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W Zakład ach Przemysłu M&talowego " H. Cegielski" od było się
wczoraj l wojewódzkie
spotkanie przedstaw icieli zakła
di>wych
organizacji
zw iązko
wych woj.
pozna ńskiego
z
przedstawicielami
centralnych
władz
partyjnych i państwo
w ych. Jego celem było przed. tawien ie najważniejszych problemów ruchu zwią zkowego, a
zwłaszcza omów ienie k ierunków
jednoczen ia związków zawodow ych w naszym kra j u . W spotkaniu uczestni czyli m .in . czło
nek
B ~ura
Polityczne go K C
PZPR Stanisław Kałkus oraz
w icepremier
Mieczysław
Rakowski.
Uczestnicy spotkania przyjęli
jednogłośnie apeł do członków
w szystkich zakładowych i ..
gólnokrajowycb
organizacji
zwi'łzkowych
e
programow'ł
jedność

działań
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Z OBC HODAM I 40 R OC Z ICY
UT W O R ZE~IA
MI LICJI
OBYW ATE LSKIEJ I SŁUZ B Y BE Z PIECZENSTW
Z ASt..UZO N Y M FUNKCJ ONA R IUSZOM WR ĘC Z A E S \
OD ZN ACZE N IA PAŃSTWOWE I
R ESO RTOWI!;,
.
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Grupę us óo udzna.c zun:> c h krz y ż.lmi kawalc r , kimi OOP dekoruje przewodn icz '4cy WKKP, E. Niebudck. Fot. Al. Piekarski
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Dzielnicowy powinien w zasadzlc zajmować s ię w s zy s ~
kim. Poznać m ie !>zkańców rejonu swojego działania i ich
problemy. Współpracować ze
s zkolami, komitetami osiedlo-
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towarzyszyliśmy
funkcj o nariuszom I grupy operacyjnej
kieleckiego Rejonowego Urzędu
Spraw ·Wewnętrznych, którzy w
Białogonie
prowadzili poszukiwania sprawców włamania dokonanego w nocy do miejscowej jadłodojni .. Tempo". Dla
dobro śledrtwa szczegółów nie
ujawniamy. Moiemy natomiast
poinfo rmować, ie złodzieje zostawili wystarczająco dużo śla-
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. iedzenia

przewiduje
jako
tematv obrad:
•
prawozdanie Komisji Planu Gosoodarczego, Budżetu
i
Finansów oraz Komisji
Prac
Ust wodawczych o rządow,.c:..!
raporcie o procesie realizac-ji
i rezu! atach reformy
gospoci rczej w 1983 roku i
pra wozdanie K"misji Pla•
nu Gospodarczego.
Rudzelu i
Finansów o załażeniach
Centralnego Planu ROC"Znego na
, łówne

1965
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{Rhocle Jsla nd) ma si ę odbye , lOsowanie w spra wie przydzie lenia
studentom ,,jmier teln)' cb pil:ulek",
które n iywano by w wy padk u
eksplozji bom by atomowej. Zdaniem
studenl6w,
samobójCUl
ś m ierć
Jest lep :uo nl% powolne
k onarue w k ulek napromIe niowan ia..
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n.ad przyszłorocznym · plo:
toku

J utro, 5 !>m ., w sali konferehcYJnej
Komitetu
~iejs ko
-Gmin ' eg~ PZPR w \1 ;., ..... "wie
odbędzie się wojewódzk.a inauguracja roku
kszlałcema
po.litycznego Z.<;MP. W prog r a m ie
uroczystości
prz.e widziano wrltczenie odznaczeń i nomin ac ji
lektorski ch wykład doc . L Zawisto wskiego .,<;wiadomość h;"
torvczn a młodzieży" oraz spektakl
pt. "Apelacja" wg Andrzejewskiego.
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1"2e, z
jednym tylko
wlnąt
leiem: WZ1'"ostu realny"h dochodów, kt6re w ujęciu b ~a1lS(}
wym mają pozostać na tego·
TOCzonym poz"o'1tie.
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r u szkolenia IS

przeciwko R. Donova nowi

bm. nowojorski prokura tor Mario M etulo p fl edsta wi l 73-stronicowy akt oskor zenio przec iwko
m inistrowi
proc, w rządzi e fede ra lnym USA,
Raym o ndowi Oonovanowi , bylem u dyrektorOWI wyko""wczem:.a
firmy
b udowla ne j
.. Schi a1lone
Co nsłructi on Co" o raz 9 innym
wyso kim !-,rz~n i \rom tej firmy .
Akt oskarzenla przypom ina leen oriuSI film u " O jciec Ch rzestny"
W dol<umencie tym zorzuco
się firmie "Schiovone", Ictórej
wspd/włościcielem DClICIoI jest R.

NA

Wojewódzka inauguracja
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mlli0n6w
dolO'ów,
j~eOOŚCte
przypadków folszerstwo leon.roklów bodowlanych i 125 pnv-od.
ków fołszowornoo lesiqq buch<N·
teryjnych. F:rmo Oooov - no wystawiło rachunki no osiem milionów dolO' JW za nie wylcoroI"\e pro.ce przez firmę kooperujq.
cą będącq wlosnościq jednego
z szefów mofi. nOW'Ojorskiej W·1.
liomo Masse II ego, odbywajqcego
obecllie karę więzienia.
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I Oskarżenie

li stę.

To w łaśnIe rut podstawie kontaktów z dzielnicowym częst.o
oceni a się pracę milic;;. Jeżeli
o bywatel zgłaszający i.nterwencię
nie otrzyma na~hmiast
oomi>CY, to twierd . i. że mi·lic ja
żle pra cuje, że ma czas na za-

leleIon" 439-43

Przypominamy, że w najpiqtek, od godz. 11 i
do 13, zasi ądq przy naszym
red ~k cyjnym
te lefon ie leka ·
rze, prawn icy i cdonkowie
towarzystw zwałclan ia alkoholi zmu i na rko manii. Pytan ia i uwagi dotyclq ce obu
~ałogów prosimy
k i erować
pod numerem U9·43.
(am) ~

wymi i organizacjami społe cz
nymi. Zajmow ać s ię nieletnimi, zwracać uwagę na ~ych ,
którzy uczciwą pracę uwaiają
za dys honor. Nierzadko rOzstrzyganie wa ś ni rodzinnych i
nieporozumień są s iedzkich takie naleiy do jego obowiązków.
• Kradz i eże , wlamania, wyp .k i drogowe
to s prawy
któryc h załatwianie uzupełn i a

tĄ

D hlkoholizmie I
"Giośn y

Sejm
sw ołac

,

dów, by n ie pozostać ano nimowymi. Tym bardziej ie gdy opuszczaliśmy miejsce akcji, spec jalrrie przeszkolony pies podjął trop._
(alp)
No zdjęciach : na miejscu
SIet.nwO.
Fot. Al. Piekarski
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Po wyzwoleniu
ro a
Kielei>działało po ad ~I ban •
i orga i zadi podziemnych. W
la , ach 1944-48 funkcjonariuue
milicji i służby be~piecze i> stw a
przeprawadzili przeciwkom nim
ok. 2 t ysięcy operacji. W wał
kach & reakc yjnym podziemiem
zgin ę ło
480
milicjantów, lW
żołnieny Armii Czerwo nej i ...
iolnierzy Wojska Polskiego. Za
pn yn alei n oś ć do milicji częste
pła c iło się krwil\.
O tyc h lrudn ych lala("h pn,.pom n ia l podczas spot ka nia I:
g rup ą
emerytów i r enc isLów.
i>ylych f unkc jon a riusz y MO l
SB. k tóre odby ło się w czoraj
w W OK w K ielcach szef WojeWÓdzkiego
Urzędu
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W 0111.0
oczekiwać
przede
wSZ1Jstk i m, że gll)balne spoży
cie indywidu.alne wzrośnie co
noajmmej o 3,4 proc., a Ulpewne więcej, bo taki ł>ył domtnujący postulat społeczny,
a

~ mieliśmy dOOr'e
ZbiMlI
Ul TooInioctwie. WZTo.st więc nG-

::() je. już pewne, w
Jc.omumpc;oi żywności, JlII"OOlem
iVUco, o fl.e punktów w sto~ do wcześniej
Z4kłado
neg<> ;ednopTocentowe~o wzro-

lItąpi,

"wwi~
"ie Tekompens oW4ło nawet
prZ1lTostu lic=:bV ludności.

atu, co -

nawiasem

C\d.c-z>uwalne zmiany J)OWi'nny
pojawić

się

TóW1Iież

ft4 Tyn-

eTtykułów pnemt.'SłoWlłCh,

/c.u

których dostawy WZTo.mq co
ft4;mnie; o 6 proc., A zape<Ul'fle
o 2-J ptutJcty wyże;. Zwięk
n,.';ę

•

ponadto
Cl>SOTtyment
do.ew, w
niektÓTl/'Ch
UlŚ
d:ziołach nl1Stq.J)Ii !OTęc% zrównoważeni e poda ż y z poWtem,
chot, niestetv. nie będzie to
Iła pewno ffll)żl i we w bTa1'łżach

w 400

rocznicę

śmicrti

rzez przeszła cztery stulecia Mistrz
z
Czarnolasu
uczy nas, jak kochać swój
lęzyk i ojczystą kulturę, której był jednym
z
najwięk
szych twórców. Po jego książ
ki sięgają stale nowe pokolenia Polaków. W Polsce Ludowej utwory Jana
K ochanowskiego wznawiane były - w
edycjach Zbiorowych i oddzielDych - ponad sto razy w nakładzie ogólnym 4,2 mln egzemplarzy.
Uwieńczeniem
edytorskich
starań stała się pomnikowa edycja "Dzieł wszystkich" Jana

Kochanowskiego, której
opraeowanie i wydanie
powierzoDO Instytutowi Badań Literackich PAN oraz naszej najstar.zeJ olicynie wydawniczejwrocławskiemu
"Ossolineum".
IDicjatorem tej
edycji, której
pierwsze eztery tomy zosŁały
)\li wydane, był Sejm. ..Sejm
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej czy lamy w
pod~tej
pned kilkoma laty uchwale dla upamiętnienia 450 Tocznicy
urodzin i 400 rocznicy śmierci
lUlakomitego humanisty i wiplkieMo poety
postanawia ueaUzować
Narodowe
Wydanie
bzieł Wszystkich Jana KochaDOwskieco".
Prace
edytorskie
nad
~ monumentalnym
wydaw.ictwem są w toku, a caloM:

edycji,
MÓW

liczącej

jedenaście

tekstów literackich

płace

wolno

IUlĆ ;OO1f1'łW

bylobll podtollŻ
w ślad za uęczy

wi8ltVm 1D2Ir~em lD1łoo;ności
pTacl/, i to w tempie wolniejnym od mego. Takiego
też
SU'Towego reżim.u O8IZc.zęd1\O
ści oWf'IJIO

7141 eŹ'tI oczektw ać.

CZI/ caola te. ope'TOC;a okaże
Jię w ogóte wykonalna? WszV$Cy zadają sobie to pyt4nie %
uzasadnianI/m niepokojem. Ate też C'OTaz więcej ludzi ro2mmie, że mmo wsz1J3Uco,

k ilka tomów opracowań, zakoń
c zona zoslanie w ciągu najbliż
szych lat.

Do cyklu rocznicowych edycji włączyły się też inne wydawnictwa. M.in. kil ka re·printów pierwodruków Kochanowskiego, w tym "Odpr awy posłów
g r eckich"
i
"Trenów"
wydał
" Czytelnik".
Najwięcej
pozycji umieścił w swych pianach g lówny edyt or dzieł czarn oleskiego poety - Pa ń stwowy
Instylut Wydawnic zy. Na uwagę zas ług ują
zwłas zcza bibliofi lskie wydawnictwa dzieł poety. I tak ukazały się dwie edycje "Odprawy posłów Creckic h" z
ilus t r acjami
.Feliksa
Topolskiego
oraz
Andrzeja
Stru m iłły,
" S zachy" z ilU5tracjami Franciszka
S t arowieyskiego, " Treny" z ilus tracjami
Andrzeja Pietscha i "Pieśni" z
il ust rac jami Janusz a Stannego.
Wydano też .,Apoftcgmata" i
"Psałterz Dawidów" w specjalnym opracowaniu ł:raIicznym
nawi qzu j ą cym do pierwodruku.
Wszyst kie tej{sty przygotowane
zostały na
podstawie - również wznawianych z okazji jubileuszu - .. Dzieł polskich" Jana Kochanowskiego wopracowaniu Juliana Krzyżanowskie
go.
~Osa)

Klerowniey aklepów,
uk
• 6. lub Dlallazynów .. Cłitw
aj aprawey ujawnianyeh pnes
WC_y Paósh"owej Inspekeji
Bant1.lowej przestępatw I wyJuo_eń. Ole przykład:
W Nowym
Korczynie
Itierownik stoiska z artykułami
elektrycznymi i rtv domu handlowego GS ,,samopomoc Chło~
.ka" ukrył przed klientamI
towary o łącznej wartości 330
tra· %~ych. Pod ladą znalazły
SIę . m :Jn. zegarki, elektryczna
~raJalnlca do pieczywa i węd
łin, kolumny głośnikowe i inne pokupne artykuły. Sprawę
Jlr%ek~zano Prokuraturze RejonoweJ w Busku-Zdroju.
Om)
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placówka

wielu lat Woj ewódzki
Gospodarstwa Domowego w
K ielcach, działający
przy Lidze Kob iet Polskich, jest
i.nicjat or.em
i
organizator e m
licznych kursów dla kobiet, ułatwiających bądź to prowadze,nie . gospodarstwa
domowego.
bądź to przysposobienie do konkretnego zawodu.
W tym roku w ośrodku przeprowadzono 15 kursów - m.ill.
kroju i szycia. higieniczno-kosmetyczny,
tkania
gobelinów.
Skorzystało z n ich
ponad 300
osób. W najbliższym okresie
przewiduje się
zorganizowanie
kolejnych np. w
zakresie
żywienia
i układania makramy.
(m)
Od

Ośrodek

Grzyby, g rzyby...
Podkieleckie lasy zaroiły się
od amatorów grzybobraniA. Ludzie ponoć nawet urlopy bior.
w tym celn. Każdy oczami wyobraźni widzi rzędy ałoiczk6w
z marynowanymi apecjałami. I
skoro świt chWyta k()Cz. gumi41ló i własnym samochodem
wyrusza do lasu. W podkielec kich lasach można podobno
w eiągu 2 godzin uzbie.-al: wiaderko prawdziwków 1 maśla
ków.
A eo dla tych mieszczuchów,
którzy nie mają czasu ani samochodu? Pozostaje im kupić
koszycZŁ'k "zdrowiuśkich" borowików za 1300 zŁ Ze za drQgo?
" Panie, eo teraz jest 1000 zł?ff
- przekonuje przekupka. Przed
Se10nem taki
sam
koszyczek
kosztował 800 zl, ale może teraz grzyby są smaczniejsze?
(b)

w barze
(mlecznym)

O
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i obtlC24;acJl, panu;ącJ,lch Ul
Radom,. i lIie 'lilko Ul
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mÓU1ić

Wllstarczq

"TQCja.ali2atorl>ł:i'"'

siedl. XV -leda, żebll UlJ,lch1l1 jć
_ł .. CZII dllŻ" jasne, . trzebA zapłacić /c.Guc;ę
ze kufel. Biada
i4'm1l, kto ma tJ,llko
pieniqdze
tIMl zawarlojć, A brak
opakowa.ie. Po prorit& aie "łI4ai
J)Tavnienia.
Niecc iIlcw:%e; wWJłqaGlła _gM .J,It1UlocjG Ul b..,.u azJ,lbkie j

bito

m. _

Zapr unie
•

OGdsial

PTI'K _

Ił wydea~.••

o.łr_elI

więłelln,wlli

sw.

zapra-

wyciecz.k, pieezą na
b-arie:
Nietulisko
Fabi"yeme
~} Kun6w - Uchiców
Częctoc:ke.
Zbiórka pn,.
szkole _ NiełulWka • bm. między Codz. • a l . Dojazcl • 0ssza De

trowca ,autobusami MPK . . .I 11 • )Ił. WolDoM!i.
~

:at

fło

... _

a

dłu

pr%y;ął, j&ko
.t.,...dno
operować r.z(uĆC4mi.

Obł'całe w
bAr::e m l eC'lnJrA
"Kt"jjr" ~ 4il. T~OoII,QII#a, .,...
bi...,.. .i.f M-złot~tDq kauocję . .
nóż. T04ri ~ J.,.",.;.c%łl«,
kt6TII prZll'Pa.dkowo tam wstą
pił 714 lfIiadanie,
bllł
bardzo
zd z iwiony, kiedll zażądano od
niego tej opłatII. On nie chciał
lcu.pić noża, tyłko z;elć Ś'7l4ada
nie. Na pró.ż1'loo bufetowa J)TZII

potnoClI ,.q.k - 2nanego "a calvm świecie jęzvka - . .iłowa

ła wl/ltłuma.cz!I-Ć
gościowi
UIJad1lWlŚć tego żq.donria. NG. SZC2ę

kie

który.
2
konsumentów,
ZfIGjqclI cmgi€'łcki, wyjaśnił ca-

łe

l

w

e.zęś

ci tworzy ud.2JiaJ fuThkcjon.ar.i"UftZ.y M.O w pracach !innych instytucji; np. podczas kontroli staruu sanitarnego czy zabez.pieczenia pr2eCiwpoiarowego spel!n.ia 0na jakby rolę ,,straszak~". CIzy'W
talkiej syhiaą łatwo byc dzieln reow Y'IIl ?

ft!ieporo:zumieme.

Onłemialll mie-.szkaniec
Nipponu nadziwić lIię ft.W mógł
~ltcfl naa%veh
GICor01lOmie:z-.ucJl ~bJłC2l1jó.IĄ

dobnie jak o ist.nien.i u m.eoIjon.
Niestety, są to najczęśc&ej "'110nimy. Niewielu chce złożyć rem.ania obciążające sąsiada, choć
w pcl!r:W by na to zat;~aŁ
<rlmecal.nie n'kogo takie sprawy
nie obchodzą.
ObojętoQść
w
ni.ektór,.ch
przypadkach jest
w~ęcz prz«a;l.a.jąc a,. W'loele pro-

ble.rOOw

mogłyby przejąć &atDO-

rządy

osiedlowe i ich komisje
pojednawcze. Jednak'Źe bra.k d0brego rOlZew.an.ia właŚDie w TI"lwJ'Ch osiedlach utrmlnia i in!

- Mimo wielu trucloo6oi, mamy dobrych pracowników - uskuli!C2lJli! d7>iałanie.
Za sweA praeę milicja nie esł}'\SZe1iśmy
w Rejonowym Uezekuje
specjalnych podll.ięke
r~ Spraw Wewnęt.r=ych w
wań. Ale ezyż nie pny jemnie
Kielcach. - Jeónyun z nich jest
byłe by z ezymś takim się społ
ppor. Henryk Karbownik, kieka~? Za lo, że całe dnie nie
rownid!: referatu dzi eln6cowych
ma ieh w domach, fnnkejonaw osiedlu Słonec:z:ne Wzgórze w
riusze nie nwgą oczekiwa~ takKi elcach. Może on wiele opaie podziękowań od _oich rowiedJzi~ć o pracy d zi eln ic.o wego,
b)"ł mm je6zcze zanim ukończył
dzin.
Teresa, żona ppor. KaroowlI1liWyższą
Szkołę
Ofic~ką
w
ka, twierd:zi, że zdążyła sie pI"2yS7.czy\:llie, teraz Itiel'uje pracą
zwyczaie dD częstej nieobecnoś
dzie1nieowyeoh.
ci męża.. s.a.na takie pracu le.
Kied~
już sam wy,J!lad
ale
musiiłł'a
przejąć
niemal
dzi.el:nicO'Wego, starszego, ros1ewszystkie obowiązki prowadzego PBil a, często frontowca, wzbu.nia domu, robienia zal<Jupów.
dzał szacu.nek.. Ponadto znał on
Sz.crzególiDie osta.tnie lata dostarprawie każdego w swojej dzielczyły wielu doświadczeń. Na unicy. Większoi;ci mów2ł po iszczypliwe uwagi zm.ajomych,
mieniu, zaś .1e.."'O spojrzenie peże OIDa, żona milicjanta, ma duszyło nieuczciwych. Dzisia.j mło
żo łatwiej, że mąż wszystko 7..8dzi flJllJ«:j<mal"h1s.ze starają 9ię
latw:i i przyn1e6ie do domu, nie
rozwiązywać
problemy
ludzi
mogących
bJ'Ć
ich rodz.icami . odpow iadała wcale. Bołało ją to
jednali: bardzo. Syn Paweł, ucrt.y' nawet ch1adkami. Nierzadczeń VI Id. szkoły ~ta,wowej
ko, kiedy pobita przez męża
dtxJ.aje., że często
kiedy idzie
kobieta mówi o 9Wo.ich spraspać, Dojea ~ ma w domu. On
wach
rodz,W,nych, dzielnicowy
także chciałby tac ie opowi~eć
jest z.aźenowaoy.
o szkole, o swoich kolegach, i
WJęklt7JOŚĆ
cmel1llicIJW:y!ch dopiero , wdra.2.a się do pcac ....
o tym, że bezskutecm.ie szuka-ją z m8oll1ą zbioru zadań z ary70-80 proc. % nich nie m.a jes:z:tmetyki. Ojciec z.aś nie może ze
cze S-letniego st.aiu. Br<druje
wszystkim 2l&jŻYć. Szczególnie
ponadto chęotnJ'Ch na to stanoabsorbujące są sprawy biurowe.
wisko. Może i dlatego, że wbrew
mnoeośC korespondencji, dokruobiegowym opiniom i krąŻ4metltów.
C}'nl
dowcipom, nie każdeji!o
Mioty o zarobkach i świadcze
przY'Jmuje się do pracy. Kanni ach w milicji tci są często
dyda.t musi
posiadać
średnie
przesadzone. PoorUCoZ.Dm zarabia
wyilształcenie, niena~annlł opi20-23 t.ys. zł miesięcznie. Jest
nię 0NItZ. pred)'8pOflycje ln~;z.ne
to wprawdzie więcej n~ śce
i P6ychiC2llle.
d;nia płaca w kraju. a.Ie w J)ORe~ dzi a łanJ.a
ref.era.t u na
:-ównaniu z włOŻODym wy.s i'rk iem
Sło.nee.z.nym W zgó rzu jest najoraz s alą dyspozycyjno6clą nie
większy w m ie ści e obejmuje porawHl 60 tys. mieszkańców .
jest to wc&le za du7..o. Praou '
Calą p6ł:nocną dzieln i cę mia9ta ,
oboje z żoną . Przez 12 lat ma~
ż,eństwa dorobili sie &wu~,>
osiedla XXV-leda i Dl"ozy uJ.
Dalekiej, Dąbrowę i Doma~
jowego mieszkania i niez.bf'dnewice. Nowe osiedla cechuje dugo umeblowania . W 00. roku z
ŻA.
81l0llimOW06Ć.
sprzy jająca
()()[Jl()Cą rodzic6w kupili 5-ietpr zestą~i. Ludzie nie zna ia
n iego "fiata 12&o~. Czy jest r
~-.,...') za;zdrościć?
się i często
patrzą
na siebie
"ieżąc.....-n
roku l)It7- ... ada
nl euf'llie. Dużo czasu m inie, za40 rocznica powoła.nia Minm potZIIl~3
ich dDeln icowd.
lic" OIryow a!elsk r.e j i SłurZOsiedla zaś ciągle rozbud.o<wują
się.
by Be:rnieczeństwa. 7 ~
nj;J{a ludzie w n iebiE'6k ich munN~jwięcej jest wJarnań do pidur ach obcOOdUl swoje świ.ęW .
wnic OTa:z k r aózi-ei.y materiałów
Na r~e oporo HeJliI""V"k,a Karbowbudowlanyoo. Często gmą np.
n ika składamy im iJlaj}f!'D6rZe ży
gr=jnhki
i t.o na budowach,
czenia..
gdzie są dowccy. Z terenu s-z.oicz. DAWID
tala przy ul. Kości-uszkoi zgion .. ł
ważący 300 k.g piec c .o. Nikt
nie wdodz.ia.l, k>to go wywiózŁ
Prze'L teren działania r efeoratu
pczeb'eea w~le mÓl:, w tym
trasa E-7. Szczególnie na s krzyżowaniu aj . Lefli·na i \Jol. Armii
Czerwonej jest wiele ., stłuczek .
Kierowcy jeżdżą n.ierozwaUiie.
brawuorowo. Wielu kłopotów dosta.rou rownież hmk.cjonowanie
Prud dziesięciu laty 1I01Jial1opijalni p iwa przy ul. P i ecka.
"';0110 w Radomiu, ii w hiat...
Moi.e t}'PO'Wych aWMltur jefJt
ryeznym
esiemnastowleesnym
mniej, aJe często r efe-a·t odbie.Kolepum Pijań,.., b~dl\eym ure sygnały illformujące o niebytkiem nie tylko w skaH rewłaśctwym z ac howa.n..u sl ę "'~ ~ y
ponu, mieście się ~e Mllohod.ułcvc h tam koosumen Łów .
zeum
Ollręll_e. Przed rsnoeSzczy ci m y
si ę
006iad an iem
tern i rmowa.cją
l>OCz)"ll'iono
doskOl"lałych
prz ~.sów pr_a .
nie7t>ędIlŁ'
prace p r zygotowaw&eeZ'Y"rir~ć iM -e.zeeto iooAa.
cze, badania archeologicme, arotóż oZ
m ie61Zkania .,. .c:5'
chiltektollic.zn e Ol" a.z si uóWI hi&SwH:tolluzyskim maź ~j}
tor~me. W konano weoz.bPdne
Wcę z małym
·dróeckim. Slld
ekspertyzy
budOlWllWle, myk..:>lou-k.amł ~ .RTz~ .ale kobieta
gicwe. HaclllOl1ogTamem pRlC
nie _
ccl2.ie ~ Pr.zykieruje PracoWlli.a Proiełdowa
chodzi 40 reierat'll i lDłactze. Co
PKZ w Kielcach i w Rad.omi.u
ma zrobić w ta·ki-ej sytuacji miCzas
dla arcbitektonicZll~o
ldcj:m.t, kiedy jego in.I.erwetlcle
załlyt.ku jest jednak nieubłaga
nie skutkują? Trudn.e lą też.
ny. ~y budowla.nŁ' mają na
sprawy, 101 którY'Ch mąż znęca
dobre wkroczyć óopiero ~ dwa
się nad l""OÓ2liIlą. Zdarza się , że
lata.
Wtedy :z.amy ~ iru;t.ała
sąsieWsi piszą o tym do m i licji, 00cje:
kanalizacyjną, OII(rzewcza.
nowe oświ etlenie, przeprowadrz.i
pr.ace O6'\l&Z.8jące, gdyż we.r.ada
l'" ZŁOTYCH ZA BlLBT
sit: do b\tdynlru wi.lgoć. Nie wyJak informują orgaillli2lato.rzy
lclucz.a s.i t: t.rudnDści ze znalemeczu eli.mimacY~O do mUszieniem nie tylkO pOtrzebnych
t r7.06tw świa ta, który J'02.egNI2l Y
mate-ria1ów, ale i wyko.n.awców
2OSte.n.i.e 17 października po.mił}
skornp&kowa.DJ'Ch pr.a.c murlll'dzy Pol$k~ i GreeA, bilety lWI
s1I:ic.h. MU'Zeu.m Ok.r~ÓWe w
mie)sc.a ~e koeztowae maRadomiu s.a.mo sobie % tym reją po 1100 zlotych. Cena bioI.etów
lDOIl bem ni e po r óld:zi,
oc2ll!"k. u je
.to)ąeJ"!h '100 al, za.ł 1I1Mowif:C pomocy me tylko władz
wJltIl - 4IQ .al.
~

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Kiedy Kolegium.P:jarów . •

N

obllu.gi prZIl ,d. 2eoromakiegc
15. Tam nie pob i erano kaucji
za kOTzyatanie z nożlI . bo by111 one pT2l1fflOCowone do stolika... łańcuchomi. Ten pomy s ł

dwa przJ,lkladll. W piwiAT1I&i pod
nazwq .,PodkomorzankA" _ 0-

ZE wrR

łeczeństwu. Taką opiillię

Japończyk

to-

.

irzY'ffiyw.anie i kara.n.ie manootami, a nie służy pomocą spo-

otrzymali:
Antoni Garula, Edward Kaleta. Ji'r,anciszek Oehenkowski i Julian Pię
ta. 196 funkcj(}Dariuszom wrę
czono medale "Za udzial w
walkach w obronie władzy ludowej", zaś 9 medal1! ,,40-1ecia
PRL". Minister spraw wewnętrznych przyznał
14 osobom
odznaki "Za zaslugi w oclvonie porządku publicznegoN.
VI imieniu odznac:ronych podziękował były komecdant MO
w Kielcach płk Marian Ryszewski. W spotkaniu uczestniczyli wojewoda kielecki Wło
dzimierz Pasternak, przewod.Iticzący WKKP Eugeniusz N'iebudek, wiceprezydent Kielc Jacek
Dybała.
(daw)

Bezpieczeństwa

W gąSZCZU ludzkich spraw
DOKQŃCZENH:

Połsk.i

Pożyteczna

Jana Kochanowskiego

li

.8

DOK01WZENIE ZE STR. 1

gTa tooTta je« "lIzt/lka.

oraz

Nieuczciwy
sprzedawca

m

m...-

uleozGlnej inflacji. Zeby tA ope'Tac;a nie
sJc.ończllła
",
J€dnak obniżką .OPV życio
wej, ,.uch cen w
pTzy.szłvm
Toku me może WZTOsnqĆ ponad
pułap 9 proc., %113 nommaolne

sce

P

oby

ki na tegOll"ocznym poziomie

rzv dz-

4
wvdano

- eresle
In

Pozostało jeszcze noajbruTdzie;
paląca spr awa dnia powszedniego, czyli kaztaltl)Wani e się
budżetów Todz innych. Z
gło
sów dominujących w kOfllSUItac;i zdaje się wynikać, że w.otimv - z d'Wojga złego - UImToźeonie ich Toolnej
warA>niż dalszy wy.ścig nl)fflinalnych
płac Ul umllkający.mi cenami,
J)OgTqM;ącv całe życie w

Służby

Milicji Obywate skiej i

pOOstawow!/,ch z punktu widz en i a ludnoś ci, a w ięc 0dzie-źow e j, SipT Z ętu domow ego,
mebli.

będzie siedn1Ją muzeum?
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turystycznych obiektach gastronomicznych

V

a, a

I

in.
10!;e-

!oć

\0-

Opustoszały miejs cowoki i trasy turystyc z-ne Gór Swięto.
krz.ysltich. Tury ści ju.i wyjechali, nie znamy ich opi.nii o war;mkadl pobylu na l.iemi kie l e ck ie;. Po;>rO'Sili.5my natomiast
o ocenę tur y S"tycmej gastronomii Annę Ekierl, kierowniczk ę
dz i ału h igieny, żywieni a i żywno ś ci W ojewódzkie; Stac ji Sa-
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nitar no-~ i demiologtoznej.
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Starachowicka ,,8 arow a"
• •
oblicze
ZIDlema
,

c

~

"-

c

<CI:

iedawno zakończona 2l(}stal a budowa placu ?0stojowego przy uL Kolejowej w rejonie dworca Starachowice Wschodnie. Przeniesiono tu już p~ój taksówek bagażowych. które blokowały dotychczas ulicę Spółdzielczą.
a
wkrótce pojawią się tu także
autobusy
komunikacji
mleJrudej, mające dziś końcowe przysŁanhl
na zatłoczonym rynku.

N

lLT-

uch,

ju-

zanie

to
urej
!:zje

On
,j e ć
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k a,ry-

Dwa hektary

ze

jIlje

we,
ku-

kłopotu

!ze -

~to

Jak wiemy. w Niewaclllowie
Kielc wybudowano wielkie magazyny 'handlowe. Jeden
;l obiektów ma dach o powierzchni
hektarów. Trzyma go
bard
ekka konstrukcja. Dach
wprawdzie się jeszcze trzyma,
e od dłuższego czasu przecieka. Prawdonodobnie d-Iatego, że
nie zasbsowano takich materiałów, jakie przewidz.iał
prer
jek\.ant. Leje się m.iu. na urządzenia energetyczne. Towary
trzeba przesuwać z mokrych na
suche miejsca. Między WPHW,
czyli użytkownikiem obiektu, a
KBM, jako wykonawcą. trwa
spór, kto za naprawę lub wymianę dachu
powinien zapła
cić., Firma budowlana zapewnia,
że wykonała robotę zgodnie
z
projektem. Projektant uważa. że
błąd
tkwi w wykonawstwie.
Krótko mówiąc. nie obejdzie
się bez
eksoertyzy naukowej.
Byle szybko do niej doszło, bo
dach może ru~.ąć.
(st.1

.bia
Jest
&c e-

koło

pO-

iem
nie
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-ł~-

;-.

·a da
Mi-

:łulZ

a--

łun -

ic:to.

O'Wży-

""

WID

czyli placu gen. Swlerezewskiego.
Trwa budowa nowych ch:>drików przy uL Spółdzielczej,
które uległy dewastacji przy
zakładaniu sieci gazowej. Następnie przyjdzie
kolej na remont chodników przy placu
gen. Swierczewskiego, także cał
kowicie zniszcwnych w czasie
róinych
prac
inwestycyjnych.
Jak na
poinformował
kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM, Z dzisł3w Majewski, roboty te w41~y być zakoh:~zone w bieżącym miesiącu.
po czym nastąpią istotne z.miany
w regulacji ruchu kołowego na
starachowickim Starym Mieś
cie. W ciągu ulic Kolejowej i
Spółdzielczej wprowadzi się jeden kierunek ruchu. Podobnie
będ:de na przeciążonej obecnie
ponad miarę uL Mat"Szałkow
skiej, na jej wąskim odcinku
(od Zakładu Topienia Bazaltu
do rynku).
(un-no)
Na zdjt:ciu: Trwa budowa nowych chGd ików pny uL Spół
d ·elezej.
Fot. L. Adamc~yk

Pro ponujemy ...
Towarzystwo Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu
Staropolskiego.
Kieleckie
Towarzystwo NaUKowe i Rada Oddziału
Wojewódzkiego NOT w
Kielcach zapraszają na sesję naukową
poświęconą
działalności
isława
i Bolesława Laszczyńskicn.
Odbędzie
się
ona
w sobotę o godz. 10.00 w sali
Oddziału NOT w Kielcach przy
ul.
it"!'kiewicza 41ł.
(lc)

Sta

- N asza ocen a n ie jest wysoka . W t ym s ezonie
un ieruchomiliśmy C'Z3SOWO 44 obiek ly
gastrono miczne
i p roduk.ujące
żywność. To dużo, bo za m kn ię
ci u podlegają te placów-kj, w
których
w arunki
llrodukcji
ży w ności
zagrażają
zd rowiu
konsumentów. Wśród tych 0biektó w zn alazły s ię lOlkale l eżące na najba rdziej uczęszcza
nych przez turystów trasach. I
tak w "Babie Jadze" w Sw.
Katarzynie stwierdziliśmy skandaliczny stam sanutarny; w 0biekcie było brudno. a żywność
przechowywano poza urządze
niami chłodniczymi. W "Jodłowym Dworze" wiele do ży
czenia pozostawiała czystość 0biektu,
znaleźliśmy
zespute.
spleśniałe
produkty
żywnościowe, "Amazonkę" w Borkowie opanowały prusaki. w zajeźdZie w Krynkach 2lI1aleźliś
my zniszczone przez gryzonie
worki z żywnością. zanieczyszczone środki soożywcze.
To
tylko
przykłady.
Inspektorzy
nałożyli w
tym
sezonie
133
mandatów na sumę 107 tys. zł.

W ciągu' trzech lat
-70mlnzł oszczędności
O pracowany
w
Kieleckim
Przed iębior lwie Budowl'iclwa
Przemy~łowe!:o
proęram
os,zczt:dnośeiowy r a
lata 1983-85
przelll"iduje zml!it"jszel ie zuży
cia środków produkcji, materia łów, surowców i energii
na
ląc"n
sumę 70 mln zŁ Oszc-lęd
ności takie ma
pr~ynieśi:
nie
tylko lepsze gospodarowanie powien:onym majątkiem ra kaidym slarowisku p r acy, ale także wdraża'lie nowycH technik i
technologii
budowlanych, pozwalająCYCh oszczęd zać drogie i
defieytowe materiały i surowce.
Zakładowi racjon a lizatorzy
poważnie traktuj" swój udział w
r ealizacji przyjętego przez załogt: pro!:ramu oszczęd~ościowe
';0.
Co roku zgla uj=!, lO- l!
wni ków i rozwiązań racjo' ali7:aforskich, k tóre p rzyno z
efekty w gran icach 8 mln zŁ
(JPA)

~

.Jakie UChybienia
JH)'Wszeehnie jsze!

Iła}.

-

Wszystkie uchYbienia wypo prostu z
niechlujstwa. n iedbalstwa kierowników
i
personelu tych
pl a cówek .
B ra ku je środków ÓD d ezynfekcji, ręczników, mydła. W P<>mieszczeniach
gospoda rczych,
magazynach. grasuja insekty i
gryzonie. O biekty sprzątane s ą
niestarannie.
nie
przestrz~a
si~ zasad przechowywania żyw 
no' ci. Dość często
spot)'lkamy
się z faktem. że obiekty nie
n~kaj ą

dysponują

odpowiednią

ilością

cieplej wody do mycia naczyń.
a mimo to produkcja trwa. Np.
restauracja "Bartek" w Zagnań
sku przygotowywała gorące posiłki. mimo kilkudniowego braku bieżacej wody.
Powszechne
zjawisko
to
dopuszczanie do pracy
przy
produkcji żywno..;ci os<>b
nie
posiadających
aktualnych
badań lekar' ich. Nikt o skutkach nie myśli. a przecież zatrucia pokarmowe powodowane
są głównie pałeczkami z grupy Salmonella na skutek nieprzestrze~ania
higieny
przez
ludzi
sporządzających
Żywność. W
tym sezonie w woj.
kieleckim zatruci u uległo ok.
680 osób. Zmuszone one były do
skorzystania z pomocy lekarzy.
A jak wypadły' ciastkarnie i w ytwórnie lodów?
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schładzającego .

PSS
w
Końskidl
brud w sali pr()dlhlcyjnej, a w m aga zyn ie mił
ki i nspektorzy lIl 3lt kn ęli się • •

g~yzonie.

N a bakier z czystośc ią
b,..
ly też wytwórnie wód g a wwanych w Wach-ocku i Lagowie,.
Rute!Jki myto w zimnej
wo.dzie.
Czy
stwa

są

guj~

r..;a

wobec t e~o nie dbal.
o bieUy, k lóre u.slupochwa łę?

Pochw lić możemy ..stodółkq" .. ł.ysogór", reslaurację
•• Rycerską" we Wloszczowic. pieka:-niC: OS i wytwó r":
nię w':'d gazowanych w Chmielniku.
k3wiarnię "Bajka"
w
Miechowie
czy
restaurację
"Kaszle:anka" w Sielpi.
Jak
wilaj-ł
inspeklorów
"Sant'pidu" go .. podar:ze o biekIów'?
- R5ź:Jic. Nioktórzy są pt'7:ekonani. że zadaniem .,san€lpi.
du" jesl dokuczanie i gnęb ie
nie. lecz przecież chodzi na.ll1
o czystość i ochronę zdrowia.
Powtóroa kontrola tego .samego lokalu odczytywana jest jako postępowanie złośliwe. A to
po pro&tu konsek-..vencja.
(lue)

We J.wowie g • dla niedawro 4-0 ohowa d ele, ejs s RZP S ,,Jladoskór" w Radomiu. Została uproszona pr;lH lwowskie Zjednc.etenie P rzemysłu Obuwni czego "Progr
Pracowników
"Radoskbru"
s1lCZególnie zai-:teresował system brygadowy stosowany w
Kraju Rad <Xi kilku lat. Zwięk 
szył on wydajno" pracy i poprawił jakość wyrobów.
Rzuca się w oczy
produkcyjnych, a

hał

czystość
także -

W pomlflce zo-rjentowaleom się doJaki to ma ruJiqzek % premierem i wi4piero, kiedy dota-Tlem daleko nil północ, do du.ktem~ Ano taki, te ba rdao przlIdalobll ,ię,
Odr()Wqża. TTzeba Ulwracae!
TI(l
południe.
ab ll po tllch aTogacB pokręcił rię pewnego
Je.t na mapie taJc4 aroga przez Krac-nq, Se<r- r~ ohociai'bll tl,li/c.o dvrektO>r de-pC1Tta.mendzid UJ połowie odoinka Kietce-SkGtrzlI$lco szosa E-7 pr::eiJiega wladu'.tem /)inÓ'!D i Mni6w. Abll do n ie; cf.otlrue!, twze- tu z Min"teratw~ K omuntkacji. Abll kilka
nad toramI ~tejowllml. Zbudowano go ba bUło przeprowadzie! wllwtad jrooow' ko - NlZII zablqdził, n<1drO'bil n-iepotrzebnie kilk4to latach 60. i odtąd nie tneoo tu stae! prze:! Wl/. Udałó rię. Ale w KTcune-; .mów pula~ dzie.iqt kil&metrów, spóźnił się na u mówiozapor4ffli na międzllnarodowe; tr~,ie. Wieść
k c. Ro.z.w,,"_ie dróg
bez
jaJtiejlcolwietk " e apotJtcmie... P aCem ;,a.peume z/lteleJO'Rogmm.n.a niesie, że inwecil/<:;a czekał'l dłu go
strzalki. Nie trllfi/em. Pojechałem ftC1
Ka- w-a~bll tu i tam i przeprowad.7:il r00mowę.
~ realizaCję. II potem d.o$tala lJWaUownego
przll$pĆeszenia, fłdy przejeildźał tędll 6ux:zes~ennq Wolę i K.,.6Iewiec. Tutaj już m/l- 1ctÓTa nie we wc zy.tkich fragmentach. noda"11 p9"emi8'f' i jego I4mochód mu.ii4l odczew.o l a bll tię do publikacji. Z4T= po tym, w
kać swoje na przejeźdZie kolejot~ um. Nit>ciq gu najdatej mieciqca, ca ła ta gmatwanizależnie od tego, czy aTl€gdotka polega na
n a !.okalflilCh dT6g wllposaźona z04tałabu w
prawdne, clKiałorill IW ,powodowae!, aby
lDvaoko poct4Ul'łolW a obi$t08ci miclłll poIiob-odpowiednie d-rDOowskazlI. Takle marzen ia
- przll gooy ezęście; i w TÓi1łl/<:~ • JK01IJ O>. ""jq mi IW Po głowie, I1le będqc r eal
kiaCh. n _ ego województwa.. PrztlPł-laC%aM
pTZlI~2OCza.m , że nllc takiego rię me Maprzykłod, że pTe1:ydent SłarlKho-~ Iffsł
by wiele, aby ktoś ba-dzo ważny postał sorzy, /)o po c6ż wIlloka QCO b lstO.iĆ resOTtowa
lazłem
aię
~
d-rodze
główna;
n"-r
~le z pół godztny na jedny,m z dwóch przeKielce-Piotrków.
TTzeoo
Ulwra- mi4J,aby blqk e! się po peru feriach Klele<:czy,azdów, które zamilkane nieustannie. sku- 125,
zny. Nie cpodziewam się też, abu wlIsta.-OMe.e.e-ie paTanŻtljq rm:h kołowy w mieście. cae!
do
Mniowa
W
prawo
eZIl
w
I€wo?
ZOOnego
0= k()Wani(l,.
L udzie Jqcllln motlfWem do działania mógl b'.';
Domllieman<1 geneza tvi4duk-t~ na E-7
WIk_jq kierunek: 10 I€wo. Jadę. Po niej'lZlI jeltetO'll. Pozo~tanq więc te dTOgi w
przl/$zła mi n<1 mllś' podcz/U niedawnej recialu]/"m ciq!1" całkowicie zak~piTou.'Gne •
PiotTpoTteTSkiej wllPrawII. gdll znala:zlem sili l'l4 paru kilometrach. ~potyk~ rnł1?U:
półnOM1o'zlIchodnich
,-ubie:ach
Kie!ecc=y- ków 105 km. Ki di-abeł, podqźa.m w od1L.,-otWielka to ukoda, bo trzeba. oddać spora·
mil. Miałem dC}trzee! do Ło~, ale chcia- nym kierunku? Rychło wyjaśnia 'ę, że Ul
wiedHwość: może ~ić
pc>z!łĆvwne
łem też zatcadzić o Zagnamk, ablJ odwiecnI<' ,ę1.:!tlvegC} .,BlTrtkll" • • ':e zna m d'Jbrze miejscowi żartOlc-nio,e p-:E'kr~ili tablicę. mi""'ie .tan ich nawierz.chni. Wszędzie rówt~h okolic, 11 tdęc ska:a~:J bJ!em na ma- Dobrze idę!
ny ao/alt. ~a.d'lych dziur, u'ertep6w, tda P<: i dTog?wska.!lI.
ś-ru; ch kI dJ..ś Pol e powia OWP} \" lr ,"1(;NI" b"d't .UZ O'p: 'u'al dll ::e(}o C1~gu drogvU:i?j zg,]duJ-zgaduli,
zm" %!;ć c ./ - nQ PO!~:'l1ł r:l~l)tę. 711bralcło pnergii 'IiI (loPI rwszq z,agadkę t'-:rba b:llo rozw-' ,:
tplnl 'ó,L' ,. kazdym "11
n Jn riO) cho- ='i-Il:':ouan e. Jt/I,JO b r '
Uje calll E'fe-kt.
tu Sam;f>notL'i... Skr:yżow n
d·óg i ... żad loim do cd"" m .al m ) ze:.. kIlka ra:;;
tle] mjorma.c1i.. P01 ec1u:.!em :l praloo i pr.u- %lUłłg-nq' ]DZ /Jk
T Dl':USZ LIPIFC
grałem.
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życie

d ezynfekujących,

a term06V do lQ-.,
dów byto w w od zie zimnej. Vi
lokal u
w
Daleszyc ach
łody
wy l w arzała m aszyna n ie nada.j ą ca się już do t ego celu : z-nis~
czona. b ez pa steryza tora I 1ł-r
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było środków
ciepłej w o dy.

"Radoskór"-" Progres s"
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Tam też z czystością __
jest dob rze. N'P . w prywatnef
ka wiarni w Małogoszczu, pod,
zas w izyty ins pe ktor a
braJf

zma-

http://sbc.wbp.kielce.pl

atrakcyjna Iwlełtcja obuwia oa
rok 1985, z nowoczesnymi i c iekawymi rozwiązaniami koloryStycznymi
l technologicznymi.
"Progress" to przedsiębiorstwo
produkujące
na rynek wewnętrzny. 60 proc. produkcji c.lrzymuje rynek Ukrainy, a powstałe obuwie w~r:uje do mnych republik
związkowycb.
Lwow i
zakład
wyrabia
wszystkie typy obuwia: dzieci ~
ce, młodzieżowe. damskie
,
męskie. Koo"eruje także z IDdiami, skąd dostarczane są cholewki Rocznie .,Progress" 7:asila
rynek radziecki 13.5 mln par: c.buwia.
Gośoie z "Rad06kóru" uczestr.iczyli te" w wielu spotkaniach
z
pracownikami
.. Progressu
Mówili o doIr.onaniach i pro blemacb swojego przedsiebiDntwa.
ZoaWi Z-apoznani z sytuaci.
lwowskim obuwnictw ie. W izyta
wzbudziła duże zainteresow anie
l w owskich środków masowe&!)
przekazu.
N

•

w.

Przedstawiciele
"Radosk6ru"
zainicjowali w:.półpracę z " P rogressem". Planuje się wymi anę
doświadczeń produkcyjnych Clr lU
współdziałanie organizacji pactvjnych, młodzieżowych i związ
kowych. Przedstawicieli ,,Progressu" goście będzie . Radoskór" w bieżącym miesi.jcu.
Wyjazd uwazac trzeba
za
bardzo udany. Pozwolilon na
rozszerzenie konta}ctów zagra~icznych radomskiego przedsię
biors'.wa z brawilDi zakładami
o podobnym profilu produkcji.
(SI;)
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S r inó I bimes 'sim
Blisko M iowa, ni~daleko Stąporkowa, pośród la~o~, na .lekk~m
wzgórku, przy krzyzują'cych się bityc~ drogach ~YJ~ so!'le Wiei
Serbinów. Mała, nicpozorna i raczej mebogata. ~Ie~la h~ha, zaledwie V i VI klasa. Wiosną trzeba długo czekac, . az sionce. o~u~
uy pola, bo inacLej !:rzęźnie się z końmi i pługa~. Mokra JCSI~n
to prawdziwy d opust boży dla serbinowskich chłopow. Grunty r.le
smeliorowane. Użytki roi e pr z kilka miesięcy w roku mokną
w wodzie.
Skrzyżowaniu dróg rO'Lsiadł się piętrowy i duży jak na tę wieś
budy nek. To tu ma siedzibę Zarząd Rolniczej Spółdzielni Pro-

Na

dukcyj nej
W
jesienny, pochmurny dzień smutno i ponuro
we wnętrzu tej wiejskiej kamienicy. Nieprzyjemnie i pusto.
Prezesa nie ma, bo wyjeChał
do Kielc . Księgowej nie ma, 1>0
eos załatwia we wsi. W kaneelarii ani żywej duszy. Na
biurku leży podręcznik o hodowli owiec. Serbinów I owce?
Przecież tu miał być wielki iak
w podkieleckiej Bilczy, jak w
historycznym Oblęgorku, kombinat hodowli brojler6w . SerbiJlÓW miaJ zrobić wielką karierę
, . opierzonym
inwentarzem.
Przez parę lat marzyła iiię
wszystkim ogromna ferma
i
iIliło się, że spółdzielnia i cała
wieś zrobi na kurczakach wielki interes.
GdLie

są

te wielkie kurni-

Nowości

Z

"Cory"

Panie, one są tam za ~sią
- tłumaczy przypadkowy mteresant Zarządu RSP - ale tam
nie ma nawet jednego kurczaka. Tam właściwie prócz budynków. nic nie ma. Wpakowano w mokry teren grube miliony, a z tej inwestycji nikt
nie ma pożytku. Ktoś za to powinien odpow iadać. Za ten skubany biznes.
Przed kilku laty, za ogromną
iJJwestycją
w Serbinowie obstawali wszyscy - Urząd Wojewódzki, Wydział Rolnict~a,
Wojewódzki Związek RSP, Kieleckie Zakłady Drobiarskie, Zarząd &sP w Serbinowie. Może
najmniej do powiedzenia miał
sam Serbin6w i sama SpÓłdziel
nia Produkcyjna. Województwo
chciało mieć jeszcze jedną wiel-

ką
farmę
drobiarską.
Miało
pieniądze na bu!Wwę, więc bu!Wwalo. Przesłanki, motywy i
racje wydawały się logiczne.
miała

koro w Dyminach

pow-

stać
wie łka rzeźnia drobiu o
zdolności
produkcyj.~ej
ponad
20 tys. ton mięsa rocznie, 1.0
r,aJeżało w porę zapewnić tzw .
bazę

surowcową.

I

budowano.

Budowano w Bilczy, Oblęgorku,
Serbi,:owie. I budowano jeszcze
gdzie indziej. Wtedy kurczak
był w modzie. Niczego mu nie
brakowało. Amerykanskich pasz
było pod dostatkiem.
Nikomu
do głowy nie przysl.lo, że pewnego dnia
niedobry
Yankes
może zakręcić paszowy kurek.
erbinÓW mial dostarczać
rocznie do rzeźni ponad
milion
brojlerów,
czyli
parę tysięcy ton mięsa drobiowego. Nie daje nic, bo inwestycję
wstrzymano
a kurniki
zamk,li~to. :::.toJą puste. Może w
jednym lub w dwóch leży trocbę zDoLa z tegorocznych zbiorów. Marnieje nikomu niepotrzeb na stacja trato. Spółdziel
nia ma hipotekę obciążoną kredytami. Musi spłacać raty, 00
ktoś z długu wypłacić się musi.
Gospodarstwo trzeba praktycznie urządzać od nowa. Hodowla
brojler6w, ten pięknie rozpoczęty sen o wielkiej karierze, to
już
przesl.lość.
Dzien bieząc y
też jest ponury jak biuro zarządu w
jesienny, pochmurny
dzieli . Gdziekolwiek się nadepnie,
wszędzie grząsko . &sP ma poI: ad 450 ha gruntów. Wszystko
w V i VI klasie. Ponad 100 !la
to lasy. Ale nawet jednellO
drzewł wyciąć
nie wolno. ')()
nad tymi lasami czuwa adUlinistracja leśna. Gruntów ornych jest ponad 150 ha, łąk
niecałe 70 ha, a pastwisk 120 ha .
W praktycznym użylkowaniu

S

"Conle" udaje się spros~,.,;
wymo.:em modne.:o "landardu.
]fa sdjęeiu - model a kolekcji
handlowej. Jest zatem szanaa,
te podobne będą osiągalne przynajmniej w sklepach patrona~
kleh łych popułarnych uklaoiów edzieiowych.
CAP-Marek Lancda

B

,.li ostatnimi

~
5

rollliczym znajduje się
200 hektarów. Reszta to

kradła.

Najpierw trzeba

wadzić

A
cze

komasację
potem urządzać

gospodarstwo.

chętnie

M
na
cji
Z

Co zobijo

f4

:3

2

(;

około

mo-

by przeproi meliorację.
to spółdziel

Sp~ł~zielrua

iowie
których nawet po melioranie zrobi kariery rolniczej.
tym majątltiem. zie~kim
spółdzielni
w SerbmowIe to
też
osobliwa sprawa.
Urząd
Gminy w Mniowie mial w PFZ
z.iemię . W różnych kawałkach ~
w różnych miejscach. Były to I
lasy, i łąki, i użytki rolne, i
pastwiska. Wszystko hurtem dano spółdzielni. Jak ł~i.. J.3ez
dyskusji, bez zastanowIema, Jak
to będzie wykorzystane. Czy da
się racjonalnie wykorzystać. reraz z tego ogromnego
przeClez
gospodarstwa,
spółdziel
nia w Serbinowie uzyskała ledwie 250 ton zboża. Bo tylko
część ziemi była zaorana i obsia .. a. Nie ma żadnej hodowli.
No lo jak wiążą koniec
z
końcem
w
tym Serbiuowie?
Przeciei
obowiązuje
reforma
.:ospodarcza i ostre reguły ekonomiczne? Stosuje się po prostu
uboczne zabiegi zarobkowe. Wynajmuje się różnym kontrahe tom slimochody
ci~i.arowe
do pnewozu ładunków. Sprzeda o trochę maSLyn i urz:}dzeń.
Wyrabia się puslaki. Jest to o-

!f3
"""'l

fi4
""'II!

j

Krzyżówka

nr 196

POZlO''rJ.O,
5.
kajman, gawial lub aligator, 6. ma skłon
ność do powtarzania nie spraw- .
dzonych lub kłamliwych wieś
ci, 7. stan nienasycenia; niezaspokojenie, 12. gruczoł
trawienny i wydzielania wewnę
trznego,
położony
vi
jamie
brzusznej, 13. niewolnica
usługująca w haremie, 14. ' tor
kO'lejowy przeznaczony do specjalnego użytku.
PIONOWO, 1. sprawuje wła
dzę' na obszarze okupowanym,
2. polski taniec narodowy, 3.
narzędzie ogrodnicze służące do
spulchniania ziemi między rzę
dami roślin, 4. ptak mórz polarnych z rzędu mew - siewek; np. skua, 8. tytuł histori07.oficznego dramatu Zygmunta Krasińskiego, 9. dwoistość,
istnienie obok siebie dwóch odrębnych zjawisk, tendencji, 10.
Stanisław
(1755-1826);
uczony, filozof, działacz i pisarz
polit., autor
"Przestróg
dla
Polski", 11. bylina rosnąca przy
brzega,h wód o aromatycznym
kłączu:
ajer, kalmus.

płacalne zajęcie. W~najmo't"a~~
ciężarówka
potrafi
zaroblc
dziennie ponad 10 tys. zł.
przyszłość? Przyszłość zapewnie mają owce. Wszystkie bieżące prace zarządu
ko.nce.ltr ują się wokól tego celu. Kończy się adaptację obiektu w któr'-'n miala być chl ew-

A

ni~, na owczarn ię. Złożono już
zamówienia na materiał zarodowy. Łąki i pastwiska mai
wesprzee ten kierunek specjalizacji. Ktoś z zarządu sprawił
sobie już nawet podręcznik o
hodowli owiec. A co z kur jkami?
Kurniki mają pójść pod mło
tek licytatora. Prawdę mówiąc,
nikt w Serbinowie nie wierzy,
ze znajdt.ie się kupiec.
(st)

Rozwiązanie krzyźówki przesyłać naleiy pod adresem redakeji "ED" wyłącznie na kar-

beh pocztowych w
terminie
siedmiu dni ód dat niniejsze~o numeru. Pomi4:dzy prawidłowe odpowiedzi
rozlosuje się
nagrodę ksilłikową. Karty pocztowe bez kuponu będą wyłą
esone ił losowania.

Oryginalna inicjatywa
stąpiła

żo~ier:z.ami. Wr~eśnia,. ~~rzy

hl

to

9

12

oddałaby
~~me • w
znaczną częsc gruntow,

Z orJ ginalną inicjatywą wypani profesor Mildred
Scheel, niemiecka uczona.. Zaapelowała ona o
wstrzymanie
się raz w tygodniu od picia alkoholu, pałenia papierosów i
ogłądania programu
telewizyjnego. Hasłem
pani
profesor
jesl "oczyszczenie eiała, pierwszeńslwo dla rozumu I szukanie 1l' iyciu zainlcresowań, które sloją ponad miernościami".
Propagatorką tf'j nowej formy
wstrzemięźliwo' ci jest łona byleso prezydenta BFN, WaUera
SeheeJa.

8
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"ECHO DNLI\"
Kupon nr 196
Rozwiązanie

J

krzyiówIU nr 181

POZIOMO: syndykat, animozja, huśtawka, lord, kiermasz,
dzianina, taczanka.
PIONOWO: szach, domator,
krzywda, tiara, ślepiec, Armenia, kadet, zjawa.

.. Tej depeszy nie

było .....

stanęli do walki z ruemlecklm naJezdZClL
PodcZ8l! przygotowywania się do dalsze", mBl'l choć wojna obronna Polak6w w ł939 r .
wneśnia we Wlodawie, dyiurny bosdQga.sała i znikła już jakakolwiek nadzieja na .:ilU odwrócenie losów wojny,
nie bacząc na lo man odebrał zaszyfrowaną depe6zę. Była lo d&podjęli pod Kockiem bój z WTOgiem, wierni ŻO).... ~ua cen. R6cnmla skierowana do wnystki~h
nien;kiej przysiędze, wierni O'jczymie i żołnier oow"dc6w odduałów walczących jeazcze II w ._
skiemu honorowi...
Pow iadamiała mAI o n.iemo2:ności dalnei
obf'ODY .tolicy i jej kapitulacji. Gen. Kl~g
• w Meśnia, a więc w cłl'wlli gdy bitilerowskie
czoqi pode.nły jui pod _Warszawę, gdy żołnie
rze ólnnii ,,Po=ań" i .. Pomoru" toczyli
s-we
opierws.:e walki nad Bzurą, Franciszek KIeeberg,
dowódca Okręgu Korpusu Dr IX w
Brześciu,
otrzymał lVZkaz O'rganizacji obrony Polesia pr'łZed
.pancernymi zagonami nieprzyjaciela, zagraiają
cymi Polsee z Prus Wschodnich. Tak rozpoczęło
trię formowanie Samodzielnej Grupy OperacyJ'Dej "Polesie". Dzięki energii generała i jego' . .
f'loCeTÓW .. nli!długim czasie zebr_ znaczne

rr

Oni

ciem.

PPDiUR ..Odra" w SwirUS7.yb prod~kcja nowegO' wyrobu. Jest nim filet
łledziowy wędzony
na zimno, '
.. gwarze handlowej
zwany
,.kipersem". Do. produkcji teCO
alIOrtymentu
stosuje się
tłuste
śledzie
dalekomorskie.
Dzienna
produkcja
wynosi
fl50 kg, a cenę detaliczną
u.talono na 300 zł za kiloCram.
W

aoujściu

Pierwsze
partie ,,kipers6w"
przekazane zostały do sklepllw
Centrali Rybnej na Wybrzeżu
I we Wrocławiu. Po uzyskaniu
zgody Centralnego Laboratorium Przemysłu Rybnego ile• dzie te sprzedawane będą w
opakowaniach foliowych.
(as)
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Po na:-ad7.ie I dowódcami gen. KIeebe'rg poalanowił poopieszyi- na odsiecz oblężonej Wal'·ezawie. W skład sao weszły: 50 dywizja pie.choty, oowodzona przez płk. Ottokara Brzozę
-Brzezinę, liC dpizja piechot,., pod dow6dztw~
płk. Adama
Eplera oraz batalion marynarzy
Flotylli Fińskiej, 8tolee:zmy Batalion Przysposobienia Wojskowego. Podporzą-d.lr.owane jej takie
.zastały dwubrygadowa dywizja kawalerii "Za.za" gen. Zygmunta Podhoreekiego i Podlana
Brygada
Kawalerii gen. Ludwika Kmicic..
-Skrzyń ski ego. Łącznie siły sao ,.polesie" lie%yły ~ 11 ty•. ŻOłnierzy.

W przeprowadzonych wstępnie
badaniach , olejek wydobyty ze
skórki owoców cytrusowych okazał się zabójczy dla wszystkich poddanych eksperymentom
owadów: mrówek faraona, róż
nych gatunków much, os
i
świerszczy. Z reguły owady doznawały paraliżu tylnych odn6ży. po którym następowały konwulsje i śmierć. Zarówno bezpośredni kontakt
z olejkiem
cytrusowym, jak i działanie jego oparów kończyły się dla owadów fatalnie. Ciekawe, że
dotychczas nie udało się jeszcze
ustalić jaki składnik
olejku
powoduje takie następstwa, ustalono jednak ponad wszelką
wątpliwość, że nie jest nim ża
den z obecnie znanych i stosowanych
środków owadob6jczych.

_ Skórki owoców cytrusowych
- m6wi jeden z badaczy, Craig
Sheppard nie zawierają niczego, co mogłoby
zaszkodzić
człowiekowi.
Potwierdza
to
zresztą
fakt powszechnego ich
stosowan ia jako środków zapachowych w produkcji napoj6w
i ciast.
W dotychczasowych badaniach
poczyniono już wiele ciekawych
obserwacji. Stw ierdzono np., że
całe owoce cytrusowe nie wyrządzają owadom żadnej szkody. nawet jeśli
je
wsp6lnie
zamknąć w niewielkim pudeł
ku. Wystarczy jednak zadrasnąć noż em zewnętrzną warS1.wę

skórki cytryny czy pomarań
czy. by po 15' -minutach mucha
domowa nie była zdO'lna
ruszać się o własnych 'si
,a
po 2 godzinach padła martwa.
Podobny jest efekt
l.lamania
czy . też zmia~żenia sk6rki zdję
tej z owocu. Korzystając z owadobójczych właściwości substancji zawartych w skórce owoców cytrusowych, Craig Sheppard z powodzeniem przeprowadził kurację odpchlenia wła
snego kota.
Te naturalne insektycydy ~
dące odpadem
przemysłowym
mogą być znakomitym środltiem
zwalczania szkodnik6w sk6r)' u
zwierząt domowych,
hodowlanych, jak r6wnież u ludzi twierdzi uczony. Mogą tri być
nieocenioną pomocą w przechowywaniu produkt6w spożyw
czych
i
ich ochronie przed
pewną grupą szkodnik6w.
cięskie

boje z Dieprzyjaei1!lem. Bra
tarciem 50 dp odrzucił Niemców li
wa. Polscy ułani s dywizji ,,Zau"
kiem pobili wroga na eemtraJnym
tarcia. W tym .amym czasie
wyllZli na \yły przeeiwnlka i rOlIDilLtI!"
lerię, przesądzając tym aamym
Na polach b)twy -pod Adamew
&ką I Gułowem hitlerowey WlI..t..,...'il'II, a'iII

bitwo Wrz 'ś

ją ban:l2IO długo. Wreszcie
powiedział:
.. Tej depeszy .ie było. Na takie wIadomości jest
jeszcze ezas".
. Zapadła dec:rzja marszu na Stawy, cdzie mieL.
ciły się magazyny wojskowe, by tam zaopatrzyć
.ię .. amnnicję i broń, a następnie Drzedrzeć
się do twierdzy mod1iń.skiej. Wojska gen. KIecberga zajmują Koclt na LubelszazyżDie i okoIIc:zme lItiejscowości, wypierając oddziały niemieckiej 13 dywizji piechoty zmotoryzowanej,
Już wcześniej zaalarmowane niemieckie dow6d:r-two zaezęło skupiae sjły do walki z polskimi
oddziałami. W rejon Kocka podążają dalsze jeci;a.astki wroga. 2 października roz.poczęła
lię
bitwa. Przez 4 cmi łołDierze po1sey ltacza1i xwy_

http://sbc.wbp.kielce.pl

Utrzyj skórkę pomarańczy,
masz potężny środek do '1"""""_
znajdziemy może kiedyś
wych i będzie to sposób
naukowcy z Uniwersytetu
owoców cytrusowych, wyrzucane
ków na śmietnik, mogą stanowić
.cydów nie tyłko całkowicie
nież przyjemnych w użyciu z

czołgów

i dział, .etki P'Oł..łycll,
ni do ucieczki.. ..
RównoczeŚllie jeÓlDak z
cięskiej bitwie generaławi do6ta~'~~~JGI:
pasach a.lmmicji. Okazalo się,
dyBpOl!lOiWała zaledwie jej
eisk6w do dział 75 mm było 40
do haubie 100 mm nie było wcale,
dla piechoty było tyle,
ile wstało
cach żołnierzy. W tej sytuacji gen.
siał podjął decyzję o zaniechaiIliu
Czara goryczy dopełniła się: ..".'v,""'...."m:
musiał poddać się pobitemu
Wtedy właśnie gen. Kleeberg nal:
sw6j rozkaz. Napisał ~ sam. gd~

wody?
c""r'lIiIlllh grape-fruita. a otrzytaki przepis
gospodyń domolallklm11. 'lsa,drliony. Jak twierdzą
ące ton skórek
wytwórnie soprodukcji pestyludzi. lecz rówzapachu.

-.

A.-

Któregoś

w kOrtJ::>ani i i z tego tytułu oddla cołego oddzialu . Były duże poicie
wołow i ny. chyba po 1/4 krowy każdy, bardzo dokładnie owinięte
w b ialy. czysty muślin. Na każdym polciu był napis, a
raczej
liczba 1914. Zainteresowało mnie to i zapytałem podoficera żyw- '
nośc i owego. co to zrraczy. Odpow ię dz i ał ,mi. że to rok . 'Ii którym
mięso złoione zostało do chłodni. Nie wierzyłem. więc przy najbliższej okazji spytałem o to naszego ofice ra łącz ni kowega, majora angielskiego. czy to możliwe. Odpowiedzial: .. Tok. wymienialis my 1apasy w chłodn i. Ale to nie ma znaczen ia. czy m i ęso
leży w chłodn i tydz i eń. czy 30 lot, jego wartość jest taka sama".
Ta k więc spożywaliśmy mięso sprzed p ierwszej wojny światowej.
To mięso bylo starsze ode mnie. ale rzeczywiście, w smaku było
baldzo dob re .
bierałem

[)n-

(PAP)

tęp W

W ciąga ostatnich kilkudziesięciu lat rozbudowano takie ośrod
lU sanatoryjne l lee_nicze w Busku-Zdrojw.
Fot. Tad e usz Szmidt

ochronie zdrowia
skiego. Oba te obi.e1rty wym.a.gały
remootu.
W roku 1960
przybył upital położni czy przy
szkole połowych. kwry I i ał
kilkadziesiąt
ł6żek.
Niedługo
późni-ej
sz.pitaa
Min iGteTStw8
Spr·aw Wewnętrznych Pl'7.Y ul.
Ogrodowej dyspoo.O'Wal 120 16ż-

jeł-

c'e
PoIs'" .

II

Ludowej

. ......."".v~h latach 'PO wyzKielcach funkc~
dwa upitale. w tym jedzieci )m. dr. BUB'llkow-

karni. Nas.tępne lata Pl'7.yn06iły
da.Lszy postęp w rozwoju służby
zdrowi.a.
W}"budowano
du:r..e
~pi.tale na Cz,arnQwi-e i w Cz~
wo.nej Górze. Jeśli w roku 1.946
kieleckie sz.pitale dysponowa}v
w sumie 141 ł6żkami. t.o w roku
1975 było Ich około 2600. Wz:rastala też liczba oos6b k<JCzystają
c~h z lecwidwa szpitalnego w
stolicy wojew6dztwa - ze 168
.t}'6. w roku 1960 do pocad 380
tys. osób w roku 1975. W kieleckich npita.lach specjalis1 v czn~h (MO'!'awica. Czerwo.na Góra) leczyli się mieszkańcy całego wojew6d.7.twa. Popr8'Wialo
się takŻe wyposażenie tych ~
biektów w nO'WOO'Le3ny spnęt i

lIIiem u .ława tego rozkazu odpowiadał ty)kcI
OD. RozkaZ ten brzmial:
,,20łD:ieNe ~ Z . dalekiego ~olesi.a. znad Narwi,
z oddziałów. któu oparły Się demoralizacji, zebrałesn Wa. pod swoją komendę. by walczyć do
końca. Chciałem iŚĆ najpierw lWI południe a I(dy
lo się stało niemożli'l~'e. Die~ 'POmoc Wa~zaw ie.
Wan;zawa pad1a zamm doszliśmy. M)mo t.o nie
straciliście nadziei I walczyliście dalej. Wykazalljeie hart i odwagę w masie zwąt.piełl i docbaWaliście wierności Ojczymie do końca. !>:Uj
je6teśmy otoczenl a amunicja i żywDOłć Da wyczerpaniu. Dajna walka nie rokuje nadziei' .ylkei rozleje krew io~ie:ską. kwra pr;r;Ydat ai~
jeszcze może. Pnywlle}erD dow6dcy ieBt brać
oclpowiedrlalno6ć na sit;bie. Dzij biorę iIł VI tel
najcięiazej ebwili. Kazę z.&p~;r;esta~ walki. by
nie przelewać krwi nadaremnie. Dziękuję Wam
za wasze m.ęstwo I waszą karnoU: - wiem. ie
staniecie. gdy będzie potne ba. Jesuu Polska
nie zginęła i nie zginie".
Nazajutrz • października 1939 r. ostabnia jednostka Wojska Polskiego złożyła broń.
A le w t~ samym czasie mjr Henryk ~
bnańslr.i .,Hubal" forlIJ()waI lm swój Wydzielony Oddział Wojska Polskiego. W oltupo.wauej
Warszawie. a takie i w innych regionach Itraju zaczęły powstawać pierwsze zawiązki podziemnych organizacji ruchu oporu. Z biegiem lat
przekształciły się one w potężne a.rmie 'POdziem'Ile, nękające wroga i kontynuujące chlubne trad~je polskiego oręża. Tradycje. VI których CZY1l
żołnierzv sao "Polesie" een Franciszka Kleeber-ga zapisał się ~ałymi głoskami.
KRYSTIAN cHLEMCKJ

urzą.d.zeo4a

r

med~zne. że przypom.Illi.my tylko oddz iał sztucznej nerkA. pra cown ię odczy'n nilOOw laboratoryjnych. wyposaże
nde pawilonu zakaźnego. "ba'll,k
krwi" w Morawicv.

dnia mialem

przydz i ał

służbę

m i ęsa

Z roku na rok zwięk6zala się
taku liczba lekarzy zatrud" :'nych w Kielcach. W roku 1960
było ich 197. a w roku 1975 jw
445 lekarzy medycyny. Lekarzy dent}'6tów
było
w rok,u
1960 - 60. a w roku 1975 - 110.
Również
w całym województwie Pl'7.ybywało lekany.
W
rWtu 1970 na 10 tys. miem.kań
ców KielECCZYzny było 13 lekarzy medycyny i 4 litomatolog6w. · a w pięć lat później - 18
lekarzy medycyny i 5 dentystów. W ciągu piętnastu la! rniędzy rokiem 1960 a 1975 lkzba pielęgniarek w województwie wzro&la z 433 do 1250.
Stopniowo rozwijało się r6wnici le<'znictwo otwarte. W roku 1955 Kielce posiadały 11
przychodni zdrowia. w tym iednlł obwodową. szeŚĆ rejooowvch
i cztery zakładowe. Po dwudviestu latach mi.ast.o miało jui 36
przychodni. w tym około 100
poradni apeocjali6tycznych. 0twarto przychOdnie specjaJj~
t~zne pediatryczne. chor6b
układu nerwowego. chirurgiczną.

przeciwgruźliczą.

wenerołogi<'wą.

skó~

stomatologicUlą

i irule.

W całym województwie JlO'W.tawały nowe placówki shrl.by
zdrow~a
Wybudowano szpitale
m.m. w St.a6'ZOwi-e. W' oszczowie
Końskich,
oddano do użytku
dziesiątkii
now ch
ośrodków
zdrO'W1a na wsi. remontowano i
modernizowano wiele obiektów
słuŻby zdrowia w miastach. "0prawiło się ich wyp!l6ażooie VI
sprzęt i
unąd.zenia medyczne.
Ten proces odrabiania wielołel
JWocb zalee}ości nadaJ trwa.

Szkocja Ułanów

."rbroLn -

Z2.DL41 r. Święto

Kawaleru. 24

Pulll

ze s:.tandarem.

Sko ro mowo o jedzeniu, to przypominam sobie jeszcze inny
przypadek. Kiedy staliśmy w miejscowości Carnoustie nad
brzeg iem morza. zauważyliśmy. że w okol icznych zagajnikach o drzewach liści asty ch jest mnóstwo g rzybów i to tylko prawdziwych .
Spece i p róby wykazały, że to nasze n'ajoryg inaln iejsze borow iki.
Wyb ieraliśmy tylko najladn iejsze i urządziliśmy wspaniałą kolację
_ grzyby w śmietanie. S zk oc i tych grzybów nie zbieral i, n ie jedli
i nazywali je .. horse mushrooms" co znaczy - końskie grzyby. W
ogóle ż adnych grzybów nie uznoją pOla hodowanymi p ieczarkami. No wspomnianą kolację
poprosiliśmy
naszego przyjaciela
Szkota. pana Simpson a . Pa n Simpson był właścicielem ks ięgarn i
w tej miejscowości. Sprzedawal i pożycza I nam książki. które C2ytaliśmy dla lepszego opanowania ang ielskiego . Był
to
bardzo
m iły, skromny i sympotyczny pan, wiel ki przyjaciel Polaków. Zaproszen ie OCZywIści e zostalo przyjęte . p . S impson był bardzo wzru5Z~ny. przyszedł na kolację. wyp iliśmy przed kolac j ą po drinku,
g rzyby były doskonałe , panu S im psonowi też smakowały. potem
kowa i tak zakończył się miły wieczór.

_Ostatni "boeing 12T
tV . .lewie Aerpnia lor.
II
labry ki
same10tów
VI
IleaUle .. &anach ZjedD_
.ycb uH4ł ..tabu qaemplan
~el . . .boeinC-72'l". TeD ired-

w..

Biedy.ła_wy

1"

samolot puai8-

liki •
miejseaeh, wpr.wa.1lODY na truy komunikacyjne
" 1~ r., zoatał wypreduk ..
wany .. 183% ąsemplanaeb l
byl ekaploalowany przez wiele
przedsiębiorstw
lołnicll~b
eaIq. świata. Wiele li nich sluży d. dńś (jak np. pierwszy
el;zemplarz. doslarnony
pr_e&zło 2t łat temu kompanii "United Airlines"), ale icb motci. jak tei rosnĄce k ;r;ty &nymanb ~rawiaĄ. ie &owah:ystwa lotnlne poszukuj sa_kU.. bardsiej nOWOC1ellnyeh.

Szkocja
a.loweCo.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Stamey -

3ł.Ill.U

r.

\Vysu~

anie moslU

jednopnę-

(24)

•
FABRYKA
SAMOCHODów UALOLlTRAtOWYCB

T B L B F O N Y:

PogotoWie Ratunkowe 999. Pogotowie MO 997. Straż Potama
1198. pomoc Drogowa 61. PogotoWie Energetyczne Kielce - D/l1a.
lto 991. Kielce Teren t58. P&gotowle Wodociągowe tM. Pogotowie Gazowe w dni powszednie
Sl-20-91
w
nIedz.lelę
I
święta
Sl-30-20.
Pogotowie
wod.-kan.,
c.o., elektryczne RPGII czynne 1111

Czwartek
4

października

1984 r.
składam~

Dm

i7esenla

Jutro
APOLlNARYM
i IGOROM
Ilu
Radzieckiego.
Stanów
Zjednoczonych
ł
10 innych
państw
utwOJ'U)no w Wiedniu Międzynarodow", Agencję
O chrony Srodowiska Naturaln ego.
1969 r. W Chinach ogło
szono komunikat o p rzeprow a dzeniu tam 2 doświadczeń
" br onią nuklearną, w tym z
bomb:\ wodorową.
195'7 r. - W Związku
Radzieckim w ystrzelono
pi ~rw
szego
na
świecie
sputnika.
T ym samym otwarto erę wielkich badań kosmicznych.
1945 r. - Przed sądem traneuskim
stanął
Pierre L;lval,
premier prorullerowskiego rzą
du Vichy, oskarżony o zdradę stanu i wspÓłpracę z okupantem. Ska:oano go na śmier".
Wyrok wykonano.
1830 r. - Po oddzieleniu się
od Holandii Kr61estw
Bel-ii
proklamowalo SW" niez:lIrino ść.

1669

[--.~

r. - Zmarł
Rijn. malarz

Rembrant
holender-

-'

"]

_H.lce
TEATB

Im. S.
.... terenie.

Jana
Kochanows kiego
Scena Inicjatyw - "M ilość czyli
życie.. . ..
E. Stachury. g.
Im.

17.30.
)I;

,,B'\łtyk"

I N A

"Błękitny

-

grom" USA. kol. L 15. g. 15.15 1 17.30.
"Inne spojrzenie" - węg. kol. L
18. g. 19.45.
"Przyjaźń" nA stawką
jest
śmierć" tranc. kol. l. 18. g.
15.30. 17.30 i 19.30.

,."Pokolenie" - "Wojna śWiatów"
- pol. kol. l. 18. g. 15.15 . 1 17.15.
.. Parszywa
dwunastka" - ang.
kol. l. 18. g. 19.30.
uOdtaon" - ,'piękna kurtyzana"
chiński, kol.
l. 15.
g. 15.30.
"Wejście Smoka" USA, kol. l.

-

l •• g. I'.
APTEKJ

DY'ZURNE:
pl
Zwycięstwa
7. nr
Konstvtud! 5

nr 6'1-010
57-015 pl.

INFORMACJA służby
zdroWia
- czynna ł-20. te! 261-21, Informacja o uslugach - 365-85
TELEFONY: Strał Potarna ;es,
Pogotowie Ratunkowe _ . Pogotowie Energetyczne - Radom 981.
Komenda MO 151-36.
Pogotowie
Milicyjne 99'1. Pomoc drogowa 961
POSTOJI!
TAKSOWEK: ulica
ZW1r1d IWIgury ua-I'

Skarżysko

K I N A
,.Bomantica"
l" USA,
17.45. "Inne
kol. l. 18. g.

r

- ,,Najlepszy kumkol. l. 15. g. 13.15
spojrzenia" - węg.

.,Moskwa"

jeź

dziec " USA, pan. kol. l. 15.
C. 15.30. "Szpital
Britannia" ang. kol. l. 18, g. 17 i 19.JO.
"Skałka"

-

.,Potop"

-

I

cz.

- p ol. bo .• g. 13. "Wejście Smoka" USA. pan. kol. l. 18. g.
1'1 i 19.

"Robotniku

-

nieczynne.

GALeRIE
Galeria
RWA
.,Piwnice", aL
Ldna 1 Piotr WoUenberg Malarstwo I rysunek czynna
W godz. 1_17. niedziela U-15.
Galeria PSP - ul. Leśna 1 ezynn a wtorek. środa. czwartek,
piątek g . !ł-15.
Galeria Fotor::ratiki - ol. Jl&.
wolucJi
PazdziernlkoweJ sa
Wystawa (otografU Pa wła Plerś
clńsJtiego
.. Male formy krajobrazowe" - czynna
w
godz..
....11. n iedziela nleezynna.
.
MUZEA
NARODOWE "P/lLAC" plac
Zamkowy - "Wnętrza palacowe".
..Galeria malarstwa polskiego" czynne .... 16. wtorki - nieczynne.
~e Partyzantów Wystawy
stałe:
.. Przyroda Kielecczyzny".
.,Broń w zbiorach Muzeum Narodowego"
Wystawy
czaaowe:
..Oarncarstwo ludowe
woJ. Idelecldego J lego pogranicza" • ..Powrót Marysleńld
Soblesldej
do
Kiele", ..MiUtaria ze zblorow lIuzellOl lIIazowlecldego w
Płoclru"
- czynne '" godt. ll-l'r. wtorek
I .....d. ponledz.lałek I łroda nieczynne.
Hazeum Lał 8zlrołDyeIa S. ZerOlDllklq. czynne codziennie
w godz. ....15. ŚCod)' a-II, wtorId - nieczYnne.
Oblęgorek:
lIuzeum HeDr7b
Sienkiewicza - nIec:zynne.
lIazeum Zabaw1d - aL Zamk&kowa Z - .. Zabawka eksportowa"
czynne w godz.
poniedziałki I dni poświąteczne - nieczynne.
APTEID DYZU=: fE: nr U-łOt
ul. Buczka 37m. nr u-ooa. ul.
SIenkiewicza 15
PoudnJe dyłurujące cna dzieci
I
dOrosłycb
ul.
P ocieszka
11
(Przychodnia Rejonowa) w ~odz.
17-U. '" niedzielę .... 13. StomatOlogIczna ul Pocjes~ka II w
n!edzielę I święta tv godz. 7-21.

....1..

K I N A
"Wolność"

ka"

-

-

"Na tropach Bartkol. bo., g. 15.
- fr. pk. kol.

pol.

"Przypływ

15.30 I 20.
,,Przybywa

uczuć"

l. 18. g. 17 i 19.

-

.,Metatowiec" .,Na
USA. l. l6. g. 17 i 19.

granicy"

APTEKA DYZUllNA: 111. Apteczna 7
POSTOJE TAKSOWEK:
Dworzec Główny PKP 31-527. osiedle
MlUca - tel. U-70S.

[Star cho
K I N A

" R obotnik" - .. Czterej pancerni
I pies" - V zestaw. pol. bo .• g. 14.45.
,,1941" USA, pan. kol. l. 15.
g. 17 I 19.15.
,.star" .,Dziecko Rosemary"
- USA. l. 18. g. 15 i 17.30.
APTEKA DYZURNA: nr 19-016
ul. StaszIca I.
POSTOJli! TAKS()WEKI telefony 53-10 I 53-80.

Ostrowiec
K I N A

,,,Hutll.ik" •• W7bory w VIIc"
NRD, kol. dub. l. U. g . 15.:10.
"Hair" - USA., kol. 1. 15. g.
-

17.30 i 19.31.
•
,.PTzodoW1LlJt.. "Ucleczica
E
Alcatraz" - USA. !loI. l. 15. wrBl:

• zestawem
g. 11 i II .

kr~tkometratówek

r '. RADIO

ZAKŁAD

P BOGBAII LO&..&LNY
Dziennik l'U5 Soło i w
duecie (stereo) 1'.lO ,.Nowe miejsce
w progJ'amie kiełeckł
.,Prelbud." aud..
Cz. K.-Ia
17.40 Koncert muzyki S)'IIlfODi.c:anej (st~reo) 11.25 Skrót dz.ieruIika
i pio senka na pożegnanie..
17.05

TELEWIZJA
Dziś

PROGRAM I
NURT
Program dnia
OT w iad omości
,,0 mnie, o tobie, o nas"
- m a,g . szkolny
16.55 •• Dziewczyna pirat" t4ł film TV NRD
17.20 OT w iad omośc i
17.30 .,IntersŁudio
17.55 "Człowiek dla człowieka"
mag. PCK
18.05 "Patrol": ,,2obnierska ~o

15.50
16.20
16.25
16.30

TEATR POWSZ~IINY

Zespół

Zercmskiego

poczto-

Radom

Z udziałem Związ

1972 r. -

11-1&-41.

teL

wa Informacja O usługacb fU.
InformaCja PKP 930. Informacja
PKS 110%-79.
Hotel "Central n,"
~l1, Ośrodek Informad! Usług
WUSP 457-41.
POSTOJE
TAKSOWEK:
1:aksówld bagatowe
ul.
ArmU
Czerw onej 469-89.

FRANCISZKOM
i ROZALIO M

van
ski.

'ł-23.

god%.

"poLM<Y'

-

..zona" - .,Dziewczyna i chło
pak" pol . kol. bo .• g. 15. "Bracia Graczowie" ZSRR, koł . I.
15. g. II.

dzienność"

18.30 "Sonda":

,,zjawy

kosmo-

su JJ

19.00 Dobranoc: .. Miś Uszatek"
19.10 .. Mieszkać" por. bud. - mieszko
19.30 Dziennik TV
20.00 Publicystyka
20.15 •. Telefon 110" "Złudne
nadzieje" film NRD
21.~ Program publicystyczny
22.15 DT komentarze
22AO Studio Sport: Mist,rzostwa
świata w akrobatyce sportowej
23.10 •..$wiat z bliska": Polska
- S tany Zjednoczone
23.40 DT wiadomości
PROGRAM U
17.55 Program dnia
18.00 "Krajobrazy kultury"
18.30 Program loka.lny
19.00 ..Klub Anlonie"o
Pieehniczka"
19.20 Przeboje •.Dwójki"
19.30 Dziennik TV
20.00 .• Gorąca Hnia" ekspres
reporterów
20.15 .. Wieczór baletów kubań
skich" - w wyk. solistek
Teatru Wielk.iego WI W~
szawie
21.1.5 DT wydarzenia.. tele>fon "Dwójki"
21.30 Lekcja"
22.00 :X Ulpra.sza": .,INgenia"
- film grecki
0.10 OT wiadomości

Jutro
PROGRAM I
6.00 TTR - upr. roślin. S. III
6.30 TTR - hod. zwierząt. s . UJ,
8.10 Historia, kI. VII - Królestwo Polskie
9.00 Wokół nas. kl. I: 22 - koledzy
9.45 Film dla II uniany; "Odwieczny zew" (5) "W
kamiennej
puła·pee"
film ZSRR
10.50 DT - wiadol1l()ści
U.OO •. Domowe prudszkoIe
11.55 Język
polski.
k'
VIII :
Wojciech Zukrowski
12.50 Wokół nas, kI. I; U koled%y
13.30 ITR historia.
• . I:
Wśród mur: i bog6w gre- .
ekich
14.00 TTR - chemia, s. I : Substancje chemicz.ne i ich
przemiany
UWAGA! Za ewentualne zmiany w programie TV redakcja rue

r s

DROBNE

SURDY Agr.ieszka zam. Malyszyn Górny 75 ~ubila bilet
wolnej
jazdy. wydany
przez
WPKM w Staracbowicacb.

~ MECHANIK SAMOCHODOWY-KIEROWCA:
~ KIEROWCA CIĄGNIKA;
~ MONTER SA OCHODOWY;
~ KONTROLER JAKOSCI WYROOOW;
~ LAKIERNIK SAMOCHODOWY;
~. SPAWACZ ELEKTRYCZNY i GAZOWY;
~ G ALWANIZER;

~ SLUS AR Z REMONTOWY i NARZĘDZIOWY,
~ TOKARZ;
~ FREZER;
~ SZUFIERZ;
~ ELEKTRYK;
~ OPERA TOR WÓZKA;
~ TŁOCZARZ W METALU;
~ ZGRZEW ACZ;
.
~ PALACZ KOTŁOWY;
~ MURARZ-TYNKARZ;
~ STOLARZ-CIES LA;
~ ROBOTNIK MAGAZYNOWY;
~ WARTOWNIK;
~ MASZYNISTA

LOKOMOTYW SPALINOWYCH;
MA E ROWY;
ZWROTNICZY;
PRACOWN1KÓW;
NIEWYK W ALIFIKOW ANYCH
DO PRZY.UCZENlA ZA w onu.

~
~
~

Ponadto przedsiębiorstwo zatrudni absolwentów zasad iczych i średnich szkół zawodowych.
NOWO PRZYJĘTY PRACOWNIKOM
ZAMIEJSCOWY ZAKŁAD ZAPEWNIA:
b zakwaterowanie dla pracownika bez rodziny oraz
wyżywienie
stołówkach

na zasadach częścio wej o dplatno6ci W
i bufetacb prowadzonych w zakła<hie
i na terenie osiedli mieszkaniowych;
b organizuje dla załogi wypoczynek W n.mach wycieczek sobotnio-niedzielnycb;
b wczasy we własnych ośrodkach W górach l na
Wybrzeżu oraz wiele imprez
kulturalno-oświato
wych I sportowych organizowanych w Zakładowym
Domu Kultlll'Y.
Z akład posiada nowoczesny Zespół Szkół Zawodowych,
w którym można uzyskać wykształcen ie zawodowe i
ś re dn ie. względnie tytuł robotnika wykwalifikowanego.

W RAMACH DOSKONALENIA ZA WOnOWEGO
ZAKŁAD ORGANIZUJE KURSY ZAWODOWE
KSZTAŁCĄCE W ZA WODACH:

A SUWNICOWY;
A OPERATOR;

A UST A WIACZ MASZYN;
A SPAW CZ;

A INNE
Wyn agrodzenie według
mas zynowego .

układu

zbioroweeo pracy dla

przemysłu

PON ADTO ZAKt.AD ZAPEWNIA:

o po roku pracy ekwiwalent
o nagrody jubileuszowe funduszu
o dodatek stażowy po 5, lO, 15 i. 20
l

p ienię!n y za węgiel;
zakładowego;

latach pracy

w

w wysokości 5, 10. 15. 20 proc.

rBZY

WANDZIE
PARKIT
E

powodu

śmierci

MATKI
składają

koleiankl
l
kołedzy
z
Bi un
Projektowo-l'słu
I;'owe~o
lnw~ty('ji
Turystycznych i Sportow}'ch 1W
Kielcacb.
41l-k

PRZYJĘCIU

DO PItACY:

O dowód osobisty (ze stałym zameldowaniem);
O legit ymacja ubezpieczeniowa (z aktualnym wpisem

888-p

,łębokie&o współczucia
A

w zawodach:

KOMPLET DOKUMENTów WYMAGANYCH
OGŁOSZENIE

wyrazy

K

PRZ

odpowiada.

~ DY2UBHAI nr 1I-O'rJ
ni. Starokunowska In
POSTO.1E TAKSOWEK: pl. 11701IlOAcl
m-H, ul. S1enldeWlcza
515-71

Koń

NR 1 W TYCH ACH

dotyczącym $posobu rozwi ązani a umowy
adnotacilł o wysokości zarobków):
ksiąZeczka wojskowa;
świadectwo pracy;
łwiadect 910 szkolne.

o

pracę

oraz ,

O
O

O

D yrek cja Ull>Łrzega sobie prawo wyboru ofert f nie
reflektuje na pracowników karanych sądownie oraz
takicn, którzy .porzucili pracę w poprzednim zakładzie,
względnie zwolnieni zostali dyscyplinarnIe.
ADRES;
S mochodów Mał li'rai wych " POLl\-fO"
nr ! tv Tychach, 43-100 Tychy, ul Oświ-:eim ;ka 401, telefon !1-9.3-12 lub 13.

F abryk
Z ak ład

http://sbc.wbp.kielce.pl

140-k
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.- ---- - ---- WĘGIEL

ZOSTAN GÓRNIKIEM!

CZEKA NA CIEBIE!

KOPALNIA ~GLAKĄMIENNEGO

w Bytomiu, ulica

Lużycka

7

przyjmie DO PRACY eOD ZIEMIĄ
OD ZARAZ

KAlDĄ UCZB{ PRACOWNIKÓW (mężczyzn)
NIEWYKWAUflKOWANYCH oraz PRACOWNIKÓW o KWAlifiKACJACH:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

U n
Ą
SlUS Hl i LEKIRYK - I ieku od 18 do 40 lat
PRACOWNICY PODEJMUJĄCY PRACĘ W KOPALNI OTRZYMUJĄ:
wynagrodzenie wg ukladu zbiorowego pracy dla przetny~ węglowego;
,
O specjalne wynagrodzenie % Karty Górnika;
O dodatki do płac wynikające z przepisów branżowych;
komplet odzieży roboczej i obuwie;
dodatek stabiJizacyjny w wysokości 1008 lIIł miesięcznie, przez
.okres dwó<:h lat i 500 7l 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);
13 i 14 pensję wg zakładowego regulaminu; .
po przepracowaniu 6 miesięcy dodatkową premię w wysoko~ei
400 zł i 800 zł, po roku pracy.
PONADTO KOPALNIA ZAPEWNIA:
/::,. dla pracowników zamiejscowych zakwateT1'>wanie w hotelu
pracowniczym;
A dla pracowników w pierwszym miesiącu pracy (nowo przyję
tych) wyżywienie kredytowe w stołów. zlokalizowanej na terenie hotelu pracowniczego;
~ po1yczkę bezzwrotną w wysokości 100_000 zł, jeżeli związek
małżeński zawarli po dniu 1 lutego 1982 r., umarzaną po 5 latach nienagannej pracy pod ziemią;
I:A motliwość uzyskania własnego mie6Uania oru dotację na
mieszkanie;
A mo11Jwość podniesienia kwalifikacji poprze% kontynuowanie
nauki w Ulkresie szkoły iredruej danej specjalności;
'/). wypoczynek we własnych ośrodkacłl wczasowych nad morzem
i W górach ol-az korzystanie % ośrodk6w sanatoryjno-leczniczych
zagranicznych W Czechosłowacji l na Węgruch;
A uprawianie sportu - dzialalność w tym zakresie oparta jest
o własne obiekty j urządzenia sportowo-rekreacyjne.
Przy kopalni dziala klub sportowy ..Czarni" z kilkoma 8ekcjami ~r
towymi
PRZY ZGŁASZANIU SIĘ DO PRACY NALttY PRZEDW2YC:
1. dowód osobisty ~ pieczątką zwolnienia 2 poprzedniego zakładu
pracy (nie dotyczy os6b, które dotychC2U nie pracowały);
2. książeczkę wojskową lub zaświadczenie rejestracji;
3. książeczkę ubezpieczeniową z aktualn4 adnotacj4 oQno :nie
zwolnienia % pracy;
4_ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
5. uświadczenia o posiadanych kwalifikacjach;
l. świadectwo pracy % ostatniego miejsca pracy;
"1. zaświadczenie z poprzednich miejsc pracy;
8. zaświadczenie stwierdzające stan majątkowy (dotyczy osób u1>rzednio zatrudnionych na roli).

o

8

8

UW AGA!!!
Kopalnia nie przyjmuje osób, • którymi w poprz~Dim. miej ~~
pra~y umowa o praeę została rozwiązana bez wypoWledzen:aa, z Wlny pracownika.
Bliższych informacji udziela i dokonuje przyjęć dział zatrudnienia Kopalni .,Dymitrow" - Bytom, ul. Łużycka 7 (teL 81-14-51, wewn. 56-56).

S,

DOJAZD OD STACn KOLEJOWEJ BYTO
autobusami: 14. 28,
i n&j
lub tamwajami: 31 i 32..

•

•

murzyńskiej.
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I

TOKIO.
poczęły
kańskie

BAGDAD. Komunikat wojskowy ogłoszony w środę wieczorem w Bagdadzie podaje,
że tego dnia artyleria iracka
ostrzelała
pozycje
irańskie
Zginęło
10
Na Okinawie roz- Wl:d!uż granicy.

s.ię

japońsko-amery

manewry
sił
powietrznych.
Uczestniczą
w
nich myśliwce lotniclwa wojskowego obu krajów, które ćwiczą wspólne operacje z amerykań s kimi samolotami wczesnego 06trzegania
(AWACS).
NOWY
JORK.
Dziennik
"New York Times" ujawnił
kolejne cklkumenty administracji Ronalda Reagana w sprawie prowadzonych przez USA
przygotowań do długotrwałej
wojny atomowej.
MOSKWA. Na zaproszenie
Prezydium Rady Najwyl!szej
i Bady M inistrów
ZSRR w
pierwszej połowie
paźd zier
nika br. złoży oficjalną przyjacielską
wizytę w
Związku
Radziec k im prezydent Jemeń
skiej
Republiki
Arab kiej,
Ali Abd AJlach Salah.
LONDYN.
Po
masowych
manifestacjach i sta rciac h demonstrantów z po)jcją RPA

icłnlerzy irańskich.

BEJRUT. Nie uslaje walka
zbrojna
przeciwko okupantom izraelskim
w
Libanie
poludniowym. Na podlożoną
przez partyzanlów minę na
półDQC od rzeki Awali najechał ciężki
czołg
izraelski,
który wyleciał w powietrze.
WASZYNGTON.
Departament Stanu zakomunikował,
ie sekretarz stanu USA, George Shultz złoży w przyszłym lygodruu wizyty w Sal",-adorze, Panamie, M eksy ku
i Puerto Rico.
HAWANA. W środę w pół
nocnej części Salwadoru rozbił się śm..igłowiec
produkcji
amerykańskiej.
należący
do
armii reżimu salwadorskiego.
17 osób zostało rannych.
ALGIER. Radio &mako padało w środę, że w lipcu br .
w kilku rejonach Mali wybuchła
ilna epidemia cholery.
Nie poinformowano o
liczbie zachorowań, ani o liczbie śmiertelnych ofiar.

: Prokuratorskie oskarżenie
I ministra pracy rządu USA
r

p

ro«un:ltor Merolo o<świad
CZ)'I, iIl Ro)'lTlOOd Dooo..
l<Jd: oslwrienio z.oauca ml'1liyoo je6t piełWSlZY'fTl w IMs~ proocy współudział w kro_ I tori'i
Skinów
Zj.edonocz.onych
dzAeiy ośmiu milionów cJ.olo.rów • członki em gabinetu osicarżonoym
l
kosy "Nowojorskiego Z<lf"2Qdu
o przestęps.twQ k.r"""';'nolne i beIlTr<lilliSp<riu Miejskleqo", no podpO<Śreónie powiqzanio ze ś~
stawie sfałszOM'O!lych roch~ów
tem
przeS1lę.pc.z'fm.
Podcz~
zo nie wykon<li/le czyr>nośd podpierwszego
dnia Pfze<ducholl
CZ06
budowy odcinka k1n~
Dono.Kr.
~ył
WS2~kMI
metro nowojorsk.i~ w 1979 rostowi<Jllll'l'lm 100 w okcie osltooe_
IclL FilTTl(l Donoyano wy5tawikl
niQ z<JlnlllAom i 05wiod~, że je6t
rochonek no osiem milionów do..
niewinny_ Donovon rie 7I'ez'(.
krów 20 proce nie ~onone
gnowoł 2 2OjlTlOWOrleg<> stanopl2e1l poddosiowcę
w romach
wilsko mmi6tro procy. WZ4qł ;e.porozu~a nO wspólnych kodynie ~ bezplOlOlY no mM
nzyściach".
brwooi<J pr~u .
Proleurotor MerokI .oświoda.,..

I
I
I
I
I
I
I Dooo<.on,
'1 średni
I
I
I ' ' ami,
I
I
I
I
-

DOKOl'iCZBNIE

.ż

ZE

STR.

1

jako dyo-eItłor ~

współwłościdel firmy.
musiał wi edzieć, iż jego ~

/lOWCZy i

wspójprooownicy p.odpt$yro~ · opiewające no sedli t)!sięcy ck>kM-ów zo
pIIOOI!l, Ictón nirgdy
nłe z<l6io 'y
wykOOCHle.
Dńałolność
świata
or2e6tępczego,
krodzieli pieriię
dzy
publiczn)'Ch,
InOfdowonie

wal

fołsl'l'We

konkurentów zorówoo no

~u

koNrałt:tów,

jok i w prlle6tęp
aych operoc joch hondłu noń.o.
to głó_ ~ w o!>kZ\! jobch skHlq/ ~ d,r8\ar wyłoonowczy firmy HScłWOYo
ne", a obecnte mtni3'tec- procy w
administracji prezydenta.
Oz*ololoość Doooo.oona w kltacłl 1977-1980,
jako wspólwlaściciela
firmy
powiązonej
ze światem
przestępczym
było
jut
przedm iotem
dochodzeń, obecnie jednak przybralo nowy wymiar z chw i lą

qdy - jol oświodc.zył Pf<* urotor
Met'oło

znoIezioono dododtowe

dowody dot)oczqce ~·o
wlokłcielo finny wspólprocujqcej
z [)ouc)IIooouem. POlO oY!orieftjem
o współudział W IwOOzieiy pieniędzy pubkz.nych i fołs.rowo
niiJ
cloItumentów r~,
~ obciQŻo teraz ...-spólproco ~ Wll'Womem
Mass~\itm,
jednym z ue/ów mol;i nowotcwsklej.

I
I
I Po

raz pierwszy
w

I
I

----------------336-k

w czarnylll getcie koło Johanetiburga
znaleziono
zwłoki
kolejnej ofiary
kObiety

I (

świecie

W Lendynie dokoDano pa ....
pierwalI}' w 6wieele Jlneneaepu
.era jedenastodniowemu
noworoc1k_i. Lekaraem, który
Pl'Up... _tJsU tę ol'eraeJc. ltyl
w"wtJay
ohłrlll'K
kartJtoa.c

JIOeIaHselda anlIalec.. lIeCdl
Y_Ił.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zaczarowany ogród
.

,

na wysypisku snueel
"a jednym li pnetJmirii: Wiednia, w mie.)oieu dawnep;o miejskie,o wysyphrka łmieei, r-.
nll .beenle wspaniałe lilie, r"
H, hiaeyn'y, a pod speej::olnymi okapami rcnkwił.ają róin.
~ahmlli
Jlnepynnyeh
N"m.
ł.npikalnyeh.
Ten prawd:tlw7
zaczarowany o«rid
liesy
miU..,ów kwiat... oraz 1%' t yaięey ~w i knewów . Na.wano co "ocYoc1em narodów", r_
nll tu bowiem kwiaty i dnewa
prawie li eakc. niat... Wiele
krajów aktywnie tIeleHtnieay"
w
u'w.nenlu.
ami 'ylk.
.Japońe:r.yey Jlnysłali
ok Wiednia caly w ....n sad Lonek r ....
nyeh roiUn l Jli~k"yeh k.tor..yeh kamieni dla "doble,"a
w.jej nękl ocr.du.
COwl

l'

Je...

•

Czy wiecie, ze ...
W BułCarii __.. y io: od 11:11It. ty..odni OCÓlD Darodowa dyskusja nad pr.jektem
n_ep;o
Kodelu!u !lod%inDer;o, Ińóry ~
~pie obowi~uAeY de 1_ ~
Na łamaeh Jlruy
eentrabH!;J
nbra" ... tej sprawie C- nerep; speejalistów
li
d:&ied:&i~
prawa r.~nep;o.
Ueaestnie:r
dyskusji ....kreślają, H now:r
koc1dl.a _
pnede wasysUum
na eehl 1lmeenienie rodaiDY I
obronę Interesów dsieek ... Projekt nowep;o K.deksu !l.cłsin
nec. przewiduje szerep;
wunych lImian.
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Puchar Europy

I~"
~

Idla

I CiaLm:ha
poznańskiego

80 tys. widzów na stadionie w Atenach
P

iłkarze mistrza Polski, Lecha Poznań w rewoniowym spotka-

niu Pucharu Europy przegr~li wczo.r~j I angi,:!skim I.e.społem
Liverpool 0:4 (0:3). Bramk. dla mistrza AnglII strzehh: Wark
w 10, 19 i 86 min. oraz Walsh w 33 min. Mecz obserwowało 22 tys..
widzów.
Pogloski o słabej formie pił
karzy z Liverpoolu sprawi/y, że
optymiści liczyli
po cichu no
niespodziankę, której
outorem
mieli być poznaniacy. Już pierwHO
połowo
tego
pojedynku
rozwiało wszelkie nadzieje. Lech
mimo utraty 3 bromek prowadzil jednak w tym czasie otwartą grę i miał również kilko sytuacji do zdobycia choćby
honorowego gola.
No;dogodni-ejszą okazję zmarnował przy
stanie 1:0 Arosl'kiewicz. Obraz

pzp

Krakowska
II
St.nsatja w Bart:elonie !
rewanaowym
spolkani ..
Puchani Zdobywców Pllcharów
druayna
Wbły
Kraków występująca _
boisku rywala wy~rała z islanukim z~spolem łBV
Veslmannayjar 3:1 (l!:O). Bramki slneliU dla Wi Iy - Iwan w 26 I
31 min. ora.. Banaszkiewiez w
75 min, dla ~cspot!arzy Geer~s
SOft w Si min.
Finalista Pucharu Polski. Wisła, była pewnym kandyda t~m
do dalszych. gier mając za
przeciwnika słabiutką druiynt:
z Islandii. W drugim, podobnie
jak i w pierwszym pojedynku
zwycięstwo odnieś li
piłkarze z
Krakowa . którzy
w
drugiej
.undzie zmierzą się
prawdopodobn ie ze znacznie trudniejszym przeciwnikiem.
Sen a~jlł lycb r.~~rywek jest
oraaka pr-,;ed wb,snlł widownilł llCspołu
Barcf"lony, k tóra
00 zwycięs t wie 4!2 w
Metz
hyła
pewnym kand'·datem do
awansu Sta ło się jednak inaczej, bowiem wcz.oraj piłkarze
' liszpańsc-' przegrali a ż 1:4
odpadli z rozgrywek.
aapld
• Besikt.. Istambuł
Wi .. drń 1:1
• Moss FK - Bayern Mona-

("' hiuro" 1:2

• FC Porto - Wr" ... ham f:3
• FC Ba rcelona - re M~tz l:.
• Hajduk Split
Dynamo
Moskwa 2:5
• Steaua Buka reaz:t - AS Roma O:,
• Fortuna Sittard - Kopenhaga BK 3:0
• Dynamo Drezno - Malmoe
F!'" 4:1

'a

•
•

Union Luk mburg 1:1

Plowłfiw

Larufita -

~iorold

Traki-

Bav~s'" :!:O

• Everton - Univ. College Dublin I:'
• C"ltic: Gla'r;o", - La Ganto lse l:O
• Serv"tt" G"newa
Apoel
l'1i"ozja l :1
(m)
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gry ul79ł całkow itej zmi<mie po
przerwie. Mecz stał się nieCIekawy, o oba
zespoły
myślały
już więcej o spotkCNIiach ligowych. M istrz Anglii, który
po
zwycięstwie w Poznonill był zdecydowanym faworytem. potwierdz.! swe umiejętności choć z
klasowym
przeciwnibC'rdziej
kiem może mieć
w następnej
rundzie sporo kłopotów.
lech
odpadł więc I dalszych rozgry• wek I po raz kolejny rOlczarował reprezentując
nasze barwy w europejskich pucharach.
Jedynym usprawiedliwieniem d/o
naszego mistrza kroju jest fakt,
że spotkał się on
z obrońcą
trofeum i to że występuje on w
b dzo odmłodzonym
składzie
prezentując
znacznie
słabszą
grę niż w ub. sezonie.
Z innych 'Potłcań na uwagę
zasługuje wyeliminowan ie
mistua Szkocji Aberdeen przez Dynamo Berlin. Mecz ten rozłrzyg
nięty został dop iero w rzutach
karnych,
w
których
wynik
brzmiał 5 :4.
Najw i ększą
frekwencją ciesnł, s i ę pojedynek w
Atenach, gdz ie m iejscowy zes·
pół Panathinaikos w obecności
80 tys. kibiców
wyel i m i nował
mistrza
Holand ii
Feyenoord.
Natom iast· nikle zwyc ięstwo odn ieśli p iłk arze Juventusu z fiń
ską drużyną z Tampere.
(mar)

-J

u~ lradycyjnie,
w
paidzierniku ro"poc~yna .. ie:
nowy 5e.. on
koszykówki.
W rozr:rywllacb mislnowsll.icb,
we w ~yslkich t.alc!:,oriach wieku, uc~estniczyć będzie z obv
nauycb wojewód"'w 15 zespołów, w lym • kobiecycb
i 7
męskich . Z tyeh 15 drużyn 11 ~
zespoły
młodLieaow c:
juniorek, juniorów, kadetek i
kadetów. \V rywaliJ:acji uniorek i seniorów repre4enlowani
będ~iemy jedyni~ pucz koszykarki Staru Starachowice
(JJ
liga) i Tęc~y Kielce (UJ liga)
oraz koszykany Budow lanych
Radom i Slaru
S~racbowice
(ID Ii~a). Tak więc po raz
pierwszy od 1947 roku ,... rO:lr:rywkach mistrz.wskich seniorów zabraknie mt:Skiego "espolu Tęczy, co najlepiej świad
czy. nie przywiązywaniu więk
suj wa~
do
rGzwoju
tej
widowiskowej
i
popu larnej

wśród

młod~ieiy

d~scy pliny

prze:. działaczy kieleCkiego klubu, d,.sponu.iąc~go w dodal k u
od. ponad roku własn~ balą do
koszy kówki. W innych miastacb
posiadanie takie,o - k luhow f"r;o
obiektu mobilizuje do prow ad zenia pracy szkOleniowej surokim fronlem. U nas odwrotnie. J ..sI nowa hala, a'~ szkolenie kuleje, zawęza si.. do
dwóch - tnecb ,rupek. Tęcza
zglosiła
w
tym sezonie do
ro z~rywek
trzy drużyny:
senior~k, kadetek i juniorów. Dla
przykładu Star Starachowice, korzystający z sali Zespołu
Szkół Zawodowych
FSC, repreuntowany będzie w "bliź.l
j ·\c}eh
ię roz(trywkuh
prz .. ~

• Juven~us Turyn - nves
Tampere 2:1
• VIB Stuttgart - Lewski Sofia 2:2
A• Dynamo Berlin berdeen 2:1
• Omonia Nikozja - Dinamo Bukareszt 2:1
• Panathinaikos Ateny Feyenoord 2:1
Au• Valletta FC
slria Wiedeń 0:4
•
Benfica
Lizbona
Crvena Zvezda Belgrad 2 :0
• IFK Goetebor!:, - A venir Beggen 9:0
• Honved Budapeszt
Grassltoppers 2:1
• Sparta Praga - Valerengen Oslo 2 :0
•
Dniepr
Trabzonspor 3:0
• Beveren lA Akranes 5:0
Shamrock Rovera
•
Linfield 1:1
Labi• Lyn!:,by BK Dotti Elbasan 3 :0
(Uwa~a
zet.poły 'Wy8zoze~ólniOllle drukiem ciemnym awansowały do
run-

n

ly.)

Jutro na ringu w Kielcach

Polska-Czechosłowacja

uchar UEFA

naszych zespołów,
lecz Widzew gra dalej

Porażki
Pogoń

w

skrócie

•
W ósmej . partii meczu o
szacbowe
mistrzostwo
świa t a
mężczyzn , kt6ry odbywa się w
_ Moskwie, padł kolejny remis.
Grający
białymi,
pretendent
Garri Kaaparow, zaproponował
po 20 ruchu remis, na który
zgodził się Anatolij Karpow.
ew meczu jest więc bez zmian
prowadzi nadal Karpow 3 :0.
EXPRESS LOTEK
T, 18, 19, 24.
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18,

t,

8,

łO

LOTEK
19.
l2,

21,

34,

~

35

szeić "eapełów.

IWmenłarz Mytee:zny
ierwsn do roz~rywek mistnowskich w
lym sezonie pn y stąpilł tlru~oll~owe
koszykarki Staru Staracbowice, klóre już w sobotę
"mierzą się :Ile Starem w LubUlli~. Ponadto
rywalkami ItaI'achowiczanek bt:dą
drużyny:
AZS Gliwice.
AZS
Kraków,
AZS Lublin, AZS Rzeszów, GIinika Gorlic. Hutnika Krak"·,,.

P

nie ~korzystała 2 Icarnych!

dwóeh polskiCh .ruiyn wyslępujących w Pucharze UEJ.i'A
do dalszych cier •• kwalifikowali się tylko zawodnicy Widaewa Łódź, którzy przegrali w«oraj z duńskim "&Cspołem
AGF Aarhus 1:1 (0:1), a bramkę dla ~osp.darzy słr:lelił w !'I.
min. Ludqvist. Natomiast Po~oń Szczecin zOlitab wyeliminowana
przC2 zachodnioniemieck~ drużynę FC Koeln, która
wygrała
wczoraj spotkanie 1:' (0:0), a jedyne!:'o gola uzyskał w n min.
Engels.

Z

wi-ele lepiej będąc zespołem
bardziej
dojrzałym,
konsekwentnie
realizującym
plan
taktyczny. Szczecinianie mog,
mówić o duzym pecbu łub •
braku umiejętności. bowiem ai
dwukrotnie
nie wykorzystali
oni rzutów karnych, których
nieskuteeznymi
er:zekutoraml
byli Kensy i Leśniak. Szkoda
bowiem szansa na grę w II
rundzie była duża , a rywale z
RFN niczym n ie zaimpOnowali ł
byli do pokonania.
.
Z innych meczów na uwagę
zasługuje
rekordowe zwvcię
stwo piłkarzy Ajaxu Amsterdam, którzy rozgromili luksemburs k i zespół Red Boys ai 14:• •

W awans Widzewa wierzyli
niemal wszyscy kibice. Dwubramkowe zwycięstwo w pierwszym spotkaniu w Łodzi stawiało naszą
drużynę w
roli
faworytów. Widuwiaey me zawiedli i mimo osłabienia, grali
bez
Wójciekie~o,
1Itrzymali
przewagę, ehoć wczoraj ... boiska w Aarbu m~li uzyskac
!mannie korzyatnlejszy wynik.
Duży zawód sprawiła Pogoń,
która po pierwszym meczu miala szansę na wyeliminowanie
przeaiwnika. Portowcy zagrali
jednak dużo słabiej niż przed
dwoma tygodniami, IWItamiast
goście
zaprezentowali się o

•

Jutro na kieleckim ringu w
hali przy ul. Waligóry
rozegl'any zostanie towarzyski. mię
dzypaństwowy
mecz bokserski
pomiędzy drużynami . Polski i
Czechosłowaeji. Pojedynek rozpocznle się o godz. 11:1. Jednocześnie organizatorzy tego meczu informują, że
posiadacze
odznaki
.. Zasłużony
działacz
kultury fizycznej" będą wpuszczani na zawody za okazaniem
legitymacji, a nie jak podano
na afiszach.
Wstęp
do
hali
tylko wejściem głównym.
(j)

ł

Qve_ Park -

v!.k f :.

• Apollon Limauol
mians Prar;a Z:Z
• Neuchatel Xamar

PC Reykja-

• Standard LHoce - Głentoran
Belfast ZoO
• Ajax A .... terda...
kd
Boyl 14:0
• Glalgow Range..
Bahemiaos DUblin 1 :8
• PartizaD Helcra.
Kabat
A jar Z:,
• Totłenham LODdy.
Sporting Braga 1 :0
•
Atletico
Madryt
Fe
Sio. Z:I
• PSY Ki.elbo"e. - Yorwaerw
Frankfurt J:'
• SSW Innsbruck - Real Madryt Z:e
• AJ Auxerre - apońiAc Lisbona Z:Z
• Raba ETO GJ"Oet" ebeater Utd. 1:1
• BoruS8ia McL - Dukla ]L
Bystrzyca 4:1
• Fe aijekD - lleal VaKado-

BoheOlYm-

piakos P ireus 2:!

•

Zeleznirar aarajewo -

wen 5:1

SK-

• Un. eraiova ..:. Betis sewula 1:0
• CSKA Borta - AS Mona~
co %:1
• rlorentina
l"enebł\hce I-

stambuł

%:0

(m)

SprintelU
• W stolicy NRD trwa mię
dzynarodowy turniej bokserski,
w którym występują także za.!
wodnicy Polski. Start icb jest
jednak mało udany. W pierwszych walkacb wyeliminowani
zostali czterej pięściar:r.e : Forsalek
przegrał
z
Proschem
(NRD), Stanyk uległ lsaszegi
(Węgry), Ciork (CSRS) wygrał
z Olejniczakiem, a Pawlowskiego wypunktował
Wołkow
(ZSRR).
•
Po trzech etapach motocyklowej sześciodniówki . która
odbywa się w
holenderskiej
miejscowości Assen, Polscy zaWOdnicy plasują się na trzecim miejscu. Prowadz i druży
na S%W~ji przed NRD.
(opr. m)

_D-

!id 4:1

•

Heart
Midlothla. - Parw
GerJqain Z:2.
• Wetder Brema
ABderlecM Bruksela Z:1
• Dundee United - AlI( II1Zt0k9&.

holm 1 :0

•
Helainki JI(
Dy . . . . .
Miiask .:C
• .... C Bru"e - Nottingham 1:0
Lokolllotil'e
• LiUestroem
Lipsk J:e
• Spańak IIoek",a - Odense
BK Z:I
• Hamburger av - South.apm-

"'n• 2:0
Ll."er

ASK - Oeńer. IF l :'
Sportul
• lnter Mediola.
Bu kareszt Z:,

ost a tnie drużyny z każdej grupy. Zagrożone lpadkiem bt:dą
również zespoły, które
zajmą
• i 10 miejsce w crupie. W
myśl nowego regulaminu będą
one bowiem musiały walczye
o drugoligowy byt z finalistami rozgrywek o wejście do II
ligi. Ten system be& wątpienia
zaostrzy rywalizację.
Pis:r.emy
o tym tak azczegółowo, gdyż
wszystko Ba to wskazuje, że
'fi(
tym
sezonie
kOftykarki

sprosta zadan iu i znajdzie
wśród spadkowiczów.
fidze

poczynająceJ

Przed ezonem koszykówki I
I

• W T~y: jeet IłOwa MIs ałe
ma ko zykarzy ...
• W n-ligowym Stane wlepI' maci rzyńskie
• Premiowane lokaty w zasięgu
kielczanek
słarachowiczan, radomian
Korony Kraków, Od,y W eocław. Stali Stalowa Wola i Wisły
II Kraków. W związku z pO..
więksLeniem II ligi do 24 zespołów (po 12 w dwóch
grupach), zmieniony został system
rozgrywek. Drużyny grac bt:dą
ze soiJą pojedyncze mecze. tylko w sohoty, spotykając się
dwuk~otnie u siebie i na
wyjeździe
(w poprzednich latach graly ze sobą czterokrotnie). Zmniejszy sit: w ten sposób liczba spotkań
z 36
(poprzednio) do 22. W tej sytuacji kaźdv
pojedynek
jest
ważny. zw łaszcza, że
II ligę'
opuszrzą
nie tylko
po
dwie

znajdą się wśród zespołów
walczących o
zachowanie
dt'ugoligowej egzystencji. Trener
stararhowiczanek, Marian Zaj"e
ma bowiem duże kłopoŁy kadrowe.
Do
I-ligowego
ROW
Rybnik odeszła najskuteczniejsza zawodniczka drużyny, Danula ladej, a ponadto trzy
koszykarki z pierwszej piątki
są na urlopach macierzyńs kich,
m.in. Ewa Krzywicka-Oremus
i
Iwona
Le~ol-Korkowska.
Stawia to starachowicki zespół
w bardzo trudnej sytuacji, ale
sprawy nie przesądza,
choe
trzeba się liczyć z tym. że
młoda I osłabiou. dntżyna Ide

Slaru

http://sbc.wbp.kielce.pl
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nich beda: Juniorki Staru S fachowiec I Sparty Kazimierza
Wielka,
junlt)rzy
Budowl an.,,,h
Radom. Staru StarachOwice
i
T-:.-zv KI.. I"" kadptki LZS l,ioi nl'. Stam Staracbowlce
TeczY
K.I ..I"e 1 Zaka K.i .. lee 0'''7 k~d"ct
Słaru

Starachowic .... ,
A..
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koszykarzy. r0zrozr;rywki
~
Star Staracbowice (
Budowlani Radom nie będ
bez
szans na wywalczenie
loIc:atJ'
premiowanej udziałem w turniejacb o wejście do D Iir;i . w tynt
sezonie prem ię taką otrzym"j~
bowlem dwa naj lepsze zespoł y
ze strefy lubelskiej Faworytem
rozgrnvek Jest AZS Lublin. 1rt6rego koszykarze
przed dwom
tygodniami zdobyli na wlasn vm
terenie tytUł akadem ickich
mistrzów Pol.k1. ale l poz o~talv ml
drużynamJ
- S tartem II Lu!>"".
Spartanem Lublin. Stala II SI.alowa Wola. Orl ętami DębU n I
MKS Siedlce - starachowiC7"\nic
oraz radam!anle n~Wi""1
'oble
poradzlt I mled7.Y 50ba -al<:ryt
o drugl\ pozycjI: w końenwej
tabeli.
Uamy równiri IlAd,ueJl:. te takte koszykarkI Itif"Hockiej Tęczy
uble~a" sle będl\ n8 zalcończl'nie
sezoou o awaOIl do n lI~i ebo"
w Ich !l2erelta"h :cabr3kni" .1oanny Ozido,..~kld I Gra1vnv Kubas
(otrzvm.a~
~woJnienia
do AZS
Gliwice). W m IId7 a q'walkaml
k1elczanek beda:
MKS
Chełm.
MKS Lublin , St r n Lublin. a
w lec dru żvn1'. z kt ńrvmi Vi or>fi
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