie •• iH'kl
"adyg'nat" .

robił
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twarte skrzynki ~~anowią
00wiem często "okazję" do dewastacji kabli telefonicznych. Z ~
go powodu naue telefvny są
często nieczynne, a na J(·h naprawę musimy czekać n ił') az i
kilka tygodni - narzekaj:} abonenci. SI>rawa rozl.>ija - ię podobno o to. kto ma kupie kłód
kę. ADM u",aża, że WL'T, WUT
że ADM.
Kierownictw
Admini lraClji
Za!:órska-Poludnie
na
naszą
interwencję
ebil"~a ło
"k.rzynlii
niezwłocznie z .. be'pi~nyć. (i~a)

EH
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---_._,~~-~"

w telegraficznym

funduje "jaguar." I

Zapraszamy na start
nast~pców Szurkowskiego
I

IIi ot ..mi. łat aakoleniowcJ' i .słalacse lIekejl kolarskiej
kieleckiej KOKONY HcaniauM ... ~ młodych .hł~peó,: ~)'i
eici ... naa.' "saoa_t nutępMw SallCkowskieco . WidII

lIezestników tyell wyicieów, próbll"jllcyell . . rall pierwsay
sw ych iii na pnycotowanych pnez orcarillatorów rowera'"
w yieicowyeh, trafia . . .ekcji Korony, w której pod opiek1l
trenerów i instruktorów . .anaje tajniki kolarstwa. Z naizdolniejszych wyraataA nęsto dobny zawodnicy. ,,"ykłady Knysatofa ChrabltSllClla i Zdzislawa Aniola, a ostat , io braei Aa'neja i ZbiCniewa Piątków, SIł najlepszych teco
.owodem. . ~
wlaśnic kola/ze, lina ni jOli dziś na krajowych nosach, lita wlali
swc pierwsze kroki w oreaflizowanych tradycyjnie jcsien4 wyściCach Korony.
Podobnie jak wlałach popnednich, w najbliźszym c:&asie Kerona .oreanizuje kolejne wyściei dla młodzieiy . .Jak nas poinformowal sakoleniowiec sekcji, Krzysztof Stanek, we wrześniu
i pierwszeLpolowie paźdlliernika odbędzie się pięe wyścieów,
w klPrych moell uczestniczyć chlopcy llI'odzeni w latac~
1971-197%. Pierws'le wyściCi odbędlll się w najblii zą sobotę
I
niedzielę na Leśnym Stadionie w Kielcach, a dlucość trasy wy: iesie okolo 7 kilometrów. Zbiórka chętnych, dla Idóryeh
przyeotowano 15 rowerów, na stadio: le Korony pr'ly ul. Koniewa w oba dni o Codzinie lt.
Akcji szkoleniowców i działany Korony, służącej wylawianiu kolarskich łalentów, patronuje od momentu. jej zainicjowania redakcja "ECHA DNIA", która w tym roku ufundowala rower wyścicowy "jaeulu" dła najzdelniejszcgo mło.de~
kobrza. Rower wręczony .ostanie chłopcu, ktory w pIęCIU
wyścigach zdobędzie najwięcej punktów. ponadto. dla zdobyw:
ców t.olowych łokat orcanizatorzy pnycotowah nacI' .dy I
upominki w po taci sprzętu kolarskiego (pa'.'tcCle, koszulkI, s~o
den ki, dresy), a takie klubowe proporczykI. Zapraszamy WięC
młodych adeptów kolar twa ra tart!
(paw)
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Budowlani i Swit na czele tabeli
Broń lepsza od akademików z Lublina
Zwycię kie mecze naszej młodzieży

• Zgodnie. naszymi prsewJ.d:rwaniami, w rez~rywkach
li&,i reeionalnej kobiet dominujll piłkarki ręczne Budewlanych
Kielce i Switu Wełica. Oba
nasze zespoły odni.ooly w minioną niedzielę
kolejne zwycięstwa i znajdują się na c.:ele tabeli bez sbraty punktu.
K ielcza.nki i wolicz.anki gościły
tyn1 razem w Lublinie, g~ie
wygraJy wysoko z miejscowymi
zespołami.
.,Siódemka" Budewlanych pokoonała MKS Lubblin 30 :16 (14:ll), mając n.a.jskulecznie isza zawodniczke w Monice Michalskiej, zdobywczYllli
10 bramek. Celnymi strzałami
popisywały się
również:
Ew
Kruk - 7 bra.me>k ocaz Barbara Kołodziej i Beala Nosek
po 5. Natomiast Swit odJniósł
zw}"Cięstwo nad
BudGwlanymi
Lublin 22:6 (12:3), zdobywając
bramld re strzałów: Doroty
Curyl lO, Jolanty Chod-u,r 5. Elżbiety Molendy ł oraz Beaty
Choour, Haliny Rabiej i Ewy
Szewczyk po 1. Młode !i'ziewczę
ta z Woliey, mające wspaorcie
VI starszych koleiankach D.
Curyl i E. Mołendzie, zaprezentowały w tym mecz.u bacdzo
dobrą formę. a porzede W'Szystk i.m kUJteczlloOŚĆ.
Po dwóch kolei'kacn s.potkań
tabela rozgrywek drużyn żeń
sklch przedstawia się następtJ
ją.co:

1. BUDOWL NI

2. ŚWIT
3. Bud. Lublin

4. MKS Kraśnik
5. MK Lub\.in
6. LZS Poleczek

4 53-SO
! 4 41-23
! ! 36-32
l 1 14-23
2 1 33--49
l 1 li-lO

!

W nadcnoazącą niedzielę piłkll!rlci
rę-czne
Budowlanych
ielce grać będą o goctz.. 9.15
we własnej nali przy ul. Ja~. ellońskiej
znajsłabszym zelem rozgrywek - LZS Poloczek (przegrał z Budowlanymi
Lublin 10:30) a drużyna Świtu
7mierzy się na własnym OOis-ku
~ MKS KraśnHt (godz. 14).

185

A 8

• W lidze regionalnej męs
kich ,siódemek" odnotowaliśmy
pieirw'sae zwycięstwo BrOIli ~~
dom, która wygra,ła na -wy;ezdzie z AZS Politechnika Lublin 36:31 (l&:l<I). NajskUlteczniejszymi zaIWodnikami rad()lIlskiego zespołu byli: Waldemar
Pały
II
bramek,
Marek
Zdzieeh 9 i KNysztof Mistak 'J.
• W rozgrywkacn juniorek i
juniorów strefy lubelskiej nasze mlode. respoly też zaIIlotowaly na swym koncie zwycięstwa. Juniorzy Breni poko!lali swych rówieśników z Wisły Pulawy 25:23, a w rywa11za.cji jumiorek młodszyeh .Jutrzenka Kielce (t5-letnie dziewczęta z SP nr Zl) wygraŁa :r:
Padwą Zamość 13:9.
(ap)

skrócie
Trzecw. pacU. rozgrJ'w ...
M88IIt<Wie ~
pojedyalcY. • mist~we .ioIri«•

!teCę

ta

w

zaJroń<!z'yia się po ~{ polIuaię

ciach z.".yclęstwem oorońCT tytuł.., AAałelija
•• r . ._
BN
preteodentecn, Garrii Kaspar....
welll. Tym
samym
33-letfli
mistr:r: świata objął prowadze- ·
nie 1:1" nad swym o lZ lat mlooszym rywaletn.
• W pierwszym finMowym
meczu o Puchac Kanady hokejowa reprezentacja gospodarzy
wygrała ze Szweej~ 5:! (2:1, l=-,
!:l). Za dwa dni w Edrnonton
hokeiści
Kanady
i Szwecji
:r:rnierzą się w drug.im pojedynku finałowym.
Zwycięzcą

•

1Z-elapowego
kolarskiego Tour de
l' A venir został Francuz Charles
Mottet, który w końcowej klas.yfikacji wyprzedził o l minutę
i 47 sekund
Czechoslowaka
.J. Skodę. Najlepszy z Polaków,
Andrzej Mierzejewski zajął 18
miejsce ze stratą 19 minut 56
sekund do zwycięzcy. Lecn Piasecki był 75, a Jerzy Jagieła 86.
opr. (ap)
wyścigu ·

Sukces kartingowców
Transbudu Radom
• Rozegrany na torze kartingowym
w Szczecinie finał
druży:nowych
mislrzostw Polskli w kategori.i popularnej wygrał zespół TRANSBUDU Rad..m 107 pkt.
prred Gryfią
Szczecin 84 pkt, Tranremo Mię
dzychód 29 pkt i Aulomohil\clubem Bydgoszcz W pkt. Najl~zym
zawodniki.em fi-nało
wycn wyścigów kartingowrow
był
radomia.nin Mirosław Ra-

EGIA Wars.,awa. LECHIA
Gdańsk i WIDZEW ł.ódź to
kolcjni rywalc piłkarzy
RADOMIAKA w li!;"ewyeh b0jach.
W
ciągu
najbliższych
trzecn tygodni radomski beniaminek zdawać więc będzie wyjątkowo trudny egzamin.
fh.dzianie i legioniści to aktualni
liderzy i wiceliderzy ekstraklasy, a wyjazd na Wybrzeże też
nie będzie krajoznawczą wycieczką. Czy podopieczni trenera Józefa Antoniaka wyjdą 0bronną ręką z tych
pojedynków? Czy obniżka formy, jaką
dalo się zauważyć podczas sobotniego meczu z krakowską
Wisłą
była
tylko chwilowa?
Ile punktów zdobędzie Radomiak w trzech
najbliższych
spotkaniach? Pytania te nurtują kibiców "zielonych".

dom~ną ~. belczan

.Motocykliści KORONY
ponownie mistrzami Polski·
uiym sukeesem kieleckich motocyklistów aakońcsyła się łe
~eroezna rywalizacja o mistrzostwo Pelski w rajdach szosowo-lereoowych. Druiyoowe, podobuie jak przed rekiem,
najlepsi w kraju okauli się reprezentanci KORONY, a trzecie
miejsce wywalczyli zawodnicy Kieleclge~o Klub. M4»toroweee. indywidualnie, a kielczan na najwyższym podium stanęli: Tomau
GARBAT w klasie młodzieżowej 175 ccm i Zbicniew BAN ASIK w
klasic powyzej :$\) ccm (obaj z Korony) 01''' Ryszard AUGUSTYN
z KKM w klasie %51 ccm, zdObywając tytuły mistrzów Polski.
Kieleccy rajdowcy dominowali zwłaszcza w klasie lZI ccm, w
której zajęli cztery czolowe lokaty. Wicemistrzem kraju został b0wiem Andrzej Frankowski z Korony, trzcci był Krllysztof KędziD
ra • KKM, a ClIwarty Dariusz Grze!;"orczyk • Kor4Hly. Gratulujemy
naszym rajdowcom piękne~o sukcesu.
(ap)

D

Niegościnni

gospodarze...
o

• Ze zmiennym
powodze. n.iem grali na własnych kortacn tenisiści Blękitnych Kielce w U-ligowym turnieju. Kielecka drużyna po zwycięstwie
nad AZS Poznań 6:3 następ
nego dnia ooZ'llała nieoczeki·wanej porażki
ze Spartakusem
.Jcłema
Góra 4:5. Było to
pierwsze zwycięstwo SpartakUsa w rozgrywkach. Występują
cy w grupie "B" (<spadkowej)
męki-lni
zajmują
aktualnie
pi.erwsze miejsce w ta,beli. wraz
z AZS Poznań, mając na koncie trzy wy>grane mecze.
(ap)

radycyjnym turniejem. e
puchar pl"ellydenta miasta
,,stariw", rozecylWlym z
_azii Doi Sta.rachowic, rozpocaąl się w Da&zym re!;"ionie seIlon koszykówki. W
trzydniowej
impre:ae
uczesłniC'lyły
męaltie _poły
Górnika Wieliczka,
Pi.otroevili,
Budowlanych Radom i St3ol"U Starachochowiee. Gospodarze turnieju
okazali się Da tyle niegościnni,
ile odprawili • kwitkiem ws.3ystkich konkurentów do !;"łównej
lłaf:rody, odnosząc komplet
cię5lw. Keszyk:uze Staru pokonali
kolejno
Budowlanych
80:64 (31:28),
Górnika
93:75
14l:37j i Piotroovię 103:15 (48:28).
..)rugi.f: miejsce zajęli Budowlani Radom, którzy wygrali z
Gim.i.ltiesn 93:71 (49:39) i Piotr-

T

.wy-

remanenty

ekstraklasy) najlepiej świadczy
o ofensywnym stylu gry <;Irużyny trenera .Jerzec. Kopy. Dodajmy jeszcze, że bramki legionistów strzeże .Jaeek Kazimierski,
aktualnie
pierwszy
bramkarz reprezentacji <Polski!
Na stadionie przy ul. Struga
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Notatnik' Koszykar.ze JUZ rZUCają
za 3 punkty!
reportera
Zwycięstwo i porażka
tenisistów Błękitnych

o

na,

cilieo

ozył".

Piłkarskie
L

Klasa 250 .ccm

stwa gospodarzy, którzy
dotychczas byli zbyt I!!<Jscmni dla
rywali, oddając punkty Igloopolowi i Stali Mielec . .

Broń l Star ata-lide.ra - Hetmana Zameść. Radomian i starapowinniśmy więc być świadka
chowiczan dzieli już
bowiem
mi
atrakcyjnego
wirlowiska. tylko jeden punkt od piłkarzy
Cbodzi o to, by radomianie z Zamościa, którzy ostatnio
zdołali dotrzymać
kroku goś potknęli się w
Tarnobrzel!u.
ciom z Warszawy.
Broń grać teraz będzie z
Orłem w
Wierzbicy. a Star u
Po
drugoligowych
derbach siebie z Po!;"onią Siedlce. Nasi
Kielc, w obozach obu niedziel- kandydaci na
dru~olil!owców
nycn rywali diametralnie róż powinni zdobyć komplet punkne nastroje. Sympatycy Koro- tów.
ny cieszą się ze
zwycięstwa
swojej drużyny i optymistvczNim jednak emocjonować się
niej patrzą w
przyszłoŚĆ.
W będziemy ligowymi pojedynkaBłękitnych myśli się natomiast
mi naszych drużvn. jutro puo
sprowadzeniu
posiłków
z cnaroWa środa z udziałem czteKrakowa (za Starościaka?). Czy recn polskich zespołów: Lecha,
Już sobotni mecz z Legią w
jednak takie t:9Źwiązanie przy- Widuwa, Po!;"oni i Wisly. NajRadomiu powinien częściowo dać niesie spodziewane efekt v? W większe zainteresowanie budzi
odpowiedź na te pytania.
Ry- niedzielę gwardziści I!raia
na oczywiście wyst.ęp słynnego Liwale ze stolicy będą bez wąt własnym boisku z
Włóknia
verpoolu w Poznaniu. Telewipienia
bardzo
wymagającym rzem
Pa:lianice.
Najwyższy
zja transmituje ten mecz w
nartnerem, a liczba zdobytych czas, by widownia wychodziła pr("~rllmie l, od !;"odziny 15.55.
dotychczas bramek (12 - naj- ze stadionu przy ul. Sciegienwię!'ej ze wszystkich zespoł6w nego zadowolona
ze zwycit:(paw)

W III lidze
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http://sbc.wbp.kielce.pl
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110:85 (83:311). Trzecia byla Piotr_via, czwarty Girnik.

covią

Turniej rozegrany WGtał według nowych przepisów. które
obow iązywać już będą w ~bli~a.
jących
s.ię rozgrywkach
mistrzowskich. Naj islotniejszą w
nich zmianą jest możliwość zdoobycia 3 pkt. celnym strzałem
z półdystansu (ua linii wytyczonej promieniem w odleg~
ci 6,25 m od środka kosza).
Jak nas poinformował trener
gospodarzy, Henryk Boroń, zawodnicy doŚĆ często decydowali.
się na rzuty z dalszej odległoś
ci, starając się w ten sposób
poWiększyć
o trzy oczka dorobek punklowy zespołu.
Najskuteczo.iejszym strzeLcem
trzydni<owej
rywalizacji pod.
koszami Sta,raeoowic okazał się
Piotr Karbown iezek z Piotrroyj,i,
zdobywca 116 pkt. On też otrzymał
nagrodę
dla najlepszego
koszykarza turnieju. Zawoct.n.ikowd :r: Piotrkowa niewiele ustępował w skuteczności .JCł"1IJ'
Miuda z Budowla,nych, zapisują<: na swym koncie
1M pkt.
W czołówce snajperów znaleźli
się również: drugi z radomian.
I!;"nacy Suwala 76 pkt. oraz
starachowiczanie: Wiesław Lenart 65 pkt., Maciej Ziewiec 62
pkt. i Krllyszlef Z"-ja 54 pkt..
a na końcowy sukces g<liOpodarzy zapracowali także Zbiertiew Tok:u'Ski, ~arek Gajewski i Krzysztof Medaj.
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Wkrótce na naszym terenie
odbędzie się kolejny turn,ej koszykarzy. tym razem w Rad&miu. Rozegrany on zOi>tan:e w
dn iach 28"-30 hm z okazji Dni
Budowlanych. Natomiast w polowie paźdz.iernika
rozpocznie
się r y wal ;zacja
w lidze regionalnej. Do rozgrywek seniorów
zgłosJy
się zespoły: AZS, rezerw II-ligowegQ Startu i Głu
chego z Lublina. Orlat z Dęb
lina, l\1KS z Siedlec, rezerw
Slali ze Stalowej Woli oraz
Budowlanych z Radomia i Staru ze Slarachowic. W sumie 8
drużyn. Tak więc po r3Z p;~rw
szy od 1917 roku (I), w r()o7!:rvwkach mistrzowsk ich z:\br~knie
kcszykarzy Tęczy Kielce ..,
(p3W)
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