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Prawo

na wczasach

ObradUie Seim Hl
ZIS o godz. 11 zebrał
si ę Sejm PRL. Pierwszy
punkt obrad wiąże su;
z sejm ową kontrolą nad wykonaniem ważnego pohtycznie aktu.. jakim jest amne-'
stia uchwalo.na przed dwoma miesiącami.
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19 bm. I sekretarz KC PZPR,
prezes Rady Mińistrów, gen. armii Wojciech Jaruzelski przyjął
przebywającego
w
Polsce no
czele delegacji Ludowo-Demokratycznej
Partii
Afganistanu,
zastępcę członka Biuro Połitycz
nego, - sekretarza
KC
LDPA,
Ma hmuda Ba ryala i.
Wyrażono pczekonanie, że istnieją możliwości dalszego rozwoju stosunków pomiędzy PZPR
i LDPA oraz pogłębiania współ
pracy polsko-afgańskiej Vi róż
nych dziedzinach, w duchu tradycyjnej przyjaźni łączącej oba
narody.

Corocznie organizowane są wczasy połąCllonc z nauką jazdy. Orje biura turystyczne wspólnie z Instytucjami prowadzą
cymi kursy samochodowe. W zajeździe GS 'II' Olsztynku, przy
trasie E-8l, szkolą się klienci olsztyńskie!:o .. Orbisu".
!tanizują
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nici

więcej

• Brud, bałagan i lekceważenie obowiązków
• Kierownicy sklepów nie lubią "Sanepidu"
• Kary nie wystarczą by było lepiej
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Wsklepach spożywczych
na bakier z czystością
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WłodzimierlMokrz~slczak I
wśród hutników Ostrowca
Wc'ZOraj w O~Lrowcu przebywał z-ca członka
Biura Poli tyczneg«). sekrelarz KC PZPR,
Włodzim ierz
Mokrzyszczak.
Wraz z I sekretarzem
KW
PZPR w Kielca"h
Macie~m
ItOKOŃCZENIE NA STR. !

Poznańska

i

~i-

o·
a-

10'

n·

CF

IŻ'

U.

ed

do

sił

po

do
e-

e<t

~4Ć

:a·

'(I

tV

OT-

niów
oda hl-

-

Andrzej

W

DOKONCZENlE NA 8TR

"Przejśti Ó"la"

2

do nowcgG

yly
vej
em

de

bie

w?

jui

książeczki zdrowia. Sta owi
zagrożenie
- może być
nosicielem chorób ~akaźnych.
Dopóki nie podda srę odpowiednim badaniom, nie może

więe

Zakładach

pracować.

Sklep spożywczy P88 r r 230
przy ul. Klouowf'j w Kielcaeh.
Pierwsza uW'łga
inspektorów
dotyczy przetrzymywania na ladzie nie opakowanych ryb. Ponadto pi!rsonel nie posiada nakryć głowy. W szatni nieporzą
dek - buty zamiast w szafkach, leżą porozrzucane
pod
krzesłami. W przedsionku ubikacji cuchnący zapach pQC1w'dzący z ni~zczelnej kanalizacji.
Sklep
warzywnc:.-owocowy
nr <I Spółdzielni Ogrod l iczej
pn.y ul. Klonowej 54 w Kielcach. Brudne są ściany, i sufilY
w sali sprzedaży, odpryskuje z
nich farba, w kątach pomieszczeń pajęczyna. Nieporządek
panuje także w
innych p~
mieszczeniach sklepowych, na
parapetach centymetr kurzu. I
tu porozrzucane jest obuwie,
sprzedawcy nie posiadają czepków. Nie dysponują leż środka
mi dezynfekcyjnymi niezbędny-

wczor<>J~ \ m.in. różnego rodzaju pojemni:

'la
tegor ..ezne targi
krajowe
".Jesień 84" w Poznania przygotowała
spółdzielczośe
praey.
Producenci spod znaku CZSP
dysponują
towarami
wartości
ponad 58 mld zł, zajmują tt-i
największl\
powierzchnię
wystawienniczą. Wśród 19l! zakła
dów spólddelezych nie braku je
wyLwórców z wojewóddw kieled:iege i radomskie!,:"o. Kilku
s nich odwiedziłem wczoraj.
że

jednllm ze sklepów 2 kon fekcją tOC!lIla się taka rozmowa: Wie pani. dlaczego wiszą tutaj same buble?
Bo najladniejs:e rzeczy wlIsyłają za granicę. N iedawno majom.ll wrócił' z WęgieT,
gd~ie
wid::ial bllrd:o ładne. pOlskie
wllrobll· ..

Zbraniecki

lJajwięk zą

Kielecka

specjaliZUjąca

ofer~ę

"Chemiplastyka"
w prOdukcji
szłu znych,

się

wyrobów z tworzyw

"Skoda"- model 85

ków gospodarczych,
misek
l
miednic, talerzyków deserowy ~ h ,
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nies7.c~ściu

W iele szesęSCLa mial kierowca te,o .,malucha", który staranował betonowe ogrodzenie Komunalne,o Przrds ięb' "t"stwa Remontowo-Budowlane,o przy ul.
17 Stycznia w Shraehowicach.
Skoń czylo
się
na stosunkowe

DOKOŃCZENIE

Na

I

zakończenie

Przymusowe lądowanie
papieskiego samolotu
w środę, w pnedosbtDim
dniu swej 12-dniowej wizyty
w Kanadzie, papież Jan Paweł
U IM HZ dru,i na próżne asilował dotrzee de Fort Sim!';
- son. n.a odle~łej wyspie w pobliżu koła polarne,o. ahv od-

sezonu

Mors a przyg da
pokładzie

I Obra za czci
.\

"

s-rn

DOKOI'lCZENIE N \

ocnym akcentem i w bardzo atrakcyjny sposób zamykają tegoroczny sezon
żeglarze województwo
radomskiego. Przed kilkoma dn iami

Bkipl' ratunkowe
w.Ydobyły
Jai spoci ~rasów zwłoki 60
ofiar katastrofy ekwador k ie~o
IJaJDOlet. typu ..DC-S" 'lit" poblii. lotniska w Quito, jednakie Dadał nie potrafion. doli_ya się ze ~ni_ych 08Ób.

n

nie,rożnej sUu~e.

na

6 ofiar katastrory "DC-S"

N A STR. S

Z podróży Jana Pawia

DOKONCZENIE NA STR. %

Fot. Le<;zek Adamozyk

Producenci samochodów, również Czesi niechętnie
UChylają
przed terminem rąbka tajemnicy. dotyczącej nowych modeli
wozów. Udało mi się
jednak
zjednać
przychylność
kompetentnych osób w fabryce Mlada Boleslav i
na kilka dni
przed oficjalną premierą obejrzeć w Brnie i poznać podstawowe dane techniczne ..skody
130 rapid" - model 85.
DOKOŃCZENTI: NA STR. 'l

dokładnie

27
partyjna gazeta
Kielecczyzny
i
woj.
radomskiego
.. Słowo
Ludu"
obchodzi
jubileusz
35-lecia istnienia. Z tej okazji
jej czytelnicy będą
mogli wziąć udział w licznych imprezach, organ izowanych w niedzielę - 23 wrześ
nia.

nej

Ksi ążki pl"ly
~1ięsnych
Kielee ul. Dzi eriyńskiego.
Inspektorzy kieleckiego ..Sanepidu" stwierdzają, że jedna z
pracownic nie pesiada aktual-

lub Prasy i

K

Nie ma' kłopotów ze' zbytem
-mówią nasi producenci

:0-

te;

tym roku,
września,

"Jesień 84"

r spomniałem

1")

11-

CAF

ludu"

.czytelnikom
W

w r zec'zywbtości?

W br. łódzka .. Ariadna" dostarczy 1609 ton nici; z tego, polowę na rynek krajowy, drugie
tyle dla przemysłu.

"Słowa

Gazeta swoim

Placówki handlu spozywe'le~o to obi ekty. w których musi być
;"1:czeg,;lnie cz~s~o, osoby p adające towary powinuy być schludnie
ubrane, micć aktualne JLo,i ąieC'Z ki z oceną stanu zdrowia, wreszcie
respektować przepisy be'lpieczeństwa i bigieny pracy. A jak jest

S~

pól
E"A,

3S lal

55-letni Amer"kauin Thomas
Brigham został postawiony w
stan oskarienia w zwiazku ze
śmiercią 3 pasażerów
w następstwie eksplozii
bomu:" na
dworcu montrealskim. Na to
oskarżenie
Brigham zarea~o
wal... ściągnięciem
w sądzie
spodni.

http://sbc.wbp.kielce.pl

"P

rii"

6-osobowa grupo
żeglarzy
z
radomskich
klubów wypłynęło
niewielkim jachtem sy ... Azuryt"
w dwutyJodniowy rejs do RFN.
Tuż przed wy jodem kapitan
jachtu
Zygmunt Kęd~ierski
stwierdził, że docelowym portem
będzie Kilonio, chociaż - jeśli
tylko pogada i pomyślne wiatry
dopiszą - wówczas jacht zaNinie również do Lubeki. Jest tet
rejs szkoleniowy, o
uczestnicy
zdobywać będą niezbędny stoI
marski,
pozwalający
ubieg::Jć
się o stopnie oficerskie i kapitańskie.
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No właśnie. To fakt . że spo r o
wy sylamy na eksport, ale jest
to nasza gospOdarcza koniec?floM. "Przejedliśmy". spor o
w
latach siedemdziesiątych i t rze ba to teraz ::-apłacić, a poonadto
bez eksportu n i e mo::emlJ lic:yć
na żadne zagraniczne
zak upy
Przecież n i e u'yobra.:amy sobie
życia
bez kawy . herbaty, za·
granic znych win, a rtykulów kolonialnych, materiałów i . surowców nie::-bfdnllCh do produkcji,
gotowych wyrobów
zagranic z'
fłVCh u'ytwÓr ców. To ws:ystk o
tTUba mieć za co kupić. nikt
prezentów nam robić nie bfd:ie.
Chodzi o to , że nas za zagrafliczna ofer ta
me jest
zbyt
atrakcyjna. Wprawd::-ie w eksporcie zbli:amy się do... 1979
Toku, a le głównym jego p r:ed '
miotem są , niestety,\ surowce węgiel i siarka. A pr::-ecież jesz cze w latach siedemd:iesiątyc h
bardzo powainy ud:iał tO zagranicznej s przeda ż y m iał pTLe'
mysł
elektromaszy nowy. Teraz
jakoś nie ma zbyt wielu chftnych na nas : e wyroby np.
kompletne obiekty przemy< /owe ,
maszlIny ,
komputery.
Nas :::a
techno logia. nowoc.:'e snoŚć produkcji wlecze się wagonie za
znanymi, europejskimi wytwór'
cami. To fak t , że mamy w iele
trudności
materia/oUlo-surowcowych , ale prz ecież na int ensy'
fikację eksportu w naszym bank" czekają także dolary. Jakoś
niewielu chętnych sif ga po nie,
by
unowocześniać
produkcję ,
wprowad zać nowoc::- esne technologie. 1 to jest baTd:o niepo;
kojqce, albowi em c zoł ówk a eu·
ropejska szybk o ucieka do ])noduo Czy uda nam się kiedykolwiek ją dogonić?
A swoją drogą, rozmawiające
w sklepie panie
miały sporo
,.aeji. Mimo
tych
w szystkich
kłopotów , na eksport potrafiroll
szyć ładnie i modni e, na rynek
krajowy znowu idą buble. .te
co, że rynek wszystko weźmie?
Ciekawe jak dlugo jeszcze?

"Jesień

DOKOŃCZENIE

mi do

ZE

uł.:rzymania
w
urządzeń sanitarnych.

STR. 1
czystości

Kiosk nr 21 przy ul. 1 Maja
121, naleiący do Międzywoje
wódakiej Handlowej Spółdziel i
Inwalidów w Kielcaeh. Brak
zlew02.lllywaka
umożliwiające
.go personelowi umycie
rąk .
Pracown iey nie utają dostatecznej liczby fa rtucbów ochronnych, dwoje z nieh nie ma
aktualnych książeczek zdrowia .
Sklep
rabiałowo- piekar iesy
nr 32, podle,;ły GS M8fawica.
Przecieka dach,
zniszczone są
sali sp.rzwaiy i na
ściany w
zapleczu, także drewnian a podłoga bard7lO t r udn.a do u t rzymania · czystości. Nieciekawy widok przedstawiają też meble
stanowiące wy~enie sklepu
i
zaplecza.
Półki ,
regały
i
lady
pory owane
i
u szkodZO'Ile muszą być poddane
renowacji. Nieczynna wnywalka, njesprawne
jedno z urzą
dzeń
chłodniczych
masło,
margaryna i serk.i przechowoje się na pÓłkach . I tu jedna z
pracownic nie posiada w ksiqŻ€Czce wpisu o stanie zdrowia .
Listę tę uzupełnia jes:uze brak
książki kQDtroli sanitarnej.
Sklep spoiywezy PSS .,Społem" m: 122 przy ul. Rew. Paź
tłu.FDik.wej 2
w
Ilielcaeb.
l znów brudne ścia.ny i sufity,
bl'akuje ż..aróweł!: i kloszy, dwie
sprzedawczynie nil' legitymują
się
aktualnymi książeczkami
zdrowia .
Sklep spoiywezy nr 51 pny
uJ. Za,:órslr.iej 111' Kieleaeb. N a
podestach, za ladami zniszczone
i pofałdowane linoleum, w ma_o
gazynie mnóstwo brudnych butelek, zanieczyszczone podło!!i,
pod ladami śmieci i tektura. W
szatni dla personel17 bałagan,
ubranie wisi razem z odzieią 0chronną , nieporządek w ubikacji. W związku z prowadzoną tu
sprzedażą piwa. przed wejściem

m
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towano kupujący.n dwa nowe
wyroby : bezdetel"gentowy proszek dO prania bieli.my dziecię:
cej o nazwie .,natural '. bar d zo
delikatny, zawierający 80 proc.
mydła
oraz pyl platkowy również do prania ubiorów dziecięcych. - Na pierwsze półrocze
Jak
pointormowała
mnie
Bogumiła
Gołąbek kierow niczka zaopatrzenia I zbytu radomskiej spółdzielni - dostarczy
się ogółem 90 ton tych nowych
srod .. t;", piorących, które tu, W
PoznanIU, w zbudzają duże zainteresownnie, ponieważ dotąd ża
den producent w kraju środków
piorących
o
takich walorach
nie robił.
Jeden z największych pawilonów ekspozycyjnych oddany został do dyspOZYCji
Krajowego
Związku
Zabaw ~arskiego
w
Kielcach. W raJ1loa{"h tego zw ią z
ku prezentują tu swoje wyroby spóldLielnie
zabawkarskie
m.in. z Kielecczy ny. Choć zabawki nie są artyri:ułem pierw szej potrzeby. to jronak handlowcy nie omijają stoisk
z
pluszowymi misiami, lalkami,
samochodzikami itp. <AJ gorsza
- ich plany odnośnie ilości i w
tym asortymencie nie będą w
pelni wykonane. P r oducenci zabawek równie;' mają problemy
z surowcami. narzek ają na braki ka-drowe i są w sta nie dostarczyć do sklepów
ok olo 80
pl'OC. tego, na co liczy handel.
Na przykład S""iętokr zyska
Spóldzi-elnia
Zabawka rsk a w
Kielcach mOLe dostarczyć róiDych cace!-r dIn naszych milusińsldch za 70 m l n zł, natomiast
rynek wchłonąlby t ego towaru
za "90 mln zł . Nic wil:C d ziwnego, że i w przypadku tej
spółddclni handlowanie zakoń
czyJo się drugiego dnia przed
poludniem. S zezególnie dużym
popytem ciesz yły si ę nowe za bawki piusLOwe. np. miś z pozytywką oraz udane. w formie
zwierzątek, pokrowce na poduszki do wó?,k ów d zieciQcy ch oraz
podobne dywaniki.
Hielecka .,Precyzja" ,
zaprezentewala
22
rodzaje zabawek z metalu
i
tworzyw
sztucznych wartości 89 mln zł
oraz po raz pierwszy - galanterię z tworzyw skóropodobnych
z myślą o m10dycb dziewczę
tach. Niektóre wzory toreb, portfelików itp. są naprawdę bardw u<lane i moi.na tylko ~ ało
wać , że kieleckie WPHW nie
za inlerCfi&wało się tymi wyrobami, zaś chętnie w7i«:1i je handlowcy z Warszawy , Knto-wic,
Gdańska i Szczecina.
Na zakończenie tej relacji
kilka s1ów o udziale firm polonijnych, których ekspoLYcje w
dwócb obszernych
pawilonach
są najbardziej oblegane. Nie ma
się zresztą czemu dziwić: wy'
roby prezentowane są w stylu
najlepszycb
firm
za{'hodnicb
przyjezd ają cyc h
do
stolicy
Wielkopolski na targi między
na r odowe. W tegorocznej "Jesieni 34" bierze udzial 90 firm
polonijnych. które
pre.óentują
ponad 50 g rup towal"~wych .
J. PAŃCZl!K
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doniczek, okładek na ksią i.ki i
n iekióryl'h pomocy s zkolnych na pierwsze półrocz e 1985 roku
pTledstawila
handlowi
oferię
wartości 46 mln zł, t o jest o 10
mln zł wię\szą od ubiegłorocz
n ej . Towary sprzedane zosialy
już pierwszego dnia .Jan .Ja;ieł
ło zastępca prezes a "Chemiplastyki" os\}Oiadczył, że w tym
asortymencie
potrzeby
rynku
pokryte zostaną tylko w 0 '< 010
70 procentach. Niestety, apetytów handlowców nie mo ż na w
pełni z aspokoić z powodu braków materiałów i surowców oraz og r aniczonyc h
mo :. liwości
produkcyjnych.
Chemiczno-Wytwórcza
Spółdzielnia Pracy ,.Spoiwo" z Radomia pr z ygotowała ofert ę wartości
!lO mln zł, z c'ego w
picrwS'.ym dniu sprzedano townrów za 80 mln z ł. SpecjalnoSć tej spółd'ielni, to wyroby
gumowe. na przyk lad
wycieraczki, ró ' ncgo typu uszc~clki.
ora z obuwie pla ·owe. W tym .
r oku po ra z pierwszy zapre::en -

Obraduill Seim HL
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Główny
z go~po d :lJ"cze~o
punktu widzenia
tem::!t obrad - to drobna wyb"órcze ść.

P'lJrz;1de-k
dzi1!nny
obej muje d'wa sprawozd a~ia ko_
misj i. sCJl11o'.vych.
Pierwsze
doty czy przc d.,tawJOnego przez Rad ę P ails twa projektu ustawy .0 Są
dzie Najwyższym.
Drugie
k oml';y jne
sprawozdanie dotyczy rzą dow e
go projektu u stawy o ube z.
pieczeniach
majątkowyrh i
osobewych.
PrzeWid z iane
s ą interpelacje i zapytania posel "ki e.

•
oc~

Na ba ier z cz

do sklepu i w przedsionku peł
no
Jliwop.ałków
papierosów,
kal)sli, votłuczonego szkliwa i
papierów.
Sklep spożywczy nr 174 PSS
ul. Dolomil.ewa w
Kielc:u:b.
Brudno, kierowniczka sklepu w
bardzo niegrzeczny s posób daje
kontrolującym
do zrozum ie ia,
że są niepożądanymi gośćmi, nie
chce zaplaci ć m andatu.
Delikatery przy pl. Part yzanww. Nielad w szatni, personel r,ie posiada cze pków ochronnych obowiązuj-lcych 11 a
stoiskach
piekarniczym
i
mi~snym.
Tyle sp<J6trzeień.

4"

J es tc śn:y
zwracaJą

rozczarowani. Kli<l.'lci
uwagI: głuwnie na C.las ooslu!(i.
w pośpiechu umyka nam sprawa jej jakości. Nawet jeżeli
któryś z kli entów zwróci uwagę na brudne rę " e sprze-dawczyni, resz~a sto ją cyc h w kol ejCe
denerwuje się, że zaWTaca gIo-

Będą

żelazka

-SystemaAycznie zwięhsza prona ryJlek załoga ZaJtladów Metalowych ,,Predom-Dezamet" w Nowej ~bi .
Od IIOCSlł1ku roku ecł iorey
krajowi .lrzymali
ponad
l
mln ielazek eJekłryeznyc:h, "aś
de keńea ,rudnia zamierza się
destarayi- tłalsze pół aniliona, a
więe rasem tyle, ile
eirzymał
ryDek w lm F., kiedy te Newa
Dęlla nei.wała najwy-'
.r__
duke,k ie1wek.

wę·

dukcję

Choć

przeeiei nie my winniś
my JlUn_ai: stanu mnitarnego
plawwek
bandleiWY h, sprawa
jest to- ważna. ale i żenująca,
bo nie .bowiązek i straeh
Jlue. ,,8aJlepidelll", ale kultura na.azu~ dbai- o higienę __
sobiSlą i
mystość pemieszczeń,
w llłóryeh sJJnedaje się arly••]y ~ywae..
ta-s)

W . skrócie
z regionu
• Dc>b;f'~a kllóca r·emoDt
CMpu~:r.monych
00 lat _budowań
pobenedyktyńskich
z
XVI wieku w Nowd Słupi.
Po zakońCZ4'niu robót w bud ynk u ~łównym (demu opata)

ZE STH. 1

NiewątpliwQ
atrakcjQ
dla
młodzieży będą dwa, tygodniowe rejsy po Bałtyku no słynnej

barkentynie
"Pogoria",
która
nie tok dawno pod dowództwem
kapitano Krzysztofa Baranowskiego wróciło z 9-miesięcznej
podróży szlakami
starych kul.
tur.
Otóż
radomski
Okręgowy
Zwiq.zek Żeglarsk i otrzymał do

f

,

stewie.

znajdzie pomiesrzezenie biblioteka &"minna oraz c-&ytelnia

W odd:z.ialaeh Olut:go"'!ej
Dyrek~ji Dróg Publicznych w
Kielcach
gospodarza
na
książek i c~s>opism.
• Rozpoczęt y zIBtał
roz- drogach woj. kieleckiego i
ruch maszyn i urządzeń w radoDliSkieg.o _ prze<l nastaniem
nowej hali produkcyjnej, wy- zimy
r emontuje
się
pługi
budowanej w ·przetwórn.i o- odśnieżne, p'askarki
i tzw.
w
magazynach
wocowo- warzywpej w Chars z- rozrzutniki,
nicy. Wytwarzać się w niej gr<mlamone są środkd
chebędzie komp.oty,
dżemy,
0mkz.ne do usuwania gołoled2i.
,
(mj)
górkJi konserwowe,
kapus.tę
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Zamias t

d ożynek

W Urzędzie
Białobrz egac h

Mi:lsta i Gminy w
odoyło się spotkanie mi-cjscowych wladz
z
przodują~ymi rol n ikami, którym
podziękowano za żniwny trud i
rekordowe plony uzyskane ra
nie najlepszych gruntach. Należą
do nich m.i!"!. Krzysllof Kosiee,
Mieczysław Zurowski,
Tadeusz
Truszkowski, Stanisław !tIalycbnjak, Bronisław Skrzypek, Andrzej Danis, Tadcusz .Jaworski
i wielu innych. Dobre wyniki w
czasie tegorocznych prac żniw 
rych uzyskali też pracownicy
PGR w Suchej, ekipy POM, GS
i SKR. Przodującym dyplomy
w.n;czył naczelnik miasta i gmi-

Włodzimierz Mokrzyszczak

w' ród hutników Ostrowca I
DOKOl\;'CZENlE ZE STR. 1
Lubezyńskim spotkał
przw ~łudniem
z

się
on
aktywem
Huty
lm
M.
Nowotki.
W
spotkaniu uc zestn iczy li równ~eż:
członek
KC
PZPR,
Cusław
Stępień ora<z ' g_poda r ze miasta: I sekretarz KM, Zd:r.islaw
CHchowski i prezydent, Wło
dzimierz Mi.Ioa.rz.
Sękretarz KC za poq,n ał uczestników 5pot-kania z efektam i
dyskusji
nad
uchwałą
XVI
lrlenum KC, projektem
Cen tralnego Planu
Rocznego na
rok 1985. przygotowaniami do
rozpoc:zęeia nowegQ roku S2kolenia partyjnego, a także przeb~g ie m
kampanE
sprawozdawczo- wyborczej w ZSMP.
Dyrekto.r
na('Zelny
huty
Adam Śnj,adowski przed.5tawil
wyniki gospodarcze za dz.i.ewięć
miesięcy. Zadania huta wykonała z nadwyżką, mimo wielu
trudności
zaopatrzen iowyc1:I. .
W . Mokrzyszczak
z
towarz ysząey mi
mu OSQba.mi
odwied-z i ł na.>tępnie
wyd:z.i.a} ko- '
lejowy Zakładu
M etalurgieznego. gdzie oo'było się S>potkanie z jego kierown i~twem. W.
Mokrzyszc zak przebywał równiież na
terenie
WlStrzymanej
budowy
Zakładu
Przerobu

ł'M>mu.

Warto podkreślic, że wc:wraj
11a l pJJoian i e za!>oga wak>owni
Jlrol ~li dr()bnych Zakładu Metalurgicznego
wYl-roou wwala
mJ,łi<Onową tonę wyrobów. Były
\o pręty żebrowane przeznaCZ>OIle na euport do .ZSRR.

Morska przygoda na pokładzie "Pogorii"
DOKOŃCZENIE

pasteryzowaną
i inne
prze twory na rynek krajowy
na ek.s~rt.
• Przed r6:Łpooezęcieul k a mpanii cukrownlezej n,a Kieleee:r.yADle, n.astał ,;orlłcy
okres pr~y dla koleju-:r.y ebsłulI:ujących
kolejki w~ko1.4rowe. Wiele
ton buraków
"ciuchcie" dowożą ced~Dnie
do
Cukrowni "Lubna"
w
Kazim1erzy Wielkiej i Cu:"'"
krowni "Włostów" we Wlo-

swej dyspozycji w terminie ad ' ków, główni e chłopców ze szkół
27 września do 8 października
województwa radomskiego.
"Pogorię", która wielu młodym
ludziom pozwoli przeżyć praw·
Morsko przygodo pod żagla
dziwą morskQ
przygodę . Rejsy
mi "Pogorti" wzbudziło ogromne
te, organ izowane pod nazwQ
IO,nteresowanie zarówno wśród
"Pierwszy krok no m~rzu" damłodzieży szkolnej, studenckie1
dzą szansę sprawdzenia się no
a takie procujQcych osób. Zgło
pokładzie jachtu
także i tym,
siło się o wiele więcej chętnych
którzy dopiero myślQ o zdobyniż może uczestniczyć w rejsie.
woniu podstawowych stopni że
SWiadczy to dobitnie, ie żeglar
glarskich. W obu rejsach weź
stwo staje się coraz bardziej
mie udział ponO<l 80 uczestnipopu lo me.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wieslaw Lis, zaś zarolników i ptzedstawicieli instytucji pracującyc h
na rzecz rolnidwa udekorował
odznaczeniami państwowymi, regi-.)" alnymi i res:>rtowymi wicewojewoda radomski, inż. Wawrzy"iee Pietruszka.
(ekr.)
ny,

fiZ .

służonych

Nauko\,"cy chemicy
- na Kielecczyźnie
W Kielcach
rozpoezął
si~
wczoraj 3-dniewy zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicwego oraz Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego.
W otwar ciu obrad uczestniczyli m.in.:
wiceminister oświaty i wychowania - Marian Gala oraz sekret.arz KW PZPR - .Józef Winiarski i wojewoda kielecki Włodzirnieu Pasternak,
którzy
r ajbardziej wyróżniającym się
naukowcom chemikom wręczyli
odznaczenia pa ń stwowe i rnę
dale PTCh.
Kielecki zjazd c;1emików poś wi~ony
jest
współczesnym
prol)lemom kształ cenia chemików or-az wykorzystaniu tYC>i
kadr w gosl'JOdarce narodoweJ
W obradach uczest . iczą goście
zagraniczni. Przewotlniczy prezes PTCh - prof. dr Lucjan
Sebcz.yk.
-

..o

,
.!

S

d
d
b

c

łt

::.,

k
k
k

11
b

d
(

d

s.
Konferencja pra'!owa w LOK
Wczoraj w Radomiu odbyło
spotkanie kierownictwa ZaWojewódzkiego LOK ·z
przedstawkielami
miejscowej
prasy, na \.tórym poinformowano o 4O-letBim dOl"Obku lej
organizacji skupiającej obecnie
w regioJlie radomskim 55 tys.
czło ków .
D.liennikarze
mieli
także możliwość zapoznania się
z bazą szlroleniową LOK.
(ekr)

się

rządu

.-'
::
-!

,.
::

Proku.ratorzy rejonowi w Starachowicaeb i Jędrzejowie aresztowali na w.niosek wła~i
wycb organów milicji s~raw
ców grożnych wypadków drogowych w Krynkach. Mniszku
i Kozłowie: Zhigniewa K . Oat.
21), JanWlza -Ch. (lat 34) &raz
Lecha M ., (lat 23).
•

W

Bredat:h ~ycłl tgm .

Ki>ńslóe) Zł-letni
TattetlSAI
S.
prewad:zą.€ ·nieosbożnie "stara"
w ~za.sie mgły, ~ieebal na tYl

wyprzedzaB4ri"

furmaaai.
PeG . (Jat 73)
ranny.
• Na ul. Mostowej w Ostrowcu Sw. Andrzej W . (lat 35)
w<skutek
nieoslro'.mego
(pod
wpływem alkoholu) kierowania
.. fiatem lU p" najechał na tył
innego
"rnałucba" .
PoszkOOi>wane zostaly
dwie
kobiety .
Sprl\lWca wYvadku zbi egł, ale
został zatrzymany w
pościgu.
•
Wskutek
gwałtownego
wejścia na jezdnię,
w Radzanowie (gm. Busko-Zdrój) został
pOtrącony przez .,poloneza" W iktor K .
30). Nieuważny przewożący ni-ą Sia ni.sław

został

nat

chodzień

doznał

obrażeń

ciała
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Na zd, ęciu: wiceprezes ' Zarz. Woj. Polskiego Związku Działkow
cuw w Kielcach, \Vładysław Janowski, dekoruje srebrną odznaką
K
mil"cza Nawaekie;o.
Fot. Tadeusz Szmidl

si<;
~e-

Najlepsi

działkowcy

W ogrod:t.ie działkowym im. A. Zawadzkiego
w Kielcach
z okazji ol1cbodow tegorocznego :Swięta Plonów i Da.i,. DLialkowca, odbyła się mila uroczystość, podczas której wielu zasłużonych działkowcow uhonorowano pa ,uiąl kowymi dyplomami ora:l....słolymi i srebrnymi odLnakami ,,za zasłngi w rozwoju
ogrodnictwa d1<iałkowego". Złotą od1<naką udekorowano JÓZEFA
SURDYK.A, a 14 działkowcom wręczono odznaki srebrne.
Wszystkim wyróżnionym serdenn" gratulacje w imieniu zarządu przeka:lał prezes POD im. A. Zawadzkiego, mgr Jan
Markiewicz.
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E.lektryczny
ze
Skarżyska
('HO) do Kielc (5.33) dowoząc,Y
ludZli do pracy.
w. styczniu
spÓżnil się 8 razy. w lutym i
marcu 3. w maju 5. \V C"lerwcu
także 3 razy. Nowo uruchomion ..... Nida" - chluba kieleck ich
kolejarzy (dobry perso-nel. nowe
wa~·(my. CZysty. niestety
bez
.. Wa.rsu" ) kursuje t)a rdziej regularrie. Za spóźnienie
poś
piesznego z tzw. dodatku l....tvwacvjnego ot)słuaa (wszvsey od
których zalei.ało spóźnienie) p!aci najmniej 2.5 tys zł. Ale z
winy ludzi zdarz.a się tyl'ko 5
proc. spÓź.ni~ń.

Tylko w służbie ruchu i o!JhandlJwej brakuje na
tc:reD1e RPK Kielce az 4011 osób. z tego 300 mant>Wl wych.
W największej stacji węzł","wej
Skarżysko 86.manewrowych wykonuje prace 246 (160 ludzi brakuje). Są przemęczeni zmian~
wym systemem pracy i fatalnymi warunkami. Na niektórych posterunkach brak nawet
wody do mycia. l':'i-e cieszą więc
pieniądze. :hoć ustawiacz razem
z na dliC'lOOwvm' zac('&b.i i 30
tys . zł mi.esięcznie. Ludzie chcą
normalnie żyć. mi-eć cu.s na kino. książkę - nie haTować od
rana do nocy.
N.a razie jeónak Pl'Zvc,o.odzą mówi dyrekw.r Gałąz.ka
- nawet na ponadnormatywne
dv-i:ury. Trz.eba umieć to doce-

TYllli:zasem myśli się o modernizacji sl'lcii Skarż'''5k'l Bę
dl> hamulce torO'We (wveLiminuje to pracę 31 browych). Q<l-Woczesne urzadzooóa przeĄta' I«:~
we. lepsze warunki socl, .. ln.e.
BE:dzie haLa napraw waw)'nów .
Z 6000 zaCL'udniu-nyCh w SlULuaCLl
aand1owo-pn.ewQZowycll.
a.ouu p,acU'wn!.kow I<la - Sl'ednie
w y K.>i.La lcertile. ~.5UO, to kvulety.
liJ kJoleJarZ) przepracowała ponad 15 lat. <,łace rowne sredni"J k,aj-(}weJ Ul-e 5'1 wielk;j zach~'ą ala ptldeJluuJ4cych prad:.
Z 12 oiletow darmowych rocz.n.ie
mało który
kJ-leJarz ~rzY'Sta.
a z.nit.ka HO proc. te"L ILie ma
więK.Szego znaczen.la.

nie.

się

7Jmiany w st.a- ( tnego deflcj"tu ma byc uruc~orach()'Wi.cki-ej g-a.stron<JOmii.
mienie w lokalu barowym pleLikwidacji
ulegnie bar
karni bagietek - smalwwitego
"Ekspres" w pobliżu placu gen.
pieczywa, k.tóre stat'achowi~Swiel·czewskiego. Nie miał nignie wają tylko z "imPO'rtu" ze
dy dQbrej sławy. sta'DQwił od
stolicy lub innych wiGks~ych
dawna pijacką przystań. Nie
miast.
bE:dzie po nim wit>lkiego żalu.
Wydaje się. że w obu przychylJ.a te u pewnej gru'ov 9tap<Ulkach s:) to dQbre POmysłv
lej klienteli. W zwolnionym losta·cach'lw'irki ~j PSS. Oby ich
kalu ma b~'ć zor:;anbowara curealizacj.a nie
trwała
zbyt
kiernicza pie!.arenka. Na ryndłu.!{o.
{au-n})
ku pojawi si~ wi~cej pączków
i słodkich hułeczek.
Bar .. Popularny" przy ul. 1
Maja rpim-o blbkJści głównej
bramy FSC nie mógł osiągnąć
dOoorvch obrotów handlowych.
DOKONCZENIE ZE STR
Ostat.ni. k:>-lejnv a·jent też nie
dał rady i PO>dzięk:JOWał za 00Już o godz. 11 na stadionie
sadę.
Wyjściem
z
permanenmiędzyszkolnym w Kielcach rozpocznie się cykl imprez rekreacyjno-sportowych. Kieleckie spół
dzielnie
mieszkan iowe:
KSM,
RSM "Armatury", SBM "Pion ier"
i
Świętokrzyska
Spółdzielnia
Mieszkaniowo walczyć będą o
puchar "Słowo Ludu".
Wśród
zabawnych
konkurencji
m.in.:
przeciąganie
liny,
wyścigi na
Najbarct-Zliej poopularny
w
szczudłach.
rozbijanie
namioRadomiu jest Klub Se.n.io-ra
tów (na czas). rysowanie karyprzy uL Sienkiewicza , d o któkatur "przeciwników" i wiele inrego uczęS'ZCzają emeryci . i
nych konkurencji. Zawody spół
renciści.
Ostatnio
miasto
dzielców zakończy wielka sztawzoogaciło się o n()wą te",
feta .
typU placówkę . działającą w
Wiele emocji
dostarczy zaosiedlu Nad Potok iem.
pewne "mecz 35-lecia" między
Podobne klu·by przydałyby
dziennikarzami
o
wladzami
się w
innych większy ch 0 Kielc. Obie drużyny, wśród któsie<łl.:lch mieszkaniowych.
rych aż mieni się od znanych
(j.ryb)
nazwisk. przygotowują
się
do

Cod21i.enna rzeczyw ist()ść kJelec kich k()lejarzy to także słabe
SZYU1.Y i pękające rozjazdy. PO
których przy ()graniczonej
z
k()nieczności prędkOoŚC i
przejeż
dżają dziennie 244 oochgi pasażerskie i dui.o więcej to.warowych. Aż wstyd przyznać. ale
z wymianą niektórych szyn czeka się nieraz ki·lka m~ięcy.

Na pl·anowanv rem-ont 400 rozjazdów rocz.nie
wymieni.a s;ę

I

Oprócz IUGzi
brakUje k.Alei
takze wagunow. R.xLD1e w k,aJU kasUje się Iż tYb., w .ym
roku wyproaukuJe Się zale<llWie
5 tys. wagonowo JewLą więc
wa.:ony n"n stoP. nie my.e. 00
nie ma kiedy lu<> n·le ma gdzie
(ol'akuJe my j._i). Pl'l.ypaclek braku wagonu r klasy w pociągu
dalekoOoie-i.nym nie nalezy do

! "Słowo Ludu"-czytelnikom
tego spotkania niezwykle
starannie, trenując gdzie się do.
Spec jalnie dla widzów przygotowana wiele
niespodzianek
i atrakcji z nagrodami. Czytelnicy "Slowa" będq mogli spróbować swych sil w najprzeróż
niejszych zabawach.
Po emocjach
no
stadionie,
.. Sławo Ludu" zaprasza do hali
widowiskowo-sportowe} no koncert dedykowany czytelnikom tej
gazety. Od godz. 18 w holi występować
będą m.in .
Zespól
Pieśni i Tańca "Kielce", zespoły
WOK i biQ band kpt. Malinowskiego. "Grube Dudy'" Kabaret
"Frakcja", "Małe Kielczanki" i
"Trzpioty", kapela Stefana WyczyńskieQo z Lubczy. "Waly Jagiellońskie" i mistrzowskie pory
"Tęczy".
W
programie liczne
niespodzianki i losowonie
naQród. "SIO\I~o" zaprasza!

Nowy Klub Seniora
w Radomiu

Sam.o

życie

takich
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ue'YWClmy ek splozję p1'ClwotwórstwCl. OstCltni o włCl
śnie
odnotowany
zostal
gromki k1'=yk kolejnego noworodka: kodeksu po winności urzędników
państwowych wraz
z wykazem praw obywateli.

P

Akt bez precedensu, jeśli go
zestawić np. z przepisami in.tl/tucji świadczqcych
u~lugi dLa
ludności.
Weźml/ choćby
PKS.
llekroć tuta mI się zCljąĆ m iej-

sce z przodu autobusu . kluje
mnie w oczy deka log llowieszczo zatytułowany: ..obowiqzkl
podróżnego ", a poniżeJ
podobne;
treści
drugie
pouczenie:
,.RodTÓżny
powinien"
Wodzqc
o1ćiem po licznych punktach zakazu. mimo wykupionego bile-

tu. mam

ochotę- wYStqść

np.. aby

natych-

m-iMt gdy t wydaje mi się. iż
samq swojq obecnościl4 w autebusowym pudLe już coś na1'U-

&zam.

CZlltajqc kodeks
urzędniczy
petent mo±e odnie'ć z lektu1'lI
jedną. jedynq satysfak.cję. miano'vicie. że pod nagłówk i em nie
Toi się od zakazów i nakazów

latwIente na~. tnteresantÓw . bez
wyjątków... Ch.ociaż nie.
przewidziano wyjątki! UrzędnIk bowiem ma ze szczególną troską
odnosić się do weteranów. niepelnospratllnycft i do kobiet cię'
żarnycft.
Nie~tety. nie
jest to
wytwór
fantazji
felietonisty
lecz doslo~Ł>ny zapis kodeksowy.

on zdejmowal

czapkę. mówi! dzień dob1'l/,
cierał obuwie czy nos. Jest

<f

l
l
:ll

u.
ego
zastal
Hkze-

zykują

barów,

Ń

35)
pod
n ia
tył

będzie

roledwie 113. Czasem w~·c pociąg z.a.mi.ast 60 jooz.ie 15 km
na gooztnę.

rLadkoścL

Za mówienia na pl'zc-syłki pię
się
w koOllCU
kwaonału.
tymcrosem z braku zała-dUlllk,u
w woLne sobOty kolej prze-wvu
rocznie w krajU o 1,5 mln to.n
towarów
mniej.
Ni-ewłaśclwe
wY'koczystanie t.aooru. 'rzelrz"m)"Wan.ie lu.b samowolny zała
dunek powiększa-i'ł Lkzbę strat
o następne 300 tys tOoll WSpÓł
praca z zakładami przemysł~
wymi w woj. kieleckim takJi.e
nastręcza
spo"e trudn-OŚCi. Do
największych kJolejowych dlu'Ż
ników z tytułu pl'zet.czymywania wagon6w należą huta w 0strGwcu. "Nowiny". SpóldJzi-eln.ia
Tra.ns;:>~rtu Wiejskiego.
trzą

I

Wielkość

wych na
Wsch:>dniej

nakładów
przyszły

ti-nansoro«: dla

DYl'ekcji

Ok.ręgo-

CI:

W-

d()..
ety.

•

e zstkim Inni ku jarze...

słudz.e

~

[0-

•

yrekt'Or Rejvnu
Prze<Wozów K()lejowych w Kielcach Jan Gałl\zka twieedzi.
że nie doinwestowana. od
lat
cierpiąca
na brak ludzi do
pracy. kolej przechOdzi poważ
ny kryzys.

~

,:
",

święta

świąt,

::

,

od

Kolejarze mówią, je praJa pi 'ze o nich jedynie z okazji
wakacji i Dnia Kolejarza, Artykułów pochłcbnych j.!st
mało. Powszechnie ludzie uwa.ża.ją, że z koleją jeszcze nikt nie
wygrał, a kolejarze: opóźniają pociągi, podstawiają zepsute
wagOM, kradną itp.

~

:I:

•
D.le

wyna-

tomiast
w
tym
dokumencie
wszystko to. o czym U1'zędn i~
wiedzieć
powinien...
znacznie
w '-eśniej, nim zo,tClI uTzędni
kiem.
PTzykład? P1'O~zę bClrd .o! Otóż
u1'-ędn;k
ma obowiązek udzle-

l'l.ć
obywatelowi
inf01'macji
pr zy

zalatwi(miu

Urzędnik prawdę
danej sprawy. pny .tępnie wyiaśniać

treŚĆ

o o owi4Zujący(:h

przeph ów, szybko
ro;:strzl/Yać'
sp1'a wy, ws;:ech t ronnie i cierpliwie uzasCldniać' odmowną deC'/Izję. a tak:e szanowIĆ czas interesanta ..
Ten o stCltni obowią zek ~01'~S
pond uje zapewne z wymIenionym we w,:eśniejszym punk.cie
prawem
obywateia
o c z e k i-

w an i a

kultu1'alne~o.

żl/czlt

wego- potralctowania jego sp1'a Wt/. Oczeku1my
zatem cierpliwie na 1'zec~nwe i uprzejme za-

Wracając do
uTZędników
od zarania ich dzieJÓW jClk
świa t długi i s::e1'oki dzielili
się na dob rycft i zlych. U nClS
by In, jest i będzie
podobnie.
R::ec:: ;edyJlie we wzajemnych
proporcjach. Dobrych ~a WIelu
nie mieliśmy. to fakt. Czy relacje te pn wejściu w życie ko-

deksu
Przyznam. brzmi to dla mnie
jak przypomnienie: ..myj ręce
;:>1'zed jed:eniem'" C zy żby kOTo-

niezbędnt/:h

ci powie ...

z;a norm
r nCl1'od::le

I

-

etyczno-moralnym w
rzeC_lJwtście
zżera la
nawet takie naturalne odruchy
jakie powinien mieć ka:dy cz:owiek na widok staruszka (niekoniecznie :aslu';onego weterana) CZIJ kobipty tv zaawansowanej ciąży? Zasad tych uc li si~
przecie:
kilkuletni e
dzieci.
p1'Clwda. że z n iezbyt dobrym
skutkiem. sądząc
po tym . co
ogladamy w autobusach (maluch
siada. bo babcia
mil
nawyk
stania... z kolejek), ale tli już
inna &J)1'awa.

zmienią

się

na

leps~e?

Wątpię·

Dobrzy bowiem mają prawo
być ura :eni. że im się PrzllpominCl Clbecad1o. coś. co :nają ~
kindersztuby. A źli? Pr:eczekają cię±k;e c;:asy
co ?ttJ;wy ±ej
śmiejqc

się

pó/gę1)!(iem.

cl

me

calą gębą.

Mam u"ięc powa:ne ZClr.tr:e>en;a c:y nauki Parkinsona pójdą u nos w las tylko
dlatego
że kode',sou'e powinności zmieniq ob lic:e ur:ędników i u nę
dów. Z nawykami ;ak z p'usakarni. trudne do wyt~pienia.
Prakty~a
z ró±nych Innych
dz;edzin potwierd-a
tak::e.
że
podn;osle. uroc :y,te ślulJ!J sq ows:em - a1'cymilym Cllccentem.
lecz be: żadne; gwarancji. że
po n;rh. nastąpi .;elan'~a c?lIli
alJ'olutna zgodność słów z czynami.

http://sbc.wbp.kielce.pl

TADEUSZ LIPIEC

Kolei Państwowej wynosi
mln zł. co pozwoli jedynie na ko.ntynuQlwa.nie
inwesŁycj,i już rozpoczętych. Potrzeby oblicza się na 3.500 mLn u.
W O'!>racowanvm prQl!ramie zami-erzeń po 1985 r. przewiduje
się m .in. budowę lok:mlQŁvwo.w 
ni w Sędziszowie. budowę wagonowni w Skarżysku i Kielcach oraz mieszkań dla kolej.arzv (700 w Skarżysku i 170
w Ki elNlch ). Dla podn·iesienia
poziomu
obsłu·gi
P<Xlróżnvch
przeprowad7.00no
we ryfikac ję
pracownikó' d,rużyn k'JondukŁ:Jr 
skich i informa-t rów. Otwierane są dodatkowe okienka kasowe. roinsta·lo-wano nowe drukarki biletowe na staciach w
Sk.arżvsku i Kielcach. PQnadto
nrowad7'\na jest sorzedaż biletów w zalkbadach pracy i na
wej

2.200

uoC7.~ln,i.ac h .

JaklcOolwiełt

więc

artm-osfen.

wokół

k.olei ok
jest OObra,
bezstronnie należy po w i-edzi-eć ,
te nie we wszystkim w.in.ni S'ł
kQleja.rze.
(kaz)

Świętokrzyskie

Dni Techniki
Od 24 do 29 września trwać
w województwie kieleckim Swi~tokrzyskie Dni
Techniki, których organizatorem j~st co roku Oddział
Wojewódzki Naczelnej
Org-allizacji Technicznej w Kielcach. Tradycyjnie na ten okres
przv!:,otowano
wiele
imprez, których
ide~
jest
wymiana doświadczeń
po...,icdzy zakładami
pn:emysłowymi
Kil"lecczyznv. stowarzyszeniami
naukowo-technicznymi. a tak:'e nrezenlacja dorobie u ostatniego
roku w dziedzini~ racjonalizacji. wynalazczości i postę
pu t~ch ... ic .. "ego.
będ~

miejsca trudno
Z braku
wymiel11c w z\'sLkie imprezy,
które odhvwać sil' będ~ w
ramach ŚDT w całym wojewóddw;t-:
11
koni~czności
wsoo,,"nijmv
o kilku najważnil"jszych
najcil"kawszych.
W dniu inauguracji. 24 bm.
odh.;dzie sil' w Domu Technika w Kil"lcach uroczyste
.. "otl<anie 7. pn ... ds'awici~la
mi kadry in7y n;(' rv j'lo-technicznl"j ;,vojewód1:lwa i aktvwistami slowarzys~("ń nauk"wo-tl"chnic-,;nvclt NOT. Miedzy innymi wreczone zosta na na~rodv NOT za wybilne
osi . ł!"i ..... ia lf"~łt"ie.,,"e w rC)ku 1983. or;łns'7one zostane
ofidalne wyniki konkursu
bhp. zasluil"ni d '''; a laC7, I" ud~k"rowa"i
zoslan'l o"~"a
C7,~riami naiJ" l y.l'f)wymi i res~rtowymi.

26 bm. w Dom'u Technika
1< inicjatywy
OW NOT w
Kielcao"t i Społl"('z"ego Cen trum Jakości NOT w War.. zawi~ odh~d l il" sic: konferencja'
nt.:
"Zarz!)dzanie
przedsiehiorstwem w a'll'ekcie hkQści produkcii". Sympoz.ium to za'lowi:ltb się
bard~o
ci~kawie. h'm I lrdziej ie ja kość wyrobówSZC71"J!';;;lni~
rynkowych
jl"st temat~m żywo obchod'lącym na" ws",vsllticlt.

WarLo dud f,
tt'~oroczn vch

że

w ramach

-'w i~lokrzyskich

Dni Tt'rhriki otwarta zoslani~ w
Kielr3t"h wv tawa i
,;ield" I<Sh7P1<
wydawnictw
tt'chnic7.nych.
(.. PA)

ED
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Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia

ont

.... probl y

Mieszkańcy

Kieh:cczyz!lY zebrali w tyn: roku (dare za 8 miesięcy) 75 mln 762 tys. zł prLCLnaczonycb na Narodowy
Fundusz Ochro y Zdrowia. Godzi ~ię dodać, iż jest to kwota
o
8 mln 219 tys. zł większa od przekazanej w tym samym okresie
minione!:,o roku. PO l'a dto - z dodatkow ' j zhiórki - uzyska' io
8 mln zł. Zasilą or:e konto budowy kit'leckiego szpitala Ol kolor:icznego.
Nie jest oboj!;l e wSJlierając~' m finarsowo id"ę NFOZ, jak
wznosi się
~łotówki te są wykorzystywa,:e, w ja:<im tempie
tbiekty.

ddano ich w tym roku 7.
ośrodki zdrowia w

O

Są to
Słupi,

Książu,

Nagłowi-

cach, Pierzcbnic)', Oksi!', Ballowie oraz !,>rzychoon.ia lekarska
w Starachowicach. Wznosi się

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 186

POZIOMO: l) kra-ina historyczna w Jugoclaw ił nad Adriatykiem (ze Splitem i Dubrownikiem). 6ł kurs języka
obcego prowadzony na wyższej
uczelni. 7) środek usypiający.
9) występowanie u ludzi, zwierząt i roślin cech właściwych
ich dalekim przodkom. 12) lącz
nik elektryczny
umieszczony
na końcu sznura
przewodnikowego,
l3} charakterystyczny
u wielbłąda. 14) miejscowe rozszerzenie tętnicy; tętniak, 15)
sznur służący dzieciom do zabawy lub sportowcom do zaprawy.
PIONOWO: 2) dawne świa
dectwo, poświadczenie. 3} dmuchany albo napchany włosiem.
gąbką, 4) garncarstwo użytko
we i artystyczne, 5) kunszt.
mistrzostwo. 8) nalepka na wyrobie, 10) lekcew ażenie. pogal'da, ll} bakteria chorobotwórcza. 12) przestarzale: wolna po_
sada. nie obsadzone stanowisko.
Rozwiązani.e
syłać należy

krzyżówki

przepod adresem redakcji
,,E D"
wyłącznie
na
karlach pocztowych w terminie
gedmiu dni od daty niniejszell:'O numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi
rozlosuje się
nal:rodę k~iąźkową. Karty bez
kuponu będą wyłączoue :I losowania.
"ECHO DNIA"
Kupon nr 1M
Rozwiązanie

krzyżówki

nr 171

POZIOMO: dzikllika. poborowy, kokoszka. ceramika. akwarela, zaduszki.
PIONOWO:
zloto.
Kioto.
skoczki. amylaza. kucharz, korowód. morus. kilak.
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kolejne placówki dla potrzeb
lecznictwa - 14 ośrodków. dom
opieki społecznej (w Starachowicach), przychodnię sportową
(w Kiejcach) ! mieszkania dla
personel u leczniczego (w 80dzentynie). Program inwestycyjny jest więc bogaty. przysporzy
nam
znów wiele gabinetów
lekarski~h.
zabiegowych . dentystyc7Jnych. Nic. tylko się cieszyć.
\
Radość tę przyćmiewają jedDak problemy towarzyszące realizacji tych inwestycji. Jest
ich sporo: brak wyko~'awców,
materialów budowlanych i instalacyjnych. itp.
Mi eszkaJlcy BliżY ll a
bardu>
liczą
na to. że w tym rok u
wznoszony tam o biekt lecz iClY
otworzy -podwoje. Nies:ety. nie
zapowiada się przekazanie go do
użytku. , ie można położyć tynków. bo brak wap'·,a. Od 2 lat
inwestor (Urząd
Gminy) nie
mo-i.e sobie poradzić z jego zdobyciem. ' Potrzebne
są
także
pompy
cyrkulacyjne.
plytki
PCV. Nie wykonano jeszcze instaiacji
elektrycznej.
c.o.
wod.kan.
W Odrowążu nie ko tynuuje
się pr<U! na budowie
ośrodka,
gdyż brak
wykonawcy robót
instalacyjnych. W wybudowanych pomieszczeniach pojawiła
się woda.
W Miąs.Jwej równie;; trudno
o wykonawcę robót WykOllCZeniowych. Ponadto kłopot sprawia osadnik ścieków. Skalisty
teren uniemożliwia
zrobienie
wykopu. Potrzebny odpowiedni
sprzęt. którym wyko:rawca nie
dysponuje.
Wstrzymano prace Da budowie w Solcu-Zdroju. W ciągu
tego r0ku
ekipa bud;Jwiana
zdołała
Lam
z.ro:>ić
jedy .. ie
schody zewnętrzne. PrJwadzenie robót utrudnia m.in. brak
materiałów -- papy, płytek PCV.
W taKiej sytuacji przestoje są
nieuniknione.
Budowa ośrodka w · Stopnicy,
to juz osobny rozdział w historii NFOZ-owskich inwestycji.
Budy .. ek jest prawie gotowy
ale niefrasobliwość wykonawców sprawiła, że skuwa się teraz ty •. ki w wielu pomieszczeniach, ze zniszczona zostala elewacja zewnętrzna! l a prace
dodatkowe, związane z tymi
zniszczeniami inwestor ząda z
konta funduszu dodatkowo 15
milionów złotych. WK
NFOZ
doinwcstJwólł tę budowę, przekazując inwestorowi 4,5 mln zł.
Do zrobienia zostalo t. iemało;
posadzki, położenie glazury, malowanie. Beztroski wykonawca
to "Rembud" w Stopnicy.
Na placu .budowy ośrodka
zdrowia w GMnie pusto. Od
czerwca br. nie pojawił się tutaj ani jeden robotnik. 'Powód?
Brak płyt korytkowych na kOllstruKcję dachu. Jest i inny problem do pokonania. Jeden z wykonawców (prywatny rzemieśl
nik) wziął z Urzędu Gminy w
tym roku zaliczkę (30 tys. :LI)
i zniknął. Szuka go bez skutku
łatwowierny inwestor.
WJlhe tempo robót na pozostałych budowach także n;e ' ,,straja optymistycz.1ie. W R:lCławicach (stan surowy Obiektu)
pracuje zaledwie trzech ludzi
na budowie. Nie ma wykonawców rob')! instaiacyjnych. Brak
cegły. g;' ,ejników c.o. W Działoszycach prace przerwano. Wykonawca - Spółdzielnia Pracy
"Miecho'"iar.ka" - nie spieszy
się, nie przystępuje
do wykonywania zadań. W Pawłowie
również przestoje w pracy brak kotłów c.o.

OŚ"odek w Oksie został on
przC'k;lLa,ly do użytku w czerwcu ar. Praktycznie jednak dla
pacjentów jest nadal niedostęp
ny. ;:.lie może być użytkowany.
gdyż jest
pozbawiony energii
eleklr~·cznej.
Lir.ia
zasilająca
te l budynek w prąd przechodzi Pl'zez f)«iesje dwóch g06podarzy mieszkających w sąsiedz
twie ośrodka. Nie zgadzają się
oni na eksploatację linii elektrycznej. Spór trwa już d r ugi
rok. l\1ieszkailcy Oksy przesłali
na tę okoliczność skargę ::lo WK
NFOZ i KW PZPR, prosząc o
interwencję. Sprawa Oksy jest
też
ewidentnym
przykladem
nieposza :' owania
społecznych
zlotówek. Swoją drogą. wszystkie powyższe przyklady stanowią ;Jrzejaw niedostateczne;;o
zainteresowania
inwestycja,nj
dla lecznictwa ze strony s{l<>łecznych komitetów budowy 05·
rodków. urzędów gmin, które
wzięły . a siebie obowiązki inwestorów, wreszcie - nadzoru
bud.>wlanego. który przez I?alce
patrzy na bałagan i niegospodat'ność pa bud().wach.
Wydział
Zdl'ówia
Opieki
Społecznej
Urzędu
Wojewódzkiego uznał, że na liście kolejnych
obiektów .
budowanych
przy udziale środków NFOZ gros
pozo cji inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach
1936-1990
powinny
stanowić
ośrodki zdrowia na wsiach. ProjPitt ten zakwestionowała Wojewódzka Komisja Inwestycyj:~o -Pro pagan.dowa Wojewódzkiego Komitetu NFOZ, wY1'ażając
pogląd,
iż
dostatecznie
dużo
środków
przekazano w ciągu
istnienia NFOZ na budowę lecznic wiejskich. Te, które będą w
najbliŻSZYCh
latach
napływać
na konto funduszu r.aleiałoby
przeznaczyć także
na budowę
domów opieki spolC(!.znej o1'az
placówek lecz'. iczych w nllaslach.

Sztokholmie, Oslo i UelsinkaeJl
poinformowano
jednoc.olcśnie.
ii 3 naj.większe
banki skandynawskie:
Skandi,·avska-Enskilde Banken,
Norwegian Bf'rgen Bank oraz
Finish Union Bank
postanowiły
się poł:lC~YĆ i uLworz~'ć
grupę
bankową
pod
nazwą
"Tbe
candh'avian
Ba'lking
Parlners" Głównym powodem
tej decyzji jest obrona przed
ekspansją
banków
zagranicznych na
rynku skandynawskim. Dotychc:zas banki szwedz·
kie, fińskie i norweskie
nie
mogły ·
bezpośrednio
przenosir
nawzajem sW~'ch udziałów, po
połączeniu
będzie to możliwe.
zwiększy
.. ił.; i konkurencyjność wspólnego banku trzech
krajów. Oczywiście, zabiCK ten

co

Polityka cen- w ZSRR
iuro
Polityczne
KC
KPZR
zaakceptowało
propozycję
rządu
radLieckic!:,o o wprowadzeniu z
dniem 1 września br. obniż
ki cen detalicznych na niektóre towary
powszeehnel:Gużytku, określahc
ją
jako
kOlejny krok, zmierzający do
podniesienia
poziomu życia
obywateli. ł,ączna roczna wartoM: obniżki wyniesie 2,2 mld
rubli.
Na liście :u-tykulów, opublikowanej przez Państwowy
Komitet ZSRR do spraw cen
znalazły
.się
przede wszystkim towary dla dzieci. Obniżka, średnio e 20-38 proc.
objęto również niektóre tkaniny, wyroby dziewiarskie, 0dziei dla dorosłych, artykuIy pasmanteryjn.e, jak również
pewne rodzaje dywa-

B

nową partią srebra, zakupionego od cinkci01ZY, pilot PLL .. Lot" Henryk 51.
wyleciał . - ale już służbowo, sied: ,c za wolantem .. lt-62" do
Kairu, gdiie 10 kg webra sprzedał za 2 000 dała rów USA. Za
pc ~; adane dewizy, z teqo wyjll1du i wcześniejszydl, obrotny lotnik kupil
przez umyślnych na
Zac. lodzie dwa I
sowe samoL
c leIy ("porsche 928" oraz .. mercedes 2000"), które prcrwłe natychmiast sprze<lał w kraju z ogromnym zyskiem złotówkowym
i dewizowym.
W tym miejscu do ~rowy wlą
cza
się
jeszcze
jeden pil04
,.Lotu", Marek J. l todzi. który
z rejsu do Antwerpii za 850 dolarów przywozi i przeno~i przez
ko ;-: lrolę celną AC! Okeciu, Hen·
r·.owi SZa następne 500 srebrnych łańcuszków.

Cały ten "majdan" Henryk Sz.
wywozi nielegcrlnie do Moskwy.
la podrói nie płaci oczywiście

Znowu
taniej!

państwowym.

na stosunkowo
stabilnym poziomie
większość

oweroki wydzieci i
,.,."...".'.... , państwo
ich
dosll!pność
stkich warstw ludod docho-

.Jest to już czwarta duża
cen na towary konsumpcyjne w ciąl!;u ostatnich
dwóeh lat. W roku' miniony
znacznie obniiono ceny na
obniżka

artykuły

artykułów

popularną

VII. W OBRONIE
stala

cieszące się dużym
odzież, telewizo-

!>ię

popytem
ry. lodówki, odbiorniki radi::r.ve, zegarki, dvwany i inne. ł,ączna wartość przeceny

Gmach przy pl. Obrońców Stalingradll
redakcJi miejscowych cl~ienników i KWP.

a sa

"Słowo

międzywojennych

Dyr. W l dLiału liuHury i Sztuki UW Zdzisław Gawroński- wrę
eLa autorowi wy!'ltawy list .:-ratulacyjny od wojewody radomskie.:-o.

"D e t 'Q n 'a c j e"
W tym roku przypad a 10-1ecie twórczości Aleksa .. dra Olszewskiego. Z tej okazji w radomskiej BWA o:warta Z06tala jubileu ~zowa wystawa radomskiego artystL.pt. "Detonacje", czynna do
koilca wrzesnia.
(ws)
Fot. W. Słomka

wy ,l~a!:a

dokonania zmian
w
przepisach prawa finansowego.
\V Szwecji powołano w tym
celu komisję, która ma zakoń
czyć
skomplikowane
prace

Obrona
za pomocą fuzji
przed latem przysdego roku,
potem ostateczną decyzję podejmie Riksda~.
S-E
Banken
przekaże
do
Berl:en Bank 220 milionów koron, a do Union Bank .f Finland 275 milionów
koron.
podobne
kwoty
'Odpowiednio

Lot za kraty (10

z

podkreślić, że ee.ny
i towarów dla dziejuż wcześniej kilkaobniżane.
W porówzal:ranicą,
w ZSRR
te artykulv b ły
iisze. Dzieje się tak

nów importowanyc~ wyroby
z CZ) stej wełny i niektóre artykuły !:,ospodarstwa damowe':-0. Potaniały również pewne
lekarstwa.

a .: grosza, jest prlecież w pra·
cy ...
W Moskwie sprzedaje srebro
Z'O ruble i dolory tajemniczemu

dziennikiem wyw stolicy wo.. Gazeta Kiektóra roiało za sobą
. lat tradycji. Również
"n'. ",lp niu od niej się zaczęło.
powojenny numer "G~
leckiej"
ukazał się
z
a
lutego 1945 roku,
kilkanaście dni po aswo Kielc spod h itlerowupacji. Ale tym razem
ten n ie miał długiego
Nie minął . miesią.c. gdy
niego ukazał się .. DzienI ki" re<lagowany przez
później pisarza Józefa
W roku 1945 nie było
gazeta wychodząca w
Wydawano ł\J bowiem
organ Komitetu WojePPR "Świt". Następprzyniosły
także
inne
Wychodził
miesięcz
n;~I. ,n,.. "; "Cychry", kierowa-

Marię G isgesa. a
ny Biuletyn Gos-Ro~nictwo
i PrzeW latach 1947-48 ukaw dwóch częśc i ach "PaŚwiętokrzyski".
Najpo czytnością c ieszyla się
katowicka "Trybuna Ro".
która
posiadała
ział w Kielcach i temu
poświęcała na swych
ro miejsca. W roku
to już je<lyny dziennik
si ę
systematycznie
tyką województwo kie·

przekażą

banki nitrwesk; i fióski do Szwecji. Oznaczać to bę
dzie, ie np. w puypadku banku szwedzkiego nowi partnerzy
będą kontrolować 1,4
(NorweI:owie) oraz 3,4 (Finowie) procent głosów.
Roczne obroty nowej no ' dJckiej ~rupy bankowej usia!r;q
około 270 miliardów koron. W
skali międzynarOdowej oznacza
to usytuowanie się w I:rupie
raczej małych banków, na 110
miejscu światowej listy. Skandynawska ~rupa bankowa nie
przewiduje przyjmowania do
SWI'I:O grona nowych partnerów, ,- z wyjątkiem Danii, która
na razie nie z~.osiła zaintl'J"esowania tą skandynawska fu zją.
MAREK BIERUT
,,In terpress"
Do interesów zgłaszają pretensje coraz to nowi piloci. Wies!ow G. daje do .. puli", którą
rządzi
Henryk
Sz.,
l .00
srebrnych łańcuszków. Piloci obładowani są forsą. W Antwerpii
Marek J. spotyka nie monego $")-

1949 roku

powstał
wyłqcznie

- "Słowo
PZPR. Po- już jako nie pilot,
tvlll. DrnH>llnw cinkciarz - wy1\0 banknoty dolarojest dosyć im. Ino,
Bony są tańue
rynku od dol OłÓW
Marek J. $Y/onn na-

Zagraniczne bi
"Boru".

Fortuno lOSnIe.

dysponują walorami
kunastu tysięcy rubli,

Piloci

rzędu kilkilku tysi~

cy dolarów i marek RFN. ?ieniądze "robią" pieniądze. Pilot
Ryszard P. prlemyCG ruble do
Zurychu, gdzie nie ruszając się
z lotniska, w kontorze bankowym wymienia radziecką walutę
no dolary, • Jelacji • :3. Tym
samym lO łańcuszki, Jctóre kosztowoly ok. 1 500 dolarów, piloci
otrzymują o ok. 2 tys. doł. wię·

cej!

hi.. marynarza z polskiego

stoł

ku i kupuje od nieqo "na pniu"
kolejne . 500 łańcuszków, pła- '
cąc
w z/otówkach(!) 350 tysięcy, bo marynorz nie chc _ ryzykować .. na cle" w Szczecinie
o.,:i biżuteriq, oni obcą walutą.
Lotnicy pracują, ale - z wiadomych powodów - rejsowych podł"Oży polskich
samolotów jest
mniej. "Spieszony" Marek J. nudzi się w kraju. Z nudów sk.nuje za złotówki bony Pekao, a

kilka

Kie'cacn.
Fot. Archiwum

cka

ludu" miało już osiem
regionalnych i ukazy.
wało się w każdy dzień tygodnia, równ i eż w nie<l;tielę. Dziennik pfOWadził wiele akcji publicystycznych i społecznych, coraz . lepiej spełniał oczekiwania
czytelników.
W
połowie
lat
sześćdziesiątych
nakład
codziennego wyd<lnia "Slowa ludu" sięgał 90 tys. egzempla.rzy,
a "Magazynu" znacznie więcej.
W p ierwszych
lata~h
sie<lemdzies i ątych "Magazyn" wydawano w 230 tys. egzemplarzy, a wydanie niedziel ne s i ęgało 250 tys.
W październiku 1970 roku ukazał się pierwszy numer miesięczn i ka spoleczno-kulturalnego
"Przemiany". który powstał
z
inicjatywy miejscowych dzieMi·
kany. Obaw iano s i ę. by na skutek braku czytelników nie upadł
on tak, jak miesięcznik "Ziemia
Kielecka" wydawany w drugiej
połow ie lot p ię ćdziesiątych. Okazolo się je<lnak. że byly
to
płonne obawy. Pismo z ~ażdym
rokiem pow iększ ala swój nakłod
i liczbę czytelników, nie tylko w
województwie kieleckim. W drugiej polowie lot sie<lemdziesią
tych "Przemiany" miały 20 ' tys.
egzemplarzy jednorazowego nokładu
i pod
tym
względem
przodowały
wśród
wszystkich
p;sm . regionalnych i miesięcZfli
ków w Polsce.
Od 1 grudnio 1971 r. zaczęła
ukazywać się w Kielcach popołudniowa gazeta codzienn a
"Echo Dn ia" - która nadspodziewan :e szybko zdobyło czyteln ików. Popoludn iówka prowadziła na swych
łamach
wiele
akcji
społecznych
i publicystycznych. Obecn ie - mimo
ogran i czeń
papierowych
nokJad . "Relaksu" "Echo Dnia"
sięga 100 tys. egzemplarzy. Zarówno "Słowo ludu", tak "Przemiany" i " Echo Dnia" są wydawane przez Kieleckie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prosa.Książka-Ruch". Edytor ten wy_daje również "Tygodnik Radomski" oraz gazety
zakladowe,
które na K ielecczyźnie mają już

WVS~Y.

Po wylądowaniu na wyspie, pierwsze nosze wrażenie bylo bardzo korzystne. ludzie bardzo spokojni. Qllanowoni, nad
wyraz
grzeczni. Naokoło porządek, czystość wzorowa i zupelny spokój.
Jakby kraj ten nie był w stanie wojny. Po ostatnich przejściach.
ta otmosfera działala na nos jak balsam .
Po krótkim pobycie w porcie i oboz ie przejśc i owym pod liverpoolem, transportem kolejowym ruszyliśmy do Szkocji. Jechaliśmy
chyba ze dwa dni. oglądając z okien wagonów n ie znany nam
kroj. Zieleń. zieleń i same nieużytki, które wkrótce m i ały zamien ; ć się w polo uprawne. Po prostu na wyspie nic się nie upro·
wiało. Nie opłocało się. Wszystko było dowożone z kolonii brytyjskich i to w najlepszym gatunkt·.

mutacji

f

~g,

~je

PolSKI
Ludo
czątkowy

e"

naklad wynosił
ole z roku
na rok rosła popularność tej '
gazety, która obok wiadomości
z kroju i ze świata. zawierała
przede wszystkim i.nformacje
i
artykuły dotyczące reg ionu kieleckiego. W polow ie lat pięć
dziesiątych
wydonia sobotnio·
-nie<lzie~ne
tej gazety miały
charakter pisma społeczno-kul
turalnego i nosiły tytuł - "Slowo Tygodnia".
Wydania
te
przekształcono po pewnym cz~:
s ie
w popularny "Magazyn,
którzy ukazuje s i ę do dzi';. Zapoczątkowano
też
w "Slowie
Ludu" redagowanie tzw. mutacji, czyli kolumn poświęcanych
wylącznie
pewnym
regionom
województwa. P ierwsza była mu·
tocja radomska, a w drug iej
polo..."ie
lot
sześćdz iesi ątych

35 tys.

jego

~zemplarzy,

Ale nawet wle<ly, kie<ly !lic nie
ich majątki
nieusiannie
latają przecież inni piloci. Nie mo obowy, nie "przekTr~ą" kolegów. To się im pa
prostu
nie
opłoca.
~arobią
wuyscy,
pod warunkiem, że
wszyscy przestrzegać będą rE:,",uł
!lry. Zresztą "kurierzy" za to, że
przewożą
trefny towar. mają
prawo do potrącania "p:'ocent ". Zabierają więc częś .; łań
cuuków albo dolarów, albo rubli i przy okazji za/at.vioją
własne tnteresy.
Na ,,ladrie" pojowioć się laczynają inne towary.
Kogo nie
stać na obrót
srebrem,
ten
szmugluje
płoszcze
s:.órzc'1e,
st sunkowo tanie w RFN i S:waj ca~ii, a bardzo pos.!ukiwone w
ZW!Qlku Radzieckim.
Jako pierwsi wpadli dn.kĆta
rze, Jctórzy przyjechali do Krakowa no umówione spotkanie w
celu sprzedania lotnikom sre" ~.
Zołrzymoni, wskazałi wspólników.
Zanowiada się proces na mia·
rę afer
"mięsnej"
czy .. skórzanej",
JACEK ARTOWSKI
(Interpress'
robią,
rosną!

, ...

I

Crawlord -

21 . Vn.40 r. Gen. Siaor,,'" wu-ytuje ObUL

Wylądowaliśmy w środkowej Szkocji. w miejscowości Crawford.
M ieszkaliśmy pod namiotami i chociaż w pełni lota. bylo t::nno
i mokro. Prawie codziennie lał deszcz. Nosze zdrowie ratowoły gu-

mowe materace dmuchane, które jako pierwszy sprawunek kupow n.edalekim od nas Glasgow . Głównym
zajęciem
w
obozie była nauko języka ang ielskieg o. Początki dość łatwe. ole
wymowa trudno i w miarę postępu tru-dnoś~i coraz większe.
waliśmy

Po ki·l kutygodniowym odprężeniu, 12 sierpnia 1940 r. kompania
moja przeszła do Douglas, gdz ie znajdowały się
te
oddziały
10 BKZmot., które nie wyszły na front we Francji. lato SIę koń
czyło. zbl iż ala się jesień. Byl to okres bardzo denerwujący. Stole
były alarmy i stany pogotowia. Po ogromnych nolotoch na Anglię.
w czasie których lotnicy - także i polscy - strącoli po sto kilkadziesiąt bombowców dziennie. Angl icy spodz iewali s ię inwazji
z morza, a także i desantów powietrznych. Szkockie nagie i 10eodne wzqórza idealnie nadawały się do lądowania spadochro"darzy i szybowców. Stąd te alarmy i pogotowia bojowe .

bogatą tradycję

Crawford W salach wvsLawowyCil B\~'A
w Krakowie ciynne jest X Mię

dzynarodowe Biennale Grafiki.
Ekspozycja obejmuje 837 prae
405 artystów z 47 krajOwo Prezentuj=ł one prawie
\\"Sł:) stkie
kierunki we współczesn .. j grafice.
Na zdjędu: Ira"!ment Wysta.wy.
CAF-Socltor

http://sbc.wbp.kielce.pl

Vll.40 r.

G~~L.

dyliśmy w tym czos ie nielicznymi oddz ialomi. które mialy broń
i amunicję, przywiezioną z Frapcii. Anglicy wtedy nie mieli n ic.
Wszystko stracili w Dunk ierce. Ratowal i z Francji tylko lud!!.
Home Guard (miejscowo obywatelska slużba wojskowa) chodził
z dubeltówkami. Gdyby o tym Hitler wiedział...

(14)

•

ZGŁOS
l1-Zl. w niedzielę - 1-13. Stomatologiczna Ul Pocieszka li w
medzlelę I ŚWlęta w god~. 1-21.

Czwartek
20
' rześnia
1984 r.

PogotOWIe Ratunkowe 999, PogotoWIe MO 997. Straż Pożarna
998, Pomoc Drogowa 981. PogotowIe Energetyczne Kielce - Miasto 991. KIelCE; - Teren 956, PoeotowIe WodOCIągowe 994. Pogo. IOWle Gazowe w dni powszednle
31-20-91
w
niedZIelę
I
śWięta
31-20-20.
PogotowIe
wod.-kan.,
c.o., elektryczne RPGM czynne w
gOdz 1-23. tel 31-1&-47 Pocztowa Informacja o Uslugach 911,
Informacja PKP 930. Informacja
PKS 602-79,
Hotel
.. Centralny"
625-11, Oyodek Informacji Usług
WUSP 45"-41
POSTOJE
TAKSOWEK:
Taksówki bagatowe
ul.
Armil
Czerwonej 469-89

Dziś składamy żyt;zenia

FIL!P!NOM
EUSTACHYM
jutro
łI!POLITOM

i ",lATZUSZOM
1978 r. - Jobn Vorster, premier RPA,
ustąpił z zajmowaneg-o od wielu łat St3DOWir!ka, po ujawnieniu kf!mpro~l
tującej go afery
POl1tyczneJ.
1963 r. Prezydent USA,
Jobn F. Kennedy wystąpił w

Radom

Nowym Jorku na. forum Zgro-

Ogólnego NZ. Zaproponował
wspólne
amery-

J

madzenia

TEATR

kalasko-radzieckie badania kos-

w tym wypra,vę ~
(dea ta została pózniej zrealizowana tylko częś
ciowo (we wspólnym locie
kosmonautów wokół
Ziemi).
1944 r. - Wojska radzieckie
IV Frontu Ukraińskiego wkroczyły
przez Przełęcz Dukielską na terytorium Czecbosło
wacji.
1934 r. - Urodziła się Sophia Loren, włoska aktorka filmowa.
1870 r. Nastąpiło "jeduoczenie WłocIL
480 r. p.n.e. - Grecy pokomiczne,

Pers6w · w

nali

Skiej pod
Egt."jsl,im.

bitwie

Salaminą

"Bałtyk"

uPczyjaw"

pol. kol.
19.30.

mor-

,.Heng. 18.

,,&om..a.ntiC3." .,Katastrofa w
Gi b .. alta,~e" - pol. I. 15, g. 13.
USA, kol. 1. 18,

"Mo3kwa" - .,Lata dwudzieste,
lata trzydzIeste" p<>!. kol. I.
15, g. 13 I 17.3J. "Planeta
Krawiec" - pol. kol. I. 15, g. 15.3~.
"WI'izHlctło" pol. kol. I. 18, g.
19.30
"Sludyjne"

-

.. Dzieje

"Robotnik"

-

"W lność" -

u-

grzechu"

pol. kol. I. 18, g. 15, 17
GAL::;RIE

G,-\Jeria
Leśna

l

RWA

nkalarstwo

i

Wollenberg

rysunek

-

"

czynna

w bvdz. 1!-17, nIedZIela 11-15.
G .. lena Fotografiki - ul. Re'ołucji

Pazdzierni}(owel

ty tawa
ń·,kiego
~rnowe"

-17,

nledzlela

-

krajgodz.

Zaol

ł .\\-\

Wflt!'I(7d

-

"St:lr" -

pałacoVl.t" ·

nieczynne.

romst<iego

-

c%ynne

codzie-nnie

APTEJtJ DYZIlRN1!'::. flr !D-OOI
Buczka 37 l . n< !9-008. ul.
SieAklewicza 15
Poradnie dyturuJ"c., dla dzieci
I
d<>roslych
ut
Pocieszka
11
(przychodn". Rejonowa, ... !;Odz

,.Hutnik" - "W puslyni i
w
pusZCZY" - I cz. pol. kol. bo.,
g. 15.30... Długowieczna rodzink3"
- jug. k l. I. U, g. 17.:to i 19.30.

4 "Przodownik"

I
I

II

--~-~. ~ ---=-- ~

STRONA 6

-

•..Marynia"

.

OGŁASZA

kol.
I. Z12,
16 1 18.·cNinAY:"
'A,zpoTr'
EaK"Ag.
-D·yz,Cbul'7.R
Ul. 5tarokunow.. ka

CSRS,
nr 29-071

In

POSTOJE TAKSOW&:t: pl WolnośCI
537-92
Cli
Sienkiewicza
515-n

K_O_ńs_ki_"_e_----.l

l ('--_ _

I

,,.per;az" - .. Krzyżacy" pot.
pan. kol. bo., g. 15.30. "TySiąc
miliardów dolarów" fr. PK .,
kol. I. 15, g. 19. O.
"Antyczne'"

-

nieczynne

uwAGA! Za ewentualne zmia-

młodzieży

DZlS

PROORAM l
15.30 Puchar UEFA - mecz Widzew Łódź Aarhus
16.15 Program dnia
16.20 OT - wiadomości
16.25 Widzew Ł. - Aarhus-II
połowa

17.20 OT - wiadom<>ści
17.30 .,Interstudio"
17.55 "Człowiek dla człowieka"
- mag. PCK
18.05 .. Do
zwycięstwa":
"Na
szańcach Warszawy"
18.30 Sonda: .,Remont kapitalny"
19.00 Dobranoc: .. Miś Uszatek"
19.10 Mieszkać
por.
bud.mieszko
19.30 Dziennik TV
20.00 .. Fakty. wydarzenia, aluzje"
20.15 "Doktor Teyran" (2) - serial franc.
21.45 OT - komentarze
l2.05 Chwila z piosenką
22.15 ,,$wiat z bliska": Etiopia
22.55 OT wiadomości

karską.

Uczestnicy hufca mają możliwość ukończenia
podstawowej w ramach podstawowego
studium zawodowego, możliwóść kontynuowania
nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej, o kierunkach:
~ MONTER SAMOCHODOWY;
~ BLACHARZ KAROSERYJNY;
~ MALARZ LAKIERNIK.
Mogą zdobyć drugi zawód:
~ SPAWACZA;
~ KIEROWCY;
~ OPERATORA WÓZKA;
~ ROBOTNIKA
WYKW ALIFIKOW ANEGO;
~ ROLNIKA WYKWALIFIKOWANEGO.
szkoły

PROGRAM U
17.55 Program dnia
18.00 "Krajobrazy kultury": ,,Na
ulicy... na drodze"
18.30 Program lokalny
19.00 Klub A Piechniczka
19.20 Przeboje .. Dwójki"
19.30 Dziennik TV
20.00 .. Gorąca linia" Ekspres
reporterów
20.15 Teatr Muzyczny na świe
cie: .. Libusza" (3)
21.15 DT wydarzenia
i tel.
"Dwójki"
21.30 .. Punkt
widzenia":
Warszawskie refleksje
22.00 "X" zaprasza: .,Bunt Hioba" węg. film fab.

Jutro
PROGRAM I
6.00 TTR upr. roślin S. III
6.30 TTR hod. zwierz. s. III
8.20 Historia ki VII: Nadzieje
i zfudzenia
9.00 Wokół nas kI. I-II: Prawdy i legendy o Warszawie
9.30 Film dla n zmiany: "Odwiecznv zew" (3) - u W co
wierzysz"
serial TV
ZSRR
10.50 OT - wiadomości
11.00 .. Domowe przedszkole"
11.55 Ję
polski kI. VIII: Spot'<cania - W MU7eum Literatury
12.50 Wokół nas kI. l-II : Prawdy i legendy o Warszawie
13.30 TTR biologia s. I: Przedmiot i zadania biologii
14.00 TTR, chemia, s . l: - Uczymy się chemii

I

Płaca zgodnie z układem zbiorowym w systemie
akordowym. Junacy z kategorią A-3 zdrowia oraz
bez szkoły podstawowej po ukończeniu hufca
będą przen.iesieni. do rezerwy.
Hufiec posiada do dyspozycji junaków: świet
licę, boisko do gier zespołowych.. sprzęt sporto'No-turystyczny, muzyczny itp.
Warunki przyjęcia:
dowód osobisty lub tymczasowy ze stałym
miejscem zameldowania, świadectwo ukoń 
czenia szkoły podstawowej lub ukończeni[
ostatniej klasy, 4 fotografie, książeczk ~
wojskowa lub potwierdzenie rejestracj
wojskowej, pisemna zgoda rodziców dl
młodzieży do 18 roku życia, potwierdzone
przet urząd gminy lub miasta, aktualn
badania lekarskie, ' przedmioty osobistego
użytku .
DZIAŁ KADR FSM
TYCHY, UL. OŚWIĘCIMSKA 401
kod 43-100
oraz
SEKRETARIAT KOMENDY HUFCA
PRZYJMUJE OSOBISClE
K. NDYDATÓW
i ODPDWIADA NA LISTY.-

UWAGA! Za ewentualne zmiany w programie TV redakcja .. ie
odpowiada.

drobne

SPRZEDAM
plac 500 m , 6
mieszkań
Kielce , Stolarska
~. Marian Iwańslci. Łódź. Rzepakowa 4, tel. 55-82-62.
2040-g
WINIARSK
Danuta zgubiła
bilet wolnej jazdy MPK .

. 33-g
DELĄG Jan zgubił
sięczny
PKS, trasa :

Kielce.
WLODARCZ1o.ł(
biła
legity(11acj~

bilet mieNiwki 2032-g
BOLena zgu-

szkolną

ZSH

Kielce.
2029-g
SZO T AK
Ryszard
zgubił
wkładk~ do prawa ja'dy wydaną
przez Wydział
Komunikacji Pińczów.
2026-g
RAMIĄCZEK Ireneus7. zgubH
legit,..macj~ studencką Politechniki $wi~tokrzyskiej.
2031-g
HOMAJ Marek zgubił legltymacj~ szkolną TE Kielce.

ZO::O-t:
STF,PIEŃ Sławomir 7 gubił
gitymacj~
szkolną
ZSZ nr

le-

Kielce.

3

2034-g

w wieku 16-21 lat

do 13-51 OHP w TYCH~CH
ul. H. Sawickiej 10, kod 43-100
Kandydatom zapewniamy:
bezpłatne
zakwater owanie W pokojach
2-, 4-osobowych, całodzienne wyżywienie,
umundurowanie organizacyjne, opiekę le-

NIE ZWLEKAJ!
DO ZOBACZENIA W HUFCU!
• - -. . - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ . . _ _ _
LATKOW",KI
Roman zgublł
prawo jazdy kat. ABiT wydane
przez Wydział Komunikacji we
Włoszczowie
203G-g
UNIEW AZNIA się piec zą tkę o
treści: "Piekarnia Kubiec st.
i
Gaweł
St. Leszczyny 42
gro .

Górno".

2037-~

POKORA Robert 7gubit legisz kolną IV LO Kielce.

tymację

2027-g
KOWALCZYK Jan zgubił bilet miesięcz ny PKS. trasa: Kielce Bieliny i prawo
jazdy
wydane przez Wydział Komunikacji Kielce.
2OJ8-g
WOLSKI Darius7. zgubił legitymację szkolną ZSZ or 5 Kielce.
2041-g
PABIS Adam 7gubił legitymacj~
sukolną
~
"Pol mo
SHL".
!!042-g

http://sbc.wbp.kielce.pl

w programie kin redakcja aie
odpowiaA!:a..
ny

PRZYJĘCIA

DODATKOWE

-

pol. kol. l. 12. g. 17 liS.

Ul

NUMER 187

~-:'

PROGRAM LOKALNY
17.05 Dziennik 17.15 "Pociąg poza
kolejnością" aud. Adama Pinkierta 17.30 "Nowe <>sied1e - Mic hałów" aud. A. Dąbr<>wskiego
17.40 Koncert muzyki symf<>oicznej (stereo) 18.25 Skrót <\ziennika
i piosenka na .x>źegnanie.

Ogłoszenia

KINA

ludowe

w
godz. _15,
śrOdy
12-16
wtorki - niec!!:ynne.
•
Muzeum Zabawki - ul. Zamkowa ! - nie-cEynne.
Obleg ....et<:
Muzrum
Henryka
Slenkiewicu - nil'C?ynne

rock"-

19.

Ostrowiec '

Plac
Partyzantów
Wystawy
stałe:
.. Przyroda
Kie1ecczyzny",
"Broń
w zbiorach
MUZE'um Narodowego"
Wystawy
.. GarnC3fstwo

17 i

15,

APTEKA DVZURNA: nr !D-076
ul. Stas71ca l
POSTOJE TAKSOWEK: telefony 53-tO I 53-SD

pl ar

woj kieleckiego I lego pogranieza" ... Powrót Marysieńki Sobieskiej do Kielc". "Militaria ze zbiorów Muzeum MazowieckIego
w
Płocku" czynne w godz. 10!l. wt<>rek 10-18. poniedziałek i
środa meczynne.
l\lazeum Lat Szko1nycb S. Ze-

r07.pętałem

tyłko

.. To

pol. l. 15, g.

"Galena 'IlaJarstwa polskIego" czynne w
godz.
_16.
wtorki.

czasowe:

•• Jak

-

wOjno: św:atową" I cz. pol. p3n bo., g. 15. "Marynia"
- pol. kol. l. 12, g. 17 i 19.

nieczynna.

"PALAC"

I cz.

II

Prerś

~UZEA

NARODOWE

"Potop"

KIN A

"Cobotnik. n

Sa

fotografii Pawła
.. Małe (ormy
- czynna
w

pan. kol,

Starachowice

ul.

.. Piwnice",

PIOtr

-

ang.

APTEKA DVZUftNA: ul. Apteczna l
POSTOJE TAKSOWEK:
Dworzec Główny PKP 31-527. osiedle
Milica - tel 13-105

•
pol-

"Karate ,po

różo

"Zemsta

pantery" -

pol. pan. kol. bo., g. 16. ..Powrót do domu" USĄ.. kol. l.
15, g. 19.
"Metalowiec" nieczynne

kol. 1. 18, g. 15, 17.15 i

sku"
i 19.

-

15.30, 17.30

RADIO
. "-'

DO NAS!

KOMENDA 13-51 OHP W KATOWICACH
w porozumieniu
z DYREKCJĄ FABRYKI
SAMOCHODÓW MAŁOLITRAZOWYCH
Zakład nr 2 W TYCHACH

K I N A

pol. I. 15, g. 15, 17 i

.,Skałka'·

pol.
19.30

.• Swladectwo

g.

~rżysko

"Na gramcy" g. IG.3j I 19.

rodzenia" 19.

Brubag. 14,

APTEKI DYZURNE:
nr 67-01.
pl ZWYCięstwa 1. nr 67-015 pl .
KonstytucjI $
INFORMACJA służby
zdrowia
- czynna 6--20. tel Z61-U. Informacja o usługacb - 365-85
TELEFONY' Strat P<>tarna , 96.
Pogotowie Ratunkowe 999. PogotowIe Energetyczne - Radom 981.
Komenda MO %51-36,
Pogotowie
Millcvjne 997. pomoc drogowa 961
POSTOJE
TAKSOWEK:
ulica
ZwirkJ IWIgur)' 4 1 8-10

N A

Kł

18,

l.

.. Widziadło"

18.

l.

,,Pokolenie'·

wej

kol.

l. U, g. U.30, 15.31 i 17.30 ...FIST"
- USA, kol. l. 18, g. 19.30,
"Odeon" .. Krzyk"
pol.
kol. l. 18. g. l7 i l'.
"Walter'" - nH stopni" - ang.
L 1%, g. 16 i 18.

TEATR
~k

"Więzień

ker" USA,
16.45 i 19.30.

na Morzu

S. Zeromskiego
VI na łowach"

Kochanowskiego
KIN A

Kielce
Im.

POWS~ECHNY

Jaoa
nieczynny
lm.

Księżyc.

:.:'. -<'

_...

TELEFONY:

SIĘ

KUTA Mar;usz zgubił legityZSZ nr 3 Kielce.
2043-g

mację szkolną

P .'\LKA Stanisław 7gubil legitymacj ę szkolną wyd aną przez
Liceum Zawodowe Końskie.
2044-g
KONONOWICZ
b iła

legitymaej~

litechniki

Barbara
studencką

zguPl}-

$wh;to'<:r7yskiej.
2045-g

GORSKI Kazimierz zgubił prawo ja7.dy
kat. ABT
wydane
przez Urząd Gminy Łopuszno.
2045-g
BARTOSIK Mirosła 'N
zgu bił
legitymacj~ studencką PoUtecbnik i Swi~tokl'Zyskiej.
2047 .~
J I\NIK Tomas>: zgubi! legitymaj (:ę szkol&ą VI LO Kielce.

2048;:

"nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnN II b • d nnnnnnnnnnnr•.,nrTJ
robotni k ów we w szyst kich l aklatlach
firmy w kraju. W
rOLmo wach media yjnY('h nie
za naczy! si~ ,aden postęp.
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ZOSTAŃ GORNIKiEM!

WĘGiEl

CZEKA NA CIEBIE!

KOPALNIA WEGLA KAMIENNEG·Q
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Bytomiu, ulica Łużycka 7
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PRAcowr~IKOw O KWAlifiKACJACH:
MŁODSZY

GÓRNIK, GÓRNIK, GÓRNIK KOMBAJNISTA,
SLUSARZ i ELEKTRYK,
W wieku od 18 do 40 lat.
PRACOWNICY PODEJMUJĄCY PRACĘ W KOPALNI OTRZYMUJĄ:
O wynagrodzenie wg układu zbiorowego pracy dla przemysłu węglowego;
O speCjalne wynagrodzenie z Ka rty Górnika;
O dodatki do płac wynikają .:e z p , zepisów branżowych;.
O komplet odzieży roboczej i obuwie;
O dodatek stabilizacyjny w wysokości 1000 zł miesięcznie, przez
okres dwóch lat i 500 zł przez dalsze 3 lata;.
O deputat węglowy w wysokości 8 ton rocznie - pracownicy
żonaci i 2 tony pozostali (nie dotyczy kawalerów zamieszkałych w hotelu pracowniczym);
O 13 i 14 pensję wg zakładowego regulaminu;
O po przepracowaniu 6 miesięcy dodatkową premię w wysoko3ci
400 zł i 800 zł, po roku pracy.
PONADTO KOPALNIA ZAPEWNIA:
~ dla pracowników zamiejscowych zakwaterowanie w hotelu
pracownićzym;
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dla pracowników' w pierwszym miesiącu pracy (nowo przyję
tych} wyżywienie kredytowe w stołówce zlokalizowanej na terenie hotelu ' pracowniczego;
D, pożyczkę bezzwrotną w wysokości 100.000 zł, jeżeli związek
małżeński zawarli po dniu 1 lutego' 1982 r., umarzaną po 5 latach nienagannej pracy pod ziemią;
~ możliwość uzyskania własnego mieszkania oraz dotację na .
mieszkanie;
t:,. możliwość podniesienia kwalifikacji poprzez kontynuowanie
nauki w zakresie szkoły średniej danej specjalności;'
t:,. wypoczynek we własnych o3rodkach wczasowych nad morzem
i w górach oraz korzystanie z ośrodków sanatoryjno-leczniczych
zagranicznych w Czechosłowa cji i na Węgrzech;
t:,. uprawianie sportu - działalność w tym zakresie oparta jest
o własne obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.
przy kopalni działa klub sportowy "Czarni" z kilkoma sekcjami sportowymi.
PRZY ZGŁASZANIU SIĘ DO PRACY NALEZY PRZEDŁOZYC:
1. dowód osobisty z pieczątką zwolnienia z poprzedniego zakładu
prac (nie dotyczy osób, które dotychczas nie pracowały);
2. książeczkę wojskową lub zaświadczenie rejestracji;
3. książeczkę ' ubezpieczeniową z aktualną adnotacją odno 'nie
-zwolnienia z pracy;
4. świ~dectwo ukończenia szkoły podstawowej;
5. zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach;
"6. świadectwo pracy z ostatniego miejsca pracy;
7. zaświadczenie z poprzednich miejsc pracy;
8. zaświadczenie stwierdzające stan majątkowy (dotyczy osób uprzednio zatrudnionych na roli).
UW AG A!!!
Kopalnia nie pIZyjmuje osób, z którymi w poprzednim mieJscu
pracy umowa o pracę została rozwiązana bez wypowiedzenia, z wię~~~·
Bliższych informacji udziela i dokonuje przyjęć dział zatrudnienia Kopalni "Dymitrow" - Bytom, ul. Łużycka 1 (tel. 81-14-51, wewn. 56-56).
DOJAZD OD STACn KOLEJOWEJ BYTOM
autobusami: U, 20, 50 i 116;
lub tramwajami: 31 i 32.
336-k
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LONDYN.
smienelnych

LicJ:ba
ofiar
li niepoAcojów
społecznych
PA, ulrzymującej się
już
od
miesiąca,
wL.rosła do 56. Tyl:,o brutalna rOJ:prawa policj i RPA ze
strajkującymi
górnikami murzyńskimi z kopalni zlola poci ą gnęła za sobą wg najśwież
szych doniesień 8 ofiar śmier 
telnych.
WASZYNGTON.
Trwający
od 5 dni strajk pracowników
amerykańskiego koncernu motory zacyjnego
.. Generai Motors"
gwałtownie
rozszerzył
się. obejmując prawie 108 tys.
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5J

rupo

fro.ncusk ic h lekarzy
do
swych
kolegów o poopisywanie
przygotowa-nego manifestu, któ·
ry wy raża sprzec iw wobec systemotycznego
"leczenia
za
wszelką cenę" w
przypadkach
bez.nodziejnych
i
pochwala
proktykowanie euto-nozji. Lekarze - podpisując ów
manifest
- przyznawaliby s ię jednocześ-

G

zaapelowało

~
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"Skoda"- model 85

;;)

~

DOKONCZENIE
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STR.

l

Jest lo wóz bazujący w dużym stopniu
na innowacjach,
które
umożliw ią
uruchomienie, w połowie następnej pię
ciolatki, produkcji całkowicie
nowego samochodu osobowego.
"Rapid 130"
model 85, to
zsecydowanie
unowocześniona
karoser ia. pojemnośC silnika 1300
ccm i zwiększona moc zdolna
zapewnjć

maksymalną

szybkość

150 km/godz.
Zu pełnie nowa, 5-przekładnio
wa skrzynia biegów
wacwie
poprawia własności
trakcyjne
wozu i co najważniejsJ:e, ogranicza zu życie paliwa. Przy pręd
kości od 90 do 120 km(godz. wóz
zużywa od fi 00 8 litrów benzyny na 100 km. "Skoda"IJl(}()el 85 ma ponadto nieco
szerszy rozstaw kół niż jej poprzedniczka, co poprawia stabilność i sprawia, że samochód
lepiej trzyma się drogi. Fabryka przewiduje wyprodukowanie
w przyszłym roku 15 tys. nowych "skód 130 rapid"
(cena
81 tysięcy
koron). Jest to
model
.• skody" poprzedz~jący
jej całkowicie nową wersję, noszącą
roboczy
kryptonim 781.
Silnik 781 ma zapewnić możliwość
użytkowania
benzyny
bez zawartości ołowiu.
TADEUSZ LUBlEJEWSKI
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Propon ujemy ...
•

3
J
J
J

3J
3
3
3
~

KuUUJ"JI Literac:kiej

b m. o godz. 12 w fIlii Woj .
BIblioteki Pubhcznej przy ul. Zagórskiej " oraz o godz, 17 w
KST .. U Soltyków" na spotk.anie
autorskie z .JózeIem Ozgą-Michal 
skim.
2:2 bm. o godz. 10 w KMPiK
pny tl I. Rewolucji Październiko
wej - na sesję popularnonaukową poświęconą
twórczoscI Wleslawa Jaidiynskiego.
•
WDK w Kielu~b
zaprasza
24 bm. o godz. II na .. Salon 84"
do kawiarni klubowej.
• Zespół "Osjan" wysl'IPi 23
bm. o godz. l' w sali filharmołlii l<JclecklPj
BIlety można kupować w godz.: 11-12 i 11-19.
-

5

3

Ośrodek

w Kielcaeb zaprasza:

,
J
J
J
J
J
J
J
:J
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NOWY JORK. PrLebywają 
cy tu radziecki wicepremi~ i
minister spra w zagreniczn ych
Andriej
Gromyk o
obarczy)
Stany Zjednoczone
o dpOWIedzialno ki ą
za spowodow anie
niebezpiecznego
napięcia
w
st osunkach mi~d:t.y
ZSRR
i
USA. a ta kże za obt:cny stan
sytuacji międzynarodowej.

Apel francuskich leka.rzy
o poparcie płaklyk etanazji

J
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
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U, WANA. Kooldynator r"Lą
du odnowy narooowej Nikaragui Daniel Ortega S aav edra
pr.·yjął
przebywająLego tu oz
oficjalną
wizytą
przyjazni
członka
Biura
P o lilyc.znego
KC PZPR. minis ra spraw za granicznych PRL
tefana Ols o\\"skiego. Rozmowa uplyn~
ła w braterskiej i przyjaznej
atmosferze.

'

21

W

pier~szą

nie, że zdarzało im SIę "pomagoć chorym w fazie o s tatecznej
zakończrć ircie w
warunkach
moiliwie najmniej zlych".
Występujący
z IQ
niecodziennq
inicjatywą le karze powolujq się
no "etykę medrczną, która zokłoda przede wszrstkin. poszanowanie osobr ludzkiej i poszanowanie ircio" i dowodzą, że
"poszanowanie i r cia
oznocza
równocześnie poszanowanie warunków śmierci".
Apel grupy lekarzy wywola z
pewnośc ią nową folę dyskusji no
temat eutanazji, której
prawo
stal1owczo zakazuje. Lekarze , o
których mowo skierowali zresztq
zaraz sprostowanie do prasy, iż
w ich manifeście nie posługujq
s ię
terminem
.. elJta,n az ja ",
o
mówią jedynie o "pomocy w zakończeniu żrcia
w
warun!cach
mailiwie nojmniej złrch". Trudno jednOlk wyjaśnić,
no
czym
polegałoby różnico między tymi
określeniomi.

Pogoda uniemożliwiła
wiz~ę pa!lieia u Indian
DOKONCZENIE

:t.E S rR.

1

wiedzjć

pi.;ć ty~o;cy Indian auleeh .onieznych
mif!s7J~al'có",
Kanady. Pi erw~,.ą pro be 11041jął papie i
Wf! wterek. j,.dnalr.
jego samol>ot 1. powodu baril ze
złych
warunkow atmosler} nnych mw.ial odi.yc me ,:>,>lanowane lądowa.ni!'. W '"Ą.l .. ~il na
mgla unit"moil w;la start.
W tej sylu.acji zaproponowa,no siedmiu
!H' zvwódcom
10diań&kim z Fort S mpson orzybyc'e do Ottawy w czwartek,
aby umożliwic Im spo'ka nie
z papieżem Jednakże
wf'dług
ostatnich w adoJl}(}~cl, przywódcy indIańscy z.rezvgnowali z tego zaproszeorna. bowiem j aK
wyja.śnili w telegramIe do Jana Pawł.a II •. =u~ siO;' odpow ied zialni i za tych W'iSv stkich, którzy pnebyJi znarzne
odle,;",śri. aby ~ potkae 5io; z pa.pieżem". Pr zvwÓ'lcy Indian kanadyjskich znrtaczvli.
,z. ni~
naleiy uoo ... rVW3C W wh decyzji .,iadn~lto bTaku nae.nka
wobeł! papieia". WyTatLiJ i
lAdowolenie . ;ż w trakcie llodróży po Kanadzie paplN
popa l'l
prawo 1oonoi;ei i ndiańskiej do
sa.m()o'ue~lenia
W czwa rte\(. w
{)statnim cniu swej wizyty Jan
Paweł II ~potka się w OHaw~
z nowym oremierem Kanady,
Briane-m Ml. . lrftlO~vf'm .

f'OC"l,njct;

śm' erci

Najuk-.hań~z.t'.go MĘZA, OJCA, DZIADKA I PRADZIADKA

WŁADY SŁAWA

KW ASA

dniu 22 wr7leśnia 1984 r. o !;odz. 8 7>ł'f>\an'c odprawi.ona
msza św. żałobna w Bazyłict Katedralnej w Kit"lcaeh prz .. d
głownym oHarzem, na klora zaprasza
iorua i redz1na.
2035-k

w

!UUU~

http://sbc.wbp.kielce.pl

Dziś

Kalendarium. 4O-1ecia

w · Łodzi

Widzew, druca aaaa Ilraiyna. bierlto& ud_lal W .aropejsk>ich rOSj;ry,..kaeb pilkarskich UEFA, zmieny się
przed własnIt publiC'Znośei~ _
zespołem duńskim AGP Auhlls. Poozlttek tl'a-n~misjj h ·
lewi'lyjnej, cech. 15.31 pr. I.

Piłkarska

LIPIEC -

cozgrywkowych. PQCZątek
eliminacji 7XloStał wyznacZOfi7'
przez władze k:eled<iego OZPN na 29 lipca. A oto niektóre relacje z pojedynków towarzyskich:
• Społ~m Kielce r - Ruch Skariysko 7:3. Swielnie w tym.
meczu zagrał Jan Charabień strzelec 3 bramek. POIl.05lałe
były dziełem: Mi~()Zysła wa Kuleszy (2),
Zycmunt. Florezyka i Mieczysława Zientala..
• TUR Jędrzejów - SzturmoWfee Kielce %:1. W zespole
wojskowych z Kielc -w bramce wystą,pił !ewo3'krzydłowy
Rajski.
• KSZO OslrowW>c: - Broń R .. elom 3:0; KSZO - Czarn.l
Radom 2:0.
• Granat Skarżys.k.o Partyzant Kielce 1:1. Poje<lynek
p02:G3lawil niezbyt. miłe w.spomnienia ze w10głędu Ila zachowanie sil: miejscowej wld.own~
• Sucbedniów - TUR K ielce 15:0, Sła.bo przygotowani
kielczan ie ponieśli klęskę . a bramk.i dla goopodarzy strzetUi: Rutkowslti (6), Kulawiło< , Szraucrwr, Swier~.,w.łd l
T _ l . po % oru Rek.

lech Poznaó puegrał ~ obroóCą trofeum
angielskim 'zespołem liverpool
czoraj w Poznaniu w obe<:ności 35 łys. widzów mistrz Pol·
. ski lech przegrał swój pierwszy pojed,nek w Pucharze
Europ, z obrońcą tego trofeum drui,nq liverpool O:t
(0:0). Bramkę strzelił Wark w 62 .... in.
LECH: Pleśnieraw icz - Pawlak. tukosik. Adamiec. Barczałc Jakolcewicz (54 min. Bąk) . Stro iński (70 min. tazarek), Ko(nył
- Niewiadomski. Okoński . Araszk iewicz.
LIVERPOOL: Grobbelaar - Neal, Kennedy. laur~n&On, WhelanHansen, Oalg lish. lee - Walsh. Wark. Nicol.
Pierwsza polowa tego meczu
"'~ zadowoliło li-cznej widowni
na stadionie. jGle również kibiców siedzących przed telewizo<omi. W tym czas·i e
mecz był
ospały. o lechici sprawiali wra:'~ie przestraszonych przed ut"\ulowanym rywalem. Natomiast
rił~ orze liveroopolu
grali spokojnie kontrolując przebieg wyd('.-zeń w środkowej strefie bo-

pzp

Zaliczka

przed

Wisły

rewanżem '

Puchane Zdobywców l"ucharów krakowska Wisła
podejmowała
na
swym
luerue
islandzki zespół ·18
Vfllltmannaeyjar.
Mecz
rozeI:'rany w obecności 5 tys. widzów zakońeaył
się
zwyeię
stweln Wisły 4:2 (3:2). Bramki
lrzelili: dla krakowian:
Banaszkiewiez w 31 i 67 min.,
Wróbel w 19 min. oraz Nawał
ka w 20 min; dla gości Ellias_
w 40 min. i Georl:'sson w
45 min . z rzutu karl. ego.
Był
moment. że krakowscy
piłkarze
prowadzili już 3:0 i
wydawało sil:. że mają już oni

pewne

miejsce w II rundzie.
Goście jednak nie dali za wy;:raną i strzelili dwie bl·amki.
które podbudują ich w meczu
rewanżowym.

•
Bayern Monachium
-- Hoss PK (Norwe~ia) 4:1
• Wrexham - PC Porto 1:1
• PC Mdz - CF Barcel.na
!:4
• Dynamo Moskwa - Hajduk Split 1:1
• AS Roma Steaua BukaTeszt 1:1
• BK Kopenhal:'a - Fortuna SiUarcł 1:1
•
Malmoe PP - Dynam.
Drezno 2:1
• Trakija Plowdiw ·US
lt .. em~lin,;en 4:1
• Rapiel · Wiedeń - Besiktas
Stambuł 4:1
• Ba.nyasz 8iofok - PC Lariasa 1:1
• Ballymena United (hJandia). 8parta Hamrom. (Malta) 1:1
• Intel' Bratysława KIIlISysi Labti t:1
PC
• Uni.E'l'5ity Dułłliu
Z.eri_ 1:1
• La Ganłeise - Celtlc Glas-

IJ- 1:ł

Ba~1 (Nik.z,ia)
.ełte Gen_a 1 :3

•

Ser(m)

NUMER 187

STRONA 8

iska. często

prze<:hodząc
pod
bramkę
Pleśnierowicza.
W idowisko zmieniło
się
no lepsze
dopiero po zmianie stron. choć
początek podobny był do pierwszej po~y . . W 59 minuci-e po

rzucie wolnym
wykonywanym
przez Okońskiego piłkę no g/owę przejął Adamiec
lecz jego
strzał
porę

trafił

poprzeczkę.
W
mi4wt później Brytyjczycy
stworzyli groźną sytuację i Wark
po
dośrodkowaniu
Dalglisha
dopeinH f<M"ma~ności. Od tego
momentu gospodarze
zaczęli
grać
ofensywniej
a
bliscy
szczęścia byli: KoJnyt w 74 min.
strzela w poprzeczkę i dwukrot-

w

nie AraSlkiewicI zatrudnia bram,
karza gości.
To było jednak wszystko
co
mogli zwojować
piłkarze mistrza kroju we wczorajszym meczu. Najlepszo
drużyno Anglii.
obrońco Pucharu Europy nie zaprezentowala w Poznaniu swych
najwyższych
umiejętności. Przy
lepszej postawie
poznaniaków
można było pokusić się nie
o
remis a nawet o zwycięstwo. Zabrok/o
jednak
zdecydowania.
Młodzi
piłkarze
lecha
stoją
przed trudnym zadaniem w meczu rewonżowym. Ich szanse na

awans zmalały prawie do zera
choć z tym poczekajmy do koń
{ cowego gwizdka w liverpoolu.

W inn'ych spotkaniach najciekawszy przebieg miały pojedynki: w Belgradzie. gdzie mistrz
, Jugosławii zwyciężył lenficę oraz
mecz
pomiędzy mistrzem
Francji Girondins Bordeau. i
Athletico lilbao.
• Lewski Sofia - VFB 8ł.t
carl 1:1
• Aberdeen - Dyaame Berlin 2:1
• Dinamo Bukar_t - Om4ł
nia Nikozja 4:1
• Ilves Tampere - " ...entu
Turyn 1:4
• Peyen_rd R.Uerdam "-Paratninaikos Ateny 1:1
• A uslria WiE'deń - La VIoletta 4:0
• Crvena Zvezda Belcrad De lica Lizbo!:a 3:2
• Avenir B eceen - IPK Goeleborc 0:8
.
• Girondins Bordeaux - Athletie Bilba·o 3:2
•
Grasshoppers
Zurich Honved Budapeszt 3:1
Sparta
• Valerenl:'en IF l"ra~a

2. 5, 17. %2. l6
MAŁY -LOTEK

1-6,

11-4.

1.
%3.
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21,

12,
31.

31
33

• Anatolij K:u-pow sk<>rzysta} po raz pierwszy podczas finałowego meczu o mistrzostwo świata z
Gari
Kaspar.wem z regulaminowe; przerwy w gl"Ze. Czwarta partia rozpocz.nie si~ jutro. ProwaG.zi nadal Karpow 1:0.

• W pier szej
rlJolldzie
tU'I"nieju tenisowego Grand
Prix w San Francisco, Wojciech ł'ibak przegrał z Rameshem Kri&hnaneRl
7:6.
5:7. 6 :7.

Sprintem
•

W rewan2:0wJOl mec7lll
a Puchar Kanady w hokeju na lodzie .rlriyna IJospocbrzy pokonała Szwecję 6:5.
Me<:z ten obserwowało ponad 10 tys. Kanadyjczyków.

• 216 tysięcy d-olarów 0trzyma
argentyński
klu~
piłkaz-ski Incłepe ienle Bu~
nM Aires za udział w finałowym meczu Pucharu
interkontynentalnego.
który
rozegrany llO&tailie 9 grudnia w Tokio z angioelskim
zespołem Lherp . .1.
(opr. m)
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REWIZYTA SPORTOWCÓW STARACHOWICKICH
W KIELCACH
W trzy tygodnie po w izyoie piłkarzy kieleckich w Sta.rachowicach, reprezentacja tego m.i.aata
przy jechała
na.
rewanż do K ielc. II li'pea. Mecz mial uroczy tą oprawI:.
•

mii
jął

KC

Ce;

Ru(
ceJ

Fe<

- I

jąo

.... '1

3:3

• Trabzonspor - Dniepr Dniepropielrowsk 1:0
• lA Akranes (lslardia) -SK
Beveren 2:2
• PC Linfield - Shamroek
Rovers (Eire) 0:1
• Elbasan (Albal'ia) - 1921
BoJdklub (Dania) 8:3

w

etap
Bułgarii

wyścigu
wygrał po

samotnej ucieczce Holender
Rene Boiker. Drugie m iejsce
zajął polski zawocl·ni.k, Zdzisław Wrona,
a trzeci był
Lechosław Michalak. W klasyfikacji genera~ej prowadzi kolarz gospódalrzy. Stajkow .

Puchar

bliska re

Pucharze UEFA izezeeióska Po~oń prze~rała w
Kolonii z miE'jseowym aespolem Fe
Kodn
1:% (1:0).
Prowadzenie dl'3 piłkarzy
ze
Sz,czecina padło w 35 min. ze
strzału sam-obójczego.
k.tórego
autorem był Haas; dla gospodarzy gole uzyskali: Enp:els w
56 min. o raz LiUbar ki w 76
min. Mecz obserwowało 7 tys.
widzów.
Nie najlepiej spisujący
s;
w lidze RFN piłkarze Fe Koeln
napotkali wczoraj na dobrze
przygotowanego
rywala
ze
Szczecina. Pogoń
grała
bez
komplekSU
szukając
CZll6tO
szansy w kontratakach. Przy
stanie 1:0 goście mogli uzyskać
drugą bramkI: lecz po strzale
Turowsltie~.

piłka

odbiła

się

od. słupka . Z upływem czasu
go podanezaczęli
atakować
składniej i elek eOl
ieh przewagi były dwie bramki. Mimo pora żki wynik _ uzyskany
wczoraj przez Pogoń sLawi'3 h
w
dość
korzystnej
sytuacji
przed" pojedynkiem
rewanżo
wym, który odbędzie
się
3
październik.a.

wc
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UEFA

Pogoń

ME

zawodn i ków powitali na płycie k :eleccy dzialacze. Wygra.li
kielczanie 2:0. a spotkanie było mało ciekawe i
mmeJ
emocjonujące od pierwszego. rozegranego
w Starachowicach. Jedyn-ą "okrasą" zawodów była obrona rzutu karnego
przez bramkarza g03pod.arzy Cyrania. Oprócz n iego w zespole kieleckim wyróżnili się: Jano>wski, Laskowski i ZaIJórski. natomiast w drużynie przeciwników: Dudka, Maj
i Sokół . Spotkanie to zakończyło się kilka m:n ut wczc;niej
z powodu kontuzji bramkarza gosci . którzy na lej pozycji
nie mieli zawodnika rezerwowego. BI'amki dla zwycięzców
zdobylj.: Ga.wroóski i Kwu,tkowski.
•
ZB. STRZĘBALSKI

skrócie

Siódmy

"J

Zaw.odn.ocy b.i.e!c i Slara.cho>wic przed meczem 8 lipca
1945 roku na kM:leckim skadio.nie. Pierwszy z prawej stoi
sędzia lełJo sp.,tkani.a Jan Budźko, późniejszy
.w1eloJ.etni
p r _ KielE'ek~go Okręl:'_eco Związkll Piłki Noinej.

(ma,'

dookoła

EXPRESS LOTEK

-

Przez cały lipiec drużyny piłkarskie woj.
kieleekiego
rozgrywały spotkania t.c>warzyskie. których celem było jak
najlepsZe przygotowan.ie się do nowo tworzonych
k.las

na boiskach Europy

środa

1945 R_

• Oesters IF - LASK Llm: 0:1
• Bobemiaos Praga - ApoU••
Limassol (Cypr, ':1
• OJympiako~ Pireus - Nellchalei JlCamax l,.
•
SIlwen ZelzntC&1'. Saraje-

u

....

Glentoran Beltast - Standard Licge 1:1
• Fe Sion - AUe&ico Madryt
•

FC

.

1~

• Vorwaerts Frankfurt - PSY
Bindhoven 2:0
• Red Boys (Luksemburg) Ajax Amsterdam O:l
Innsbruck
• Real Madryt

5:0

• Videoton S>:ekesfebervar
Dukla Praga 1:0
• Manchester Unned · - KaINo
Eto Gyoer s:e
• Dukla Banska BySłnyca Borussla Moenełlengladbaclo Z:1
• Beal Valladolid - FC Kijek.

1:0
•

Paris St.

Germahl -

Reart

MidlotWan ł:O
• Anderle<:ht Bruksela - We
der Brema
•
AJK Szlokboha
United l:e
. • KB Beykja.ik
Park Rangers 0:3
• Dynamo Mins" - IUIt Rel-

1,.

sinl" C:O

•
•
•
kwa

Nottingbam LOK Lipsk BK Odense l:.

•

SoutbamptOll

•

Bohemiana Dublin Ra1lJ:ers J:2

I..

8V 0:0

http://sbc.wbp.kielce.pl

BruIJge 0:0
LlJesl-roem
Spartak Mos-

FC

7,.

- . RaJnburger
.

GIaS-

•

l!ł

Real Sevllła

Craiova 1:0
• AS Monaco

UnlversiteteA
CSKA

Sofia

• Fenerbahce StambuJ rentlna 0:1
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Muhammad Ali
w szpitalu

ne
ey
zi;
gil
ar
ze
re
et!

je
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Były
mEs.lrz św1aLa
wagi
c~żk iej. Mllhammad Ali" znany
wcześniej pod nazwiskiem Caasiu~ CJay. przebywa od wtorku

w jednym z nowojorskich szptLali na kilkudn iowej obserwa~
cjL 42-letoi
dziś
bokserski
m islrz powrócił
niedawno
i
RFN, gdzie również
poddany
został
badani()lll
neurologieznym. W wywiadzie dla telewizji RFN. op :ekujący sil: nim.
dr Martin Eeker 06wbadezyl. że
Muhammad Ali cierpi prawdopodobnie na chorobl: Parkinsona.
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