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Z okazji Dnia Budowlanvch
na uroczystej akademii spotkała
się
w ubiegły piątek załoga
Kieleckiego Przedsiębiorstw a Instalacji Budownictwa. Podczas
uroczystości. na kŁórą orzybYli
przedstawiciele
administracv jnych i politycznych władz województw
kieleckiego,
tamGbrzeskiego i Kielc - załodzE'
istniehcego już 16 lat KP18
wręczono sztandar. ufundowany
pn:ez
minisl!'a
budownict·...,a.
wład ze
miasta I przedsiebiorsŁwa z Kie\(~cezY ny. z któ"ymi
KPIB współoracuje' na co dzieil
na budowach.
ktu Dr?I>ka7ania sztandaru rlok')nal w;("n;vo·
jewoda kielecki - Ed wa rd Wójcik.
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uczczenia Dnia Wo jska Po lskie·
go . - 41 rocznicy b itwr
pod
Lemno.
społecz_ństwa,
D elegocje
kombotantów, młodzieży oddały
hołd bohat<!rom wol'< o wyrwo·
lenie narodowe i spoleczn
żołnierzom po lskim i radzieckim
PDległym w bo;ach o w:l!nQ so·
cjalistycznq
P olskę.
Za służeni
dk wojs'<a i ludowej
obro'1'
no~~i - ludz ie różnych
środ:l'
wis'< uhonoro' oni zostali
od·
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Przedmiotem naszej oCerlv bę
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warunków nauozar.ia i wychowania - rodLieiclską po- ,
_ p a d takim hasłem przebiegał w sobolę w wojewódzCąD pomoc:y szkole. Apel
Rady Wojewódzkiej
w Kielcach o pomoc dla placówek oświal9wych poparł y
licznyob zakła dów pracy, rodzice, l'Iaucz yciele i sama mlo- I
wczesnych godzin ran nych
przystąrbno
do
pracy. W kamieniołomi-e
Sobkowie wydobyty w tym
u kamień przeznaczony zona fundamenty mieiscowe)
podstawowej. Równ ież
nicy ;;'ab ryki Farb i La ·
w Bliżvnie część u'~V..... _ .. _.~ fa rb orzeznaczvli
na
szkół.
Aoel o pomoc
podstawowej w Skarżyi
nracor.vniev .ivtgQwej
Spółdzielni
"Brzask".
orzekazując
'~nie sali lekC'\'inej war60 lvs. zł - efekt S06ot.

w

Ollowit'd,i I ,ił' 7&
~twor/('riC'm
warun"" '. klóre

Dnia Edukacji Narodowej

W

yn J'
ki e-

nie najbardz:ej uroczysty
ch J~ akter m ialy w
jednostce
WOjsk O brony W ewnętr zn ej m.
Ziemi Kieleckiej. gdz c w okolicznościowym opelu
wzieli u·
dz i ał przedstawiciele władz 00'
litycz ych
adm inistracvinych l
ł se~retarzem KW PZPR 'N Ki~ l UO K OŃCZE"I!E N'
! . R.!

Wizyta N. Ceall se cu
, wNiemczech zac!lOdnich

która cieszy uczniów i nauczydcli
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z ·okazji
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PrlV
ul. G,·uI.waldzkipj
w
K ldcach znajduje
.h;
zakł .. d
u"lugo\, y WPiJ W. w
klórym
po mi si"cu na naS?d interw~n
c;~ u!'uchomi'lllo niecl.vnny t eleCon. Po It'j naprawie 'przes:alv dzi:::lać le!cfJf!v lAi' trzech
sasi;c!nicll zak!ada'h': w pralni,
tel. ~I)O-~9, w za 'lacl.Lie
ta picer,kim. tel. 51)0-6'1. w za\:ładzi e
f:Jtog"aCCZD" .1. lcl 5:!-~06.
\\' in lf'rwt'r.c\ jn ym bi urz~ napraw brakło ~'ltra , n h'slel y,
nie d .) ..... it-dtir'iśm~· się, dlacze!;
lak .,ie stalo.
Nie o taka napr3.~· ę przeciei
n3m chodziło!
(iga)
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augur ej
oku eroms
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promieniuje na cal~ o*oii~ę:. ąo
jego metody dZ14«llno8-C1 !I,e
Ul
konwencjonalne.
~omitet
Sltawia wn400ki o premIe dla
dozorców i admi'l'listratoorów, jego przedstawiciele dyruruj~ w
adminut racji podc.ws przYJmowania inter€'SOIntów, W$półp1"a
cują p1"Zll ha ~ monOO'Tamie
refflOfttóW, oce-niają ;akO<!ć wl/konan~h prac, a gdy g~od~n
me wywiązuje się ze .wolch
(]obowiązków, komitet wnio-!'ku:
je
wpro-st przekW(łte-rOlOOC
00 mies<zkania gorszego,
by
:r7"&bić
mu"pce
06ooie, która
pragnie rzeczywiście rzetelnie
praC'OW/l.Ć. Są t'O tlliko niektóre
prztl'kładll
skuteczne.,
pracy,
którą trzeba rozsze""Zać, U']l0wleż

s.zechniać.

W kaMym osiedi-u znajdą ,·ię
ludzie którzy nie przejdą obajęt'l'l4e' widząc
dewastowanie
klatki schodowe;, zieleńca, urządz eń na placu zabtnV, którzy
1Ilie zniosą marnotrawstwa, )71dolrncji ADM, ile prCicujqce;
przychodni zdJro-wia czy placówlei handlowej. Ogniwa samoną 
au d !ł8JIOfloU ją teroz Of"eżem,
wyn.ikajlłcym z ustawy o
.~
moorzqdzie mie-szkańców, ma~ą
więc wpływ na
konsekwer ~ Je
względem nieuczciwie pracują
cych w o-sie<lłu. Przecież uchwały zeb-rania mieszkańców są obowtqzu;q.ce takie dla ad>mi'l'lis>tracji, we wspó!']lracl/ z radą narodową mo,żna wiele dla oriedla
zrOOić. l o to włainie
chodzi,
bll do komitetów osiedlowych,
"00 .oł ec kich wybrać ludzi 7Iajlepuych , wrażliwych na !>pI"RWl/
apołeczne. Oni bedą rzeczmkami n.aszych, osiedlowych in!eN1!ÓW.
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ZLP - Józefem Oz.gą-Micbal
skim, przedstawicielami Wydzia lu Kultury KC PZPR i Ministerslwa Kultury i Sztuki,
władz polilycwych i admilnistraIlyjnych województwa i miasta:
I sekreta=eIn KW PZPR
Maeiejem Lubezyńskim, p ~e'Le
sem WK ZSL - Stefanem Gatem. przewodniczącym WK ~D
_ Eup:eniuS2em K&tem, WDJewodą

Włodzimierzem Paste~na

kiem. Wśród zebranych wa-jdowali się
działacze
kultury,
przedstawiciele
środowi6k
li_
mło
terackioch, pedaogodzy
d zi eż.

W tym roku }ubileusz W-lecia obchod.zi Muzeum Lat S:z.kolnych S tefana Ze roms.kiego w
Kielcach. "Powstało Dno z lfllcjatywy nestorki pDlskiego muzealniotwa b iogra1icz.nego - Aleksandry Dobrowolskiej.
To
dzięki- jej pracy
i staraniom,
2eromski znalalZl w
Kielcach
po la~ch właściwe m:ejsce" powiedzi.ała dyrektor
m uzeu~
Kazimiera Zapałowa. W uznaniu
dDrooku muzeum, jegD pracy
naukowCH>świa.towej przyroano
plac6wce
zbiorową
odrznakę
"Za z.asługi dla KieJ.ecczyz~y".
Z okazji Roku Zeromsklego
wybity zos~ł pam;ątkowy medal oraz oko!icznG9ci-owe wydawnictwo "Kielce :2:eroffi6kie~o". Pamiątki te wręczono goilciom wczoraj6zej
uroczys-lo8-C1. W Muzeum Narodowym
wyłożono księgę
pamiątkową.
P ięk nie o p:6arzu,
je-go ideałach,
twórezoilci.
a.ktualności
~l)()le('Zno-poliltycznej
i moraln·ej dzieł mówi,li w czasie spot-

kania pr:Jf. dr Bogd alfl S\lcho-

ŚmiałY rejs na...
kłodzie

drewnianej
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bc6ak-drąg, spcłni2jący zn~aze111
funkcję masztu.
T rójkoloro\\ a

bandera przy;pomina!a o przypaństwowej
.. jednostki" i żeglarza. UIt'iesLCZOno także na niej napis .. Dol"
Dunaj-Od,a-Laua, przypominający rzeki, po których że
glował Czechosbwak.
należności

Franti»ek
Ryehnowshy
nie
tylko zbudował nietypowy ..s atek" z drzewnego pn:a, z nietypowym wiosłem i małym ża
gielk iem, lecz równiei w nictypowy sposób
oobywał
podróż. Odbywała
~ię
ona bez
żadnych
pomOcy
technicznych
poza wiosłem i ża/:ielkiem, a
żeglarz biwakował na brzegach
rzeki przy ognisku, zywił się
konserwami. W ten posób pokonał
blisko
700-kilometrową
trasę Odry z Kopitova na Morawach w
Czeehosłowacji
w
pobliże miejscowości Piaski w
woj.
sLczecirJskim.
Załedwie
niespełna: 50 kilometrów
dzieliło go od
zczecina, gdy na
skutek nie sprzyjających warunków
pogodowych
musiał
przerwać

samodzielną

podróż

uciec się pod opiekę polskich WOP-istów. Zamierwne2Q
celu pokonania na "Dolu"
Odry od Kopitowa do zczecina nie osiągnął, wykazał jednak olbrzymi hart. Nie sprzyjające warunki
atmosferyczne
okazały się silniejsze
od jego
woli żeglowania. Przez trzy
dni przy silnych wiatrach wicjących z
północy
walczył
z
wysoką
falą
Odry, która nieomal nie wywróciła ,,Dola", by
06' atecznie
zrezygnować
z samodzielnej
podróży.
P rzemoczonym,
zziębniętym
i niesamowicie wyczerpanym wodniakiem serdecznie
zaopiekowali
się żołnierze ze strażnicy WOP
w Piaskach.
Ich
molorówka
pomogła

rzowi

też

w

śmiałemu

pokonaniu

żegla

ostatnich

50 km, dzielących go od Szcze-
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dna - h<>luj:}c jego .,!ódź" <.lo
samych
\"lałów
Chrobrego,
gdzie oczekiwali na niego przedstawiciele
konsula tu
CzechosłJwacji, małżonka która przyjechala speejalnie ze swe~o
k raju oraz spore grono osob
przybyłych mimo
deszc.lu,
wiatru i zimna.
rantisek Rychnow~ky zi.yty jest z wo<.lą i woctniac wem
od
najmłodszych lat. Jego ojciec był prze·wożnikiem na rzece, a on najpierw pracował jako rzeczny
pia"karz, potem barkarz, w r eszcie przez 30 lat - do przej~cia
na emeryturę, pływał jako clowódca statków
turystyc7.fl~·ch
po Ła bi e. Musiał
przejść
na
emerylurę,
jednak nigdy
nie
pogooził się z myślą,
że jest
już za stary
na
upr awianie
żeglarstwa. Nie chcieli mi dać
statku - śmieje się
wiQc
zbudowalem go s<>bie sam z
drzewa. Na nim właśnie od-

F

byłem już 300-kilometrową
prawę Dunajem i blisko
-kilometrową
podróż Łabą

wy-

900do
Hamburga. Ostatnio spróbowalem pokonać Odrę. Ta przyszły rok
przygdowuję wyprawę po wodach Jugosławii...
B.yć może, jeśli
pozwolą s:Iy, \\TÓC<: jeszcze na Odrę ...
JE.RZY KUBIAK

w

•

d.ools.ki i Józef

u.roczyst<>ść

go

I

Oz.ga-M:chals:ki.

uświetnił

m~ntai

literacko-mu"'ycz,ny ,,\Ve mnie
moja ziemia". w któ-rym wykorzystano fragmenty utworów
pisarza. Wystąpili w nim Anna
Ciepielewska i Włodzimierz Klltrzeba.
W gOdzinach popolud«liowych
odbył<> się wmurowanie akl~
erekcyjnego pod bud()wę nowej
sz:l({)ły podstawowej w Mącho
cicach - SchoJ.as.terii. Poopisy
na akcie zJożyli goście wczorajszej uroczystoilci. Będzie to
szkoła zbiorp;a dla dzieci z Ciekot Mąchocic. Ameliówki, dzisiej'sz.ych mieszka.ńc6w
ziemi
rodzinnej S tefana :2:eromskiego.
Szk<>la ta stanie się plac6wką
wi<elofunkcyjną:
z
biblioteką
publiczną, świeUicą·
W czasie
wakacji z.organi'ZOwane zoo!aną
tutaj wczasy profi1aktyc.z.ne dla
dzieci. A więc - prawdziwy
to pomnik pisacrza, najlepszy,
jaki mógł sobie wymarzyć.
Wiecz<lrem, w Teatrze im.
S. Zer~mskiego wystawiono premierę s-ztuki "Turoń" w reżyse
riIi Bop:dana Aa~ustyniaka.
(b)

przemysłu

rolno-spożywczego,

rozwiązanie

kwestii
oświato
wych i służby z.d.rO'W1a w terenie itp.
Plenum WK podjęło uchwałę, precyzującą kierunki dZliałania organizacji w najbliższym
okres ie.
(wlm)
JulHleuS& OSP
w Sud1ej k. Pionek
Ochot.nicza St raż pożar.na w
Suchej kolo Pionek obchodzi w

Drobna wytwórczość
stawia na eksport·
DOKOŃCZ E- JE ZE STil. 1
importerów, przedstawicieli izb
handlowo-przemysłowyeh, zakła-

dów

drobnej

wytwórezojei
z polskimi
puedsi(biorstwami, dostawców
mat"riałów i nau(dzi dla na·szych · produce.,tów.
Największą
<>fe r~ę
z naszej
strony p~zygotowało rzemiosło.
Obej.nuje ona między innymi:
części zamienne i akcesoria do
samoc,lodów, wyroby z metali
kolor<>wych ' i tworzyw sztucznych, sprzęt laboratoryjny
i
medyczny, elektroniczne urzą
dzenia pomia:·owe oraz w !"amach u"ług - naprawy sam,)cłY.:ldó
i innych
urządzeil,
montaż maszyn, obsługę serwisową i gwarancyjną
urządzeń
różnych firm na te ~ enie Polski
i innych k r ajów oocjalislycznych, us ł ugi z materiałów włas
n 'ch lu\) powierzonych według
ooku:-nen~cji
d06larczonych
przez klienta.
Druga pod względem wielkości jest oferta spółdzielczości
prac)". Zag,anicznym partnerom
spóldzielczoś;: propo.nuje współwspółyracuhc~·ch

Sztandar dla KPIB
DOKONCZENIE ZE STR. 1
Zasłużonym
pracownikom
wręczono
wys.'lkie odznaczenia
pai,stwowe, regionalne i resortowe. K rzyż Kawalerski OOP
otrzymał Edward Adamczyk kierownik robót instalacyjno-sanitarnych. Ponadto wręczono:
16 złotych, s,ebrnych i brązo
wych krzyży zasługi. 8 odznak
.,Za zasługi dla Kielecczyzny" i
6 odznak "ZasIużony dla woj.
tarnobrzesk iego" oraz 23 odznaki "Zasłużony dla bud<>wnictwa
i PMB".
(JPA)

skrócie z regionu

• W centrum rzei.by polskiej 'W Orońsku czynna jest
w yst awa s~nowiąca przegląd
dokol;an pr acujących tu od-20
lat artystów z kraju i zagranicy. 60 rzeźb s tanowi prezentację domi nu jąCYCh w ostatnim czasie zjawisk, kierunków i postaw twórczych.
• Dla podniesienia bezpieezeństwa
ruchu,
dror;owcy
przeprowadzili
moderdzację
odeinków tras przebił'. · jąeycb
pnez Góry
Swięto:'rzyskie.
Poprawiły się
już
warunki
jazdy na drop:ach Bodzentyn-Starachowice,
Nawa Słupia
- Ostrowiec Sw. J Kielce Nowa Słupia.

Plenum WK ZSL w Radomiu
W -Rad o.mi u od by 11> się plenum Wojewódzkiego Kom itetu
ZSL, poświęcone ocenre realizacji uchwał IX Kongresu stronnictwa oraz ·ni06ków, z,gloszonych w okresie kampanii sprawOtZda-wcw-wybOraej. W obrada4:h, którymi k ierował prezes
WK ZSL, Henryk Maeiu, uczestniczył człone4!: Prezydium,
sekretaorz NK ZSL. Roman Mać
kowski.
Jak stwierdzono,
wszystkie
pootula ty i wnioski z05taly starannie rozpatrwne. Jaok stwierdzano w dyskusji, nie wszystkie jednak oroblemy uda się
od razu zała1wić. Potrzebne są
duże nakłady finallSO'We. Chodzi
m.in. o poprawę zaopatrzenia
wsi w wodę, rozszerzenie prac
melioracyj.nych,
rozbudowę

\V Tokarr,j pod Kielcana lit ha nieuiy!łlów,
powstaje najwięk~y w kraju
skansen budow.:ictwa
wiejskiep:o, w którym znajdzie się
SI zabytkowych budynków, w
tym d,,' orki, chałupy, młyny,
wod e. spichlerze, wiatraki,
kuinie.
• :-lawrót do ziołolecznic
twa spowotlował wzrost zapotrzebowania na leki wy waJzane z naturalnych surowców. W woj. kieleckim zebrano w br. dla ,,Herbapolu" ponad l 000 ton zi6ł dziko rosną
cych ue łąkach i w lasach
oraz na plantacjach, założo
nych przez rolników.
(m)
•

Dll

pracę kooperacyjną. chęć współ

pracy w zakresie projektowania i wy1tonawslwa mał)·ch 0biektów dla krajów r<>zwijają
cych się, usług re-montowo-budowlanych, pr<>9ukcji płytek ceramicznych, wyrobów ze szkła i
ceramiki budowlanej itp.
Polscy producenci natomiast
zainteresowani są zakupami u
zap:ra'l icznych koopera~ iów surowców i materiałów do produkcji.
O tym jak pnebiecać będą
pierwsze Mi(thy arodowe Tarv
Pod\\yko,· ""...,,"'·..
i
Dro b ej
"·ytwórczości
w Pozp.aniu informować
będzi~my
w bieżą
eycb relacjacb ze stolicy Wielkopolski.
(JP-,\ )

!ym roku
ileusz 55-łec :a
swego istnienia. Z tej Dkazj i
wez.oraj w
j miejscowości wbyły się o1!:olic:z.nośc;.owe uroczystości z
udziałem -przedstawi.cieli władz. Straża ków odw iedzilli m.in. w ·c eprzewodnicząc y
CKKP - Ta.deusz N_icki, sekretarz KW partii, Ja,n Rybar"_ k 0I'3.Z pl"e-'Ze5 Zarządu Woje~'"Ódzki.'CCO Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Tadeusz a.chowui. Podczas
spotka.nia,
najbard.ziej ofiacnym i z.aangarowa.nym poiarnilkom -r~ono
odznaczenia resorl4lWe.
(q)

Prsed Dniem

Ł~iewea

Przedstawiciele władz poHlycz.nyeh woj. rad
kiego z
sekretarzem KW partii, WIc·
dzimierzem Koeińskim i
wooniczącym
WK
D, KI"Zysztofem Szewczakiem, spotkali
się z
okazji z.bliżająceogo się
Dnia Łączn<>ści>owca z grupą
przodujących
pracowników
poczty i telekomunikacji. NajbaTdziej :z.a.słuronych uhonorowano odznaczeniami reso r towymi i regionalnymi.
(włm)

J

·leuSll: KZNS

KieleclLre Zak łady _ a'prawy
Samochooów w Kielcach obchodziły jubileusz 35-1eeia swego istnienia. Z tej okaz,ji ~by
ło się tam uroczyste po61edzenie samorządu zalogi, w którym
uczestniczyli m.in. I sekretar z
KM PZPR~ Zdzisław Skowron
i w Iceprezydent Kielc. Jacek
Dybała. Z historią i dorobkiem
z,akładów
z.apoznał
zebranych
dyrektor - Baltaur Skl'obin.
Obecnie KZ S s.pecjalizuje się
w nap.rawach głównych samochodów
ciężarowych
rnM"k i
.,stlU·",
d<lostawczych - "żuk"
oraz silników wysokoprę7A1ych .
Zasłużf'IDi
pracownicy otrzyma,Ji medale ~-],eeia PDlski L udowej oraz od.znaki resortowe i
regionalne.
Sesja. naukewQ

r-iznekolot:'ów w Kieleaeh

Od dwóch lat dziala
przy
Polskim Towarzystwbe Gi1lekologic:z.nym sekeja patDlogii szyjki macicy i kol poskopii , wch<>:
dząca w skład Międzynarod<>we J
Federacji z s'e.:lzi'bą w Hamburgu. Pi-erwsza konfere.ncja
naukowa członków tej sekcji
odbyła się w rooku 1982 w Kxakowie. Miejs.'em zaś kolejne·}
. spotkania p:inekol~ów była Ce·
dzyna k. Kielc.
W ubiegły pi"tek odbyła si~
tu konferencja naukowa, po·
świ(cona aktualnym
np:adnie·
DOKONCZEl'\1E ZE STR. 1
niom z patofizjolocii zyjki macoch - Maciejem LubczJńskim.
eicy. UHest.niezyło w niej 150
prezesem WK ZSL - Stefanem
lekarzy ginekolop:('w, w tym 4'
Gutem, przewodn i czącym
WK
samodzielnych
pracownikÓW
SD - Eugeniuszem Kotem, wonauki.
jewodq kieteckim
Włodri
W p:.auaach popołudniowych
p:rupa uC1es1"ików konferencji,
mieuem Pasternakiem eraz szea wśród nieh pnf. dr bab. Rufem Wojewódzkieg o Sztabu Wojd&1f Klimek. doc. dr hab. An:
skowego płk. Stanisławem Iwań
clruj
Malarewin, dr Andrzej
skim. W spotkaniu- uczestniczyli
Szezurowics spotkała się li J
tokże kombatanci.
przedstaWIsekretarzem
KW
PZPR
W
ciele organizacji społecznych i
Kieleach, Maciejem Lubes ·ń
młodzież szkolno.
snm i wojewod" kieleckim,
Za ofiarnq służbę dla ojczyzWłodzimierzem
Pa ternakiem.
Podczas spotkania
omówiono
ny podziękował żołnierzom I seproblemy
Jeeznie1wa
w zakrekretarz KW PZPR - Mac iej Lubsie
p:inekolo~i
i
połoinietwa
111"
czyński, gratulując jednocześnie
województwie kiell'clim ora 1
osobom uhonorowanym odznarozwoju bazy, :r:e sz"ep:óJnyJJl
czeniami państwowymi, medała
u11'tzględnienil'm diap:nostyki.
mi. odznakami, o takie awan(dmp)
sowanym
na wyższe stopn ie
wojskowe. W trakcie uroczystości
Swit:to pracowników ZDZ
wręczono srebrne krzyże zasługi,
Z
oka zji · Dnia LO uka.c ji Na·
medale 4O-lecia Polski Ludorodowej obchodzonego w bieŻą
wej, "Za Cldział w walkach w
cym roku po raz pierwszy jak"
obronie władzy ludowej", "S:ły
świ~l<l pracownik6w ZDZ, wicezbrojne w służbie ojczyzny" i
premier - przewodni<:zący Kra"Za zasługi dlo Kielecczyzny",
jov.'ej Rady Zwiazku ZDZ
"Zo zasług i dla LOK", "Za zaJanusz Obodowski w liści~ do
załóg pracowniczych
zakładó .....
sługi dla
pożarnictwa"
i "Za
składa serdeczne podziękowania
zasługi dła OHP". No placu az.a dO>lychczasowy wkład prapelowym odbyła się także deficy. ofiarność
i zaan~ażawan a
lado pododz;alów jednostki.
DOStawę w realizacji zadań spDłecz:no-gospodarczych
i dyodakW godzinach południowych
tycZl1o-wycoowllwczycb Związk U
pod pomnikiem Bojowników o
Zakładów
Doskocalenia ZaWoWyzwolenie Norodowe i Społecz
dowego.
W UN)Czyslości 2lO'rganizowan e .
ne no I("adzielni, no cmenta.J"Zu
z tej okazji w kiel eckim ZDZ
Żołnierzy Radzieckich, cmentarzu
wiceprezydent Kielc Jacek
Partyzanckim i pod pomnikiem
Dybała, udekorował 6 pracow~
Wdzięczności
przedstawiciele
ników odo:znakamł .,Za zasłUl!:
władz, wojska
i społeczeństwo
dla Ki-eleeozytZDy". Ponadto wrę
miasto złożyli wiązanki kwiaczono 17 odznak "Za zasługi dla
ZDZ" l dyplomy uznania.
tów.
'ALp)

Uroczyste obchody

Dnia Wojska Po skiego

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Jak pracujemy?
•
•czyawi,...
ie-

ra.wdą

jest. iż od 00brrze w yszkol ej k d ry
kie rowniczej i mi tnowskiej we właściwy sPo.iób pojmuj~J swe obowiązk i n leią
równiei
dobre
w y niki
pl'Zedsię bior twa. DJa,te,o t ei
w radomskim "Walte rze" już
po l'acI truci z kolei pruprowadllooo ocenę wsz y~kich
szefów, ,Iównyc h s pecJalis tów,
ki ~ rowników
wydziałów, dzial ów i poszcze,ulnych
komórek
organizacyj n y u .
St owane Sl\ kry teria, które
pozwal ją w szystkich wymieniony ch o cenić pod względem
dorobku za w odowego i postawy s połeczno -moral n ej.

P

z ąc y

•

!lE-

b arWo-

;tra-

a..-

Oficer owie rezerwy ze S t r:t.ehow ic na
im. Zie mi K ieleckiej.

Reze rw i ści
si~

też strzelają

ieka w e formy pracy st.Jsuje K lltb Oficeró,.v Rezerwy
działający prą U rzędzie
Miejskim w Starachowicach.
WŚI'ód w ielu przedsięwzięć zmiel'zają9'ch do
integracj i
tf'go środowiska, warto o dno tować rorganizowaną ostatnio wycieczkę sz koleniową d o jt>dn ostki wojsk':>wej w Kielcach.

C

I"upą

ików
N ajlo roJwy-

_Im)

35
czlonków
starachowickiego
KOR,
miało
mozność poznania pracy nowoczesr ego sprzętu, obecnej struktury

i torm szk olenia bopwego , a tóki.e zwiedziło bogato wypasazoną salę tradycji. Na ząkończenie pobytu w Kielcach uczestnicąli w zawodach strzeleckich.
W dcod ze powrotne j oficerowie rezel'wy odwiedzili Michniów, gdzie złożyli k wiaty pod pomnikiem mauzoleum ofia r
hitlel'owskiego l ud obójstwa. Na Wykusie od było się następnie
wspólne ognisko, n a k tóre prźybyli sekrelarz K M PZPR w
Starachowica ch, Krzysz tof Slaniszewski i przewodniczący RM
PRON, ppłk Andrzej A n toni e wicz.
(an-no)
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swe.ct byedze>rym
'eta n
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kiem

Ocenę ta ·_ą
prz,eprowadza.
przełożony wraz
z kolektywem, a od 2 l.a.t także po-

su::zególne eg7.ekuiywy OOp,
W ten Slp<J.SÓb otrzymuje się
peJ'ny obraz k 'erown:ka l'Ub
mistrza jako fachowca, a za-
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le t y ko
je idiając do m i ta od
slr ony Zwolenia n ie sposób nie 'I uważyć: p ok ażocg-o ob iekt u b ud owlaneg , Co t.o będ z ie? - pyt am zastę
pC'ę nac-zelniu mia ia i g m i n y
w Lipsk u nad W isłą, mgr ini.
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W ogólnej pullktacji wyral Wąchock 59 :55, a.le goście
nie byli marlwtni, tym ba.rdziej że bawiooo się do'ko-
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Jan i nę M ifił ws k ą·

- Hala sportowa szkoly podstawowej. PoniewalŻ w pobliżu
znajduje się szkoła zawodowa,
ohiekt służyć hędzie całej mło
dzieży miasteczka.
- Niejed no miasto może ;tazdrościć L ip!łku takiej inwe lyeji. Ozy w innyoh dziedzinach
lei je t się czym pochwalić?
- Inwestycją 40-lec:a m~ .:I
nazwać bez wątp :ema
s.zp:t:ll
przekazany do
zagospodarow3!Ilia
służb :e
z.drowia
w
czerwcu br. Przybyly nam w
tym roku dwa nowe bloki
mieszkalne. iO m :eszkań wzniesiono dla perso:leh medycznego, jako zada,n.e towarzyszące
budo 'N,e szpitala Także 40 lokali, w drugim obiekcie, pc>więl<.>zyło zasoby hps:<,ej splJł
dzie n. mieszkaniowej. W Krę
pie Kościelne; dzieci roz.poczę
ły nowy rok szkolny w nowej
s:r.kole. Będzie tu t kże pczedszkole" Planowany termin pczekaza ni do u~,ytku
l:; '''l';.'l.~i, rni.ka br. W miejscowo~' Hu
otwarto ID wrz śnia br nleł d
wychowa czy dla dzieci
pccjalnej tr ki. p()W tal ()ll
bazie s' J.~ej, ni'!
l!zytk(lwa'l' i
szkoły . Duś
uczę:;zc:!a
tu 30
dzieci. Delsz:e pr ce ad a pla-:v j-

za mkni ę

rasa 1-12

wlel-

ll'W~V

;::yjne, które w zaDadlllcz)' sposób r.m :~nią obUcze ~tarego ml3SLecua, Je~~
ono na oko
przyjezdnego
3Chlttdne i pełne kwiatów, aie
stali mie;z.k:lńcy wiedzą najlepiej, że od kucłwi spra-Ka
wygląda meco in:J.czej. Zn
ą
je"t brak oczyszczalni ście-ów, które wyrzucane
są
wproń do ma.leńk:ej rzeczki
płynąc ej przez. środek
miastecua. przy rozwoju bu~
wnictwa blokowe~o zn1"~lł
się ona w otwarty ŚCiek . który na .. ' ę...,n!e rozle"."
,,~
na
okol!~z.'wc!1 łąk c' ..
W pla.nach inw~,t)Cljnych
Z\\ole-ni~ pojawił.!. się \\Te zde inwcstyd ... któr" pOloiy
kre.s u .. tawiczaej clegf.ldacji
środowiska naturalnego. Trwa
b 10·.\
k . '1:
.
i~2.cji ;: ~'t1t ł :1e:
!1 7y ~k, ~·lł:. ~ uI:~ " '\ t,\"

roku 1 8!) r-oLpoczn
przy WZl106zen.;u
ści

rzy nie ro.kowal. nadziei na
spełmenie

ni

ów.

Odci,n.k.i kdlfl .. lu s.lllit..ICneg
wy -on.HlO JUz wzdlllCL ulic:

L~ ZYr.y, Bogus.z.a
~o, Łąkam
za
kanał pOOiegni€ w

i

WY5Lyń
kośdołem
ki~runku

PrzeprowachiJ{le w ,.Walterze" oceny ~ ~t.alą
fo.nną
pracy z kadrą k er')\Vn~cz.ą i
mi&trwwSl~~
~
kontynuOW:wle.
(j. ry b .)

Z pierwszej
ręki
Damskie figi
ze zr.· It iem jakości

zpita

Wi<;k,,1.OŚć
producen~ów z
róznyci1
powodów nie podejmuje starań o prawo do
sv"nowania swoich iowaró w
krajowym lub międzynaro
dowym znakiem jakości. Ale
większość to ni~ znaczy, że
wszyscy. Do chlubnvch w yjął ków nale.'y niewatpliwie
jędrzejow.,ki .,RC'kord'·. &pec jalizuj'lrv siG w oro(!ukcji
bielizny damskiej.
W lvm
roku aż siedem wzorów fig.
ool'talek, halt>k
i
koszul
nocnych uzv~kalo , na'<i jaknśri .. 1"
( JP~)

ne umożliw; pYNię,.sI.en:e liczby podop;ecz.nych do 60.
W dz iedl,nie infrasLruktury
komunalnej na
poJ kreślenie
z3słtJguje zbudowanie
ka·nałów
sanItarnego i burzo'Nego w ul.
Soleckiej. Teraz czeka na renowację nawierzch.nia tej ulicY. co ma wykonać jeszc7.'! w
tym roku zwoleilSki ROP.
- n u mieWlkańców m a oh("cn ie Lip k o i ny l Iiaba roś
nie?

- Okolo 5 tysi~cy
RQc 7 ny
przyros, n3.Llralny wynos. C>kolo !()I) osób"
(an -no)

Nowe h\or.r.ywo
z s u ched nio\\' kiego
.. M a r ywi lu"

K urs
pilotów wycieczek
WSIl.y~y, którzy lubią p
róże po kraju, mog
wz.i ć udział VI kursie pilot.rK wycieczel{ krajowych. Z jęckl odby wać się będą w 9łycz.nlu i lu-

tym, aJ.e zapisy pnyjmowane
do końca r topada Kaitdydaci musUł mieć ukończone
21 lat. a nie pczekrocz.one 55
I ' Informacji 3
pow.9ł.alych
f rm:llno~iach udziel Centrum
[nformacji
TurystYC1:nej
w
Kielcach poz.y ul. Sien iew:cza
'ł
(w
hotel
.Cf'ntralnTm").
tel 825-11. !N. 180 !N godz..
7.30-15.30.
(1e
będą

Ruc h inlD'I7lewy kier wan )'
je t b czn y mi ulicami. Tak
~ytuacja trW<IĆ będzie co najmr,lej
"lka ml<:sięcy, Zakre;;
robót jest duciy. Wykonać
trzeba kanał na długości okolo l km, memal od r(X!ali!lk:
Z
lenia do centraln g pla.cu J. Kochanow ·kiego.

cmentarza,
gdz:e
zl()kaI:zowano
p:zy,;.zlą
G.;LSzczalnię·
\'\)kOn3\\Ca, Radom kie Przed~i bior two Robót Ininieryjnych, buduje obecni\! kole 'ny
rra~D1('nt kan lu w ul. OdrodLon
\Voj .. ka
Pobkit'l:"o.
która .,. granicacb Zwolenia
.. tano i odcinl'k przelolowt'
tra~
T-L
R;ldllnl-Pubwy.

Z amkn iE:::;e ruchu nól
~cz.anej traoie n:esie Z:J.
określone ulrldl.:enb i
poty. Utyskiw ać na ten
rzecz~ mogą jednak co

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wito ld M al u~i lt , Z y/: munt
Zi'n'J!,.ki,
lopy Ga łczy ń
ski.
lI enry k D a w idow iez,
Romuald Tu mu! uc i BoI!: usław Adami" inżyniero
wie z Zakładów W yrobów
Kamiennych "MarywiI" w
Suchedniowie - opracow ali
sposób wytwarzani a nowego tworzywa ceramicznego
do produkcji ceramicznyc h
materiałów
budowla nych,
odpornego
na pękniecia i
wymagaj cego
zn ac z.nie
krótszego czasu wypalania .
Tworzywo to o t r zyma no Z!
odpow iednio dobranych surowców ilastycll, materiałó w
schudzających
i domiesz:k i
skał
ba zaltowych o ~ rallu
lacH poniżej 5 milimet rQw
wynal azców
!:
P rojekt
..Marvwilu" zr:losrony
7A)..
siał do U rzędu Patentowego
PRL. Pożytek z te ~o roz w ią
zania jest podwójny:
b uoowniclwo moie się spodziewać lepszych
j kościo
VlO i bardziej trwałych rur
i armatur ... ceramicznej. w
zakład. dzięki
skr?cone lllu
wl'nalowi tych elemen tów
będzie
mó:il
z:lo~zC"7eduć
rocznie pr wie 4 mln zł .
(.JPAl

-

.. Tulip D 100"
zlagie rem RWT

Ostaln :o
w
Radom kiej
Telefonów
la koń
czono prace konsult c,'ine i
wdrożeniowe
nowego
tvpu
apara ' u tele!Qnicznego .. tulipan 100". Jest to wyrób.
do którego produkcji zuży
wa~ ~ic będzie mniej surowców i materiałów. a swoim
slanda,de:n i walorami uży kowymi nie będzie ustę
pował pierwowzorowi
Przf'wid\4je się. iż uruchomienie
produkcji seryjnej
te~ a "'a-a u nast'lni jeszrze
p-awO"iooodo .... nie
pon koniec 1)"
(j. r~"b.)
Fał>ryce

UC 7

-

sobą
kło

stan
naj wyżej kie:-owcy jadący t.ranzytem . • ł ie<zka:l..
Zwolenia
znoszą
te
u __ j;"::\"«·:
ze
"poko'cm, P011,C.\·.'L w:cd:'1.
Że
d_i<cJ - (! W) kOI 1{; 1II:l:unkują d.lh~y :'O~ ..,-óJ
m:.a-

"w.

:~i.e

nieu.oowai:ljące

,
•
e
en b
y
•
n liz Cę sa it r

sk.

ooow:ą1..ków

rowniczych lwry m i" t.rzowSlklc h
w
S'to-pniu
1..l.dO ·.v'l lającym.
W rto tei dodać
iż ar'kllHz
oceny jest wtączooy 00 akt
(),obowych oocown: a i kompletowanv 'przez lata
daje
obra.z jego dorr-bku i do~o
nalen ia się nl p(}lL. z. wodowym i spo-Ie-cz.nym
W
do-tychc7kl ~owej
h l,'to rit ocen,
zrezygno\\'an~
z kilku ooób,
których WWl l k , prac.' były

inwestycje

Lipskie

nych

~bin.

ra;z.em org niz.atora życia spow ;cażdej komórce.
Ocena - o.pr6cz sŁw:erdlze
n.i.a stanu gotowośc; k adry d<>
wY'konywan,ia zadań pozwala r6wnież przeanaliww",ć
top' ell uciążl; "N:lśc' pracy kierowniczej na każdym st:lofiOw:Sku i wynikające z tego
zagr()żen:a
dla zdrow;a. W
IJb:eglym roku wyni;C:la na
prz~1tlad ko-niecznooć dokonania badań lek aorski<:h kadry
.<.Ier()wnicz.ej. a
w ' najbliisrz.ym czasie na badmi 'l skieruje s l-ę mistrZÓw.
Wielu kierowników n;· roawało s()bie sprawy,
że
ich
stan zdro\"v"ia jest p')ważn ; e
zagrożony i dopiero na :kutek tego przymu.:u,
podjęli
leczenie oolegliwOo.ici
.
SC'lrca. układu ;C:rążenLa, cho-rób przewodu pokarmow',,!o i dyskopati i.
Były pr zy,padl{; . że mus iQno zrezygnować z tyoch, któłecznego

~O
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Podo pieczni Polskiego Zwiazku
.

,

S

•
•
•
leCie ~Iszy
•

1
I,~ \\a li d ó \V

~łuchu

j~ st

pochod l ąCj'c h

w _ wo jew ó.d zi wie

k iell'ckim około
4 tYbięc y . G dy b y lJ C ł)om oC ok .,z~ wa a im p rzez Polski Zwi ł
zek Głuchy c b, o rga '. ila c ję s p o ł c cz ną isln i :-,i,\cą od 1952 r " icb
tycie b yłoby nie u : a >, n:\ u.dręl< ą , prz?c lw n,ści łos u, z k t ór ymi
wałcz'l - rie ilo p'r ze .. wy Cięże ia. O mo i.liw ośL'ia cb i formach '
tej pomocy .I:ozm'a w ia m y z p r e 7csem Zarząd u Odd z iału \ Vo jewódzki cgo PZG w . Kiel, a c h
S b ' h ła.w em S zw ei, drysem.
• W jakich okolicz noś d a c h.
komu ud~ielacie
pomocy.
bo
przecież nie ws zyscy ni c słysz-ł-

r

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 203

ey k orzy st aj ą z waszego w sp a r eia?
W I' asze j ew idenc ji fig ur u je 586 cz ł onków związ ku , ale
nie tyl ko o ni mogą li czyć r. a
naszą
o piek !:.
Po t rzebu j ący c h
jest z aczni e
więce j ,
takle
wśró d nie zrzeszon yc h w P ZG.
W iel e o sób syg r;alizu j e
n am
sw oje
p r o!)lemy
lecznicze, bytowe, zawodowe. a le
s ą i t acy, którzy
nie wied zą,
jak do nas tra f ić, lub uważa j ą
za kl'ępuj'lce ubieganie się o jakąkolwi~k
pomoc .
D ziałacze
związk u , sku!)ieni w kołach terenowych (jest ich pięć w w ojewództwie - w Kielcac ;l, Ostr ,wcu. Sta:'achowicach, ~kar
żysku, KJll Skich) mają za zadanie docierać do tych '" łaś l ie,
niepo:'adoych,
pozllawać
waru ki, w jakich żyją, i I'oś:'ed
roiczyć
w nawiązywa iu kon tak .ó..... ze związ>.iem.
Dli qk i
temu zdo.'" liśm y ajresy okołJ
:000 i:l\validuw słuchu, którym
nale ży
pom.'>c
w załatwia iu
rożnych
s:';l'a\\.".
Cd.) ~,.rieko wi,
klory nie slyszy, a częs.o rówL Lż nie mówi (' e d\\ ie w aJ y
ie"zadko chodzą ze so ;'1 w
iJarze ). . !·ud'1o jc'st z~aleźć pracę,
U7. S.:uc
p''3m;c lek:u'f"k,'l,
re!"! ~ i wa:!!lzką, z31at vić c
kolwi('i< w i'l'ity tucji czy lIrzę'
dzie. J "s~es >1y przeje wszyst kim po tJ, by w takich sytllac ja'·t, ll1:Jgli lia f,as lic z}'':.
,-~h(·iahy. n d "da:. ze d cia !a!nc.ść PZ f_~ konce. h-uje
s:~: ie
tylko wokół
pro)Iem:'w l's.Jb
d:Jr-Jsłych.
:'aszyn1i p\)do: iecz y'1'li sl i:lkLe dLieci i młJdzieL
z waJa ,1i si uchu. TJ z l'wśl<j o
i" h L Las~ej i .icja.ywy pows ala w i~ilcac.1 w 1971 r. W0'
Je\\'ó ~z.!:a P...::'adri!a nc.lailLaC',Y j" .a , gdz ie mali
~ac j en ci
0l rzy .1J!lH pomoc z~ ~ ,:'ony lekapsyc hologow.
r zy, 1ogilpedow,
Pod (;~iej,; ą tej płac;)\\'ki Z " aj (~uie ... i ~ 271 dz.i et:i głuchych
i
f,'l!) . kol )slys~ącYC/l. Tu za " o') ie~a siq postępo\,\r j C:10!."Ól.l sluc~u, przysposabia do nauld
i
pl'a y. Do porad!.i zgłaszajq sit;
t·a,-~je
i :a~Lc z iIłllYC'l \Ą.·ojc
woJztw - rado;nskieg0, tal 0 bl'zesidegil, piotrkowskiego, C'zę
st.)chows."ieg:).
Dzięki wydatnej pomocy Kurato~ium Oświaty
i WychJ wania pow" .al w Szkole Pods: a wowej nr l l W Kielcach specjaly oddział dla dzieci J icC:uslysz'lcych. Jest tam micjs.'e
dla uczniów od klasy O do V
wl .. .:znie.
literesuje nas mate~iałlia sy\uaeja
i .walidów
słuchu,
zwłasz··za tych, któ rzy n a skutek ch:Jrilby nie mogą
praco·
wać. ,' aJgorzej
sytuowani 0trzymują zapom ogi bezzwrotne.
::'r odki I!a ten cel otrzymujemy
z Z arządu Głównego naszej organiza c ji. W ub. roku przyzna no ok. 160 tys. zł. Zostały w
pel i wykorzysl.ar.e.
C'rganiziJ jemy letni wypoczytwk dla dzi=i z wad a mi s-łu
ehu. Są to k oklnie wy poczynkow e i zdrowot n e . W tym ro ku w y ku piliśm y w "Ch em a r ze"
lO miejsc dla u cznió w od dział u
s pecjalnego ze S z koły P odstawowej nr II. W pr zysz łości zamierza my org ani zowa ć wczas y
z
za pewn ieniem
rodzinn e
dzi eciom o piek i logopEdyc m e j i
reh a i:J il itacy j n e j .
•
Jali: wnląda zaopatrze' ie
GS()b z wadami slucnp w niez będny sprzęt, jakim są aparaty słuch owe?
- Zna cznie s krócił się czas
ocz ekiw a ni a n a przydLiat W ynosi! o n kiedyi; od 2 do 4 lat.
Teraz cz eka się k ilka m i esiqcy.
Aby czekającym ułatwić życie.
uruchomiliśmy
bank aparatów.
skąd możn a je wypożyczać do
chwili
przydziału.
Dysponuje
O? 1:>0 a paratami. Korzysta j ą z
Olch zarówno dzieci, jak i d orośli. W tym rok u otrzymaliś 
my dla podopiecznych 60 anaratów
produkcji
angielSkiej,
1 -

POZIOMO: 1 kulba!<, 5. oporn ik, stosowany do sc a b .llz,aLji
pr ą du (zaa.nagramowany AMON
p lus NIT). 6 os oba
powolana
na j akieś stanoW1S!W. 10 niepor ządek . rozgardiasz. II
pyszny z zają{,3. 15 przeciwnik w
d yskusji. 16 ~oślin a z rodzinY
s wrc z.': k,)W:l' :'-C!l' (z,aanag "amo w an e AKTA plus L EJ),
PIONOWO : l. twarde i CZil.r ne drzew o. uiywan e d{) wy:'Obu m cbll. 2 Wl'Z.awa, zgiełk. 3
moze b yć eze:wladowy ł zna"
g raficzny. 'c'ótka kIeska poziom a, 7 z ało g J lodZl w:<l:itars!dej,
8. im adło. 9 uc zta p:erwszych
ch rze scijan. 11
miast o woje w6 dzkl1! lla.d Wisł ą . 13 amators ki albo za woJowy, 13. slow 1czy śp cw 14. mar;<a s lmochod u u naszych po!udniowveh są 
s iadów
Roz",iązan , ~ krz yż"w" i
.y ła~ nal e ży p.o d adr esem
dakcji ,ED" w v łąc z nl ~ na

przerekarterminie

tach . poc ztow vch w
siedmiu dni od dat} njl] iejsu~e
numeru Pom i ędzy prawidłowe
.dpowiedzi rozlosuje s it: na~ro
d ę książkową. Karty I}~towe
be! k u ponu b- ,lą w:o lac zone s
losowania.

"ECHO DNIA"
KupOon nr 203
R :nw i ąz a ąie

krz y ż ówki

nr 188.

POZIOM O:
piramida.
pr06p:!kt, teleskop, zaczepka , kuc harka. pociotek, niełaska.
PlO OWO: mierzej'. fal.9zerz,
kineskop. następca.
Zlkopa.ne
czcicie' elaborat. kokietka.
•
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Głuchych

Oczek ujemy
parlii:

z daró w
nadcj śc ia

CA R E.
kolc j ile j

o
W przydziałach sprzęt u,
którym mowa.
pierwsze:',st wo
mają dzieci
uczqszcz a jąc e
do
szkoł y i lecz.o:le w p or adni reha ·)ili : acyjnej . Dopiero w d a ls ze j k'Jlejności otrzymu ją je ine.
l i. W
poradni wykon u j e
się
w k ladki d o u szJ1 e do apar a tów.
J est to więc k ole j n e u do}:odnienie zw i ą zane z za opa trze ie m
w

s prz ę t.

, • Zdobycie zawOodn Ooraz pracy to nie lada. pro blem w przypadku i n walidów słuchu. Jak
im w tym p omagacie?
P rz ekonuj =łc

-

pracod awców.
że
nasi
podo pieczni
powin ni
być traktow a ó i jak pełllowar
t o ś i:Jwi członkowi e
społeczeń
stwa. Osoby z wadami sł u ch u
uczą się zawodu i znajdują pracę np. w Zakładzie Szkolen iow o-Produkcyjnym dl a G ł ucho
niemych w Ostrowcu. S ą t am
zatrudnione przy prOdukcji parasolek i galanterii metalowej.
Pon a dto pracu j ą ' w spóldzielr iach i" waJidzkich oraz wielu
zak ł adach produkcyjnych, m.in.
w Z akładach Graficznych, Kie:cc kich
Fa " rykach
Mebli,
.. Iskrze", Hucie Szkła .• Sława".
,'a ogól są cenionymi pracow niJuuni, \siJJtyl~ają .s ię ze zrilzumienieln i
i.yc:di"",ości=ł
w
mi('js~u p:·a<;y.

trow a l y i ujęt y w e widenc ji
po ll'zt>b lok alowyc;l". To I'I'Z:, kre, że' n a sze potrzeby mo}. a
tylko
z a rejestro w ał"
zamiast
star a ć si ę je zaspokoić.
Zamicue ia?
-

Powi;;ksze n ia wym a g a b aza kadrowa. Ni ezbęd n e jest zatrudn ieni e W porad n i p e d agoga, leka rza VI pe łny m wymiar ze god zin , pi e lęg ,.iarki.
S Koro

m amy

w

" s zko ł ę" dla dz ie ci
z
sł u chu. pr z y dałoby się

K ielc ach
wad am i
i przed-

szkole, a l e, a l)y o no . pow s~al o.
,? ie?:będ.r: a ' jest kadra, lo k u m .
S ytuacj a bytowa.
zdro wotn a
inwalidów sł u ch u ze środo wisk
w iejs1<.ic h jest o wiele gorsza
n iż t ych. k l ór zy m ieszka ją
w
miast a c h . T y m sprawom n a leżałOby p oświęcić z naszej st ron y wię~e j u w a gi.
Rozma,wiała:

MARIA S OSNA L

\V RadcunI u p r~ y

u lir.y Z cr
budynek z czel' włmej ..... ,.1<1"-._
niejsu w R a domiu drukarnia
skie ~o. założuna w 1818 r oku.
we, k si ążki. ~azcly. afis ze i
wiele prac znanego historyka
go i pi (' rw :, zą, w his torii D1 iias."'l ę
mia~ .Jal:a Luboós kicgo.
się

~ l\' jo fil sJ)o.''; o zachęcacie
do przy"aiciności d o ZWi ą L ku ?

-

Przv PZG

Vi

Kielcach d zia -

ła prqżr.ie klu :) s,:ortowy, który jc'st orga nizat:>re:n licz '! ~' cil

Lup: ez. Istnieje talrże przy r.a orga izacji kolo
PTTK.
Ma ny
własIlą
wypożyczal :; ię
sprz<;tu sj)ortoWJ -t ul'y~tycz'l ego ,
iJ ibli :Hek ę. K ażdy zai..tereS0wa n y s;}()r . e 1 czy t Ul'yst vk ą może rozwija ć u pas swoje zam iło\,"a :'i a,
p:Jżytecz. ie
s:,~dzać
czas w )ln y .
sZĘ'j

•

Jakie b oL,c si

tO"' an yszą

wasz~j d óałalnośd'!

- L'osk wie, <:h I:a.n i aj Jardziej fa tal.: e warunki
lokalowe. W kari 's;'u siedzi;)a PZG
jest t ak mala, że prowadzenie
jalvicj'<ul\viek d !.i ałal :v:>śc i związ
kOW E' j j ~st zupeł n ie niemożliwe.
Oddział Wiljcw.)dzki
P ZG
w
Kiel " a ~ h mid~i siq w budynku
- luderze przy ul. Monius zki.
Ciasno, ciemno, wilgo ć . Dzieli my Lie przys t os:Jwane ' do potrzeb pomieszczenia z poradni'ą
reha ,ili. acy jr.ą . Wieloletnie staI'a i1l o inny bkal spełzają lia
r.i~zy:n. Wład z e miasta uznaly,
te u~a ysfakcj .:mują P.QS pismem
z 15.V. br. o nast~pującej treści:
"Wasz wni::-sek został zarejes-

'\

Skutki h a lnego
J~sień to c-zas wiat/"lw
baln y cll. Gd y wi eją z d.u:1 siłą po t ra fią
wyrz ą dzić
ogromne
szkod y . Os t.atni spo'<V od o wał w
Zakopa n em przerw y
w
łą cz
noś ci
telefonicznej, us:t kod .l.iI
sieć energet yc~n" znis~ezył wie -

dnew,
I leU!illwać
z

niektóre trLeI,a bvlc
szosy, ~dyi łara;o'
wal y
prze jaLd.
G ", allownt
zebra ly
mnós(wo
p od m uc!lY
kopek s ian a i owsa koszo n ego
o tcj p)rzc roku n a Pod hal u.
CA'F-Sl a n islaw M owot

Reagan - Mondale przed kamerami TV

B dzianych

ł)SkaW iOZllie obłi~.. ono. ze
p i erwszą z dwu aa powie-

placówka nie była
odpowiednio z.abezpieHona pn:ed " t e rrobw. d e bat teler y tycz.nymi atakami", ośw l ad
w izy jn ych r y wali w
w y śc i gu
czy ł. że "prel.yde nt
P ', ~ inien
prezy denc k im obserwowało
w
sprawowae pełną kontrolll nad
USA 100 milion ów telewidzów. administracją I wszystkimi jej
Już ty lko dlaleu
wspólny wy- funkejonariu <lami".
stęp telew izyjny Ronałd .
ReaMOondal~ raz jeszcll.e n a w i ązał
lana i Waltera MOoluble'lt stał · do szcze~ólnej pozy cji prczysię wainym
faktem - połityes denta lit' amerykańskim syslen"m. Bezpośredai świrikowie
wydarzenia ni~ 'l!Vskall.uj~ ' zwycięzcy. Ic h adaniem,
iaden •
kandyda(ów ani .ue zyskał n o wyeh zwolenników . ani też nie
straciI nie ze _ . je, o kapUału, pruliesalne,. Da , "sy, j a kie ma .~ny m ai I
listopada ~
Uzgodnione wneśnicj, że ,łów
aym lematem wspólnej
konferendi prasowej, bo do tego
sprowadza sic: formuła dehaty,
będll kwestie polityki wewnętrz
nej Stanów Zjedno~n y eh. Mimo to nie b rakło akcentó~ ,
oduoszlleyeb się
do
spraw
m.ięd:r. y narodow y cb, któr e pro~ramowo wypełn i ~ mają drugl\
rundę w dn iu 21 bm.
Wałter lI-lOondale obciąży ł prezydenta dużą
odpowied zi alności4 la n iedawny zamach
na
amba ~ adę
US ..\
w
B e jrucie.
Wy raiając opini ę , że
bejrucka

we władzy w kontekście lansowane,. p"ez
adm i nistraeJę
republibńską pro~r a mu
militaryzacji pmestruni kosmicznej. "Eskalacja zbrojeń się~a
~wia zd" powiedział podkreślając. te
" prez ydent
winie n
wykorz ystać

władzę

B i al e ~o

Domu do poddania zbritjeń nuklearn y ch st osowanej kontroli
i do marszu w kie runku bezpieC70n iejszer;o św ia ta ".
Wi ę ksza jednak część półto
r a godzinne j d e b a ty
dot yc zy ła
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spraw wewn4t1rznych.
przed e
wszystk'im -r;ospod:u 'e'LY ch.
Walt.er Mondale
nial, że jedny m:l naj" a iniejsaycb haseł wyborny ch ROonal da Rea~ana 111 popnedniej kampa-nii była zapow i edź zlikwido'
wania deficytu
bud żetower: o .
"Prll.ynekano
Dam - powie '

dział

- zhilansowanie
wpły 
wów i wydatków. a mamy 201-miliardowy deficy t w 1982 rok u ". Chodzi o t o, i e mim"
cu:e w
budżeoie
federaln y m
(głó wnie na pro~ n. m y socja l ne
- co również podnosz ą demokraci) rosnąc e w y datki zbr O'
j e niowe poei ą~ają za sobą koni e czność zaciąr;ania przez rząd
USA now y eb kred y t ó w . Obsłu '
~a zadłuż e nia już w t ej chwili
w y m a ~a kilkud zl e sięci u m iliard ów do ł arów rocznie.

'-_.~ Il .

świata" arca . Polo
•
,~ he tse.łerem wie ow ,red 'ch

I.

"Opisanie

• arco Polo był post:'"cią niezwy kł ą· W swojej
epoce
t.adziwrał, wzbudzał gniew
i n ied owi erzani e. Nic da.iwnego.
żyjący w la tach
1254-1324, a
więc niemal rÓW ie śn i k Dantego, należał jeszcze do epoki

p .... .d~ ća'i

średn i ow iecza.

t

Sw iat

średniowiecza

l udzi

ciaśniejszy był n iż wieki 8tarol.y ~ne, g i nące już w mrokach
n iepam ięci. Plas-k ą i n ieruchomą ziemię zamieszkiwały przew a.i.n ie narody Eu.ropy i bli.ż

szycb o kolic Morza S r ód"liemn ego. Dale j kryły się potwory
o trzech nogach, ocz.a.ch umies.zczonych na plecach. porośnię te
sierścią ...
W takiej wla ś·nie epoce pflZyszc'i ł na 5wiat 1I1arco Polo. J ego rod zinn a Wenecja żyła z
Cioeokar.vOOć
m orza i -łl.andlu.
chłopca
wys ta\~
by1a na
w ielk ę
próbę .
Totci gdy z ojcem i s t ryjem wyrUSll ył w podróż na Dale.kł Wschód, spełni 
ły się jego
marienia. Poznał
nowe kraje, mne rełi-gie i oby czaje, mne języki. Zr ozumi.a ł,
ż e lttd"lie jednak
wszędzie
są
podobn i. Dopiero w 1295 roku
Marco Polo wróci! do o jczy?"ny.

podwerku znajduje
się

Kantego
niej pisma

"ajsł Y Il 
Trzebiń

Tr zebiński

Jan a

ur zędo -

~yda ł

Wiśni ewskie

historyczną

Rado (ws)

polarników
szkolno- to"Anto:li Gar n '~ 
przyw OL ąC do kraju
mączki r yb ne i.

p aźd ziernika.

kartonó w

zab'erze
Arc "o;.yskicgo

nauJtOwt on
dla . koantark tyczne j.

nic 'JQ~pi""ro ~nt"g) nalo~u, musi
nią walczyć, przeciwstawiać
się ZJll:tn,ętemu klanowi nar-

o

komanów Film obfituje w wiele d·rastycznych scen. Jest to
pierwszy, wyproduk owany w
Polsc e obraz pośw ięcony szerzącej su: i w
nalSzym kraju
pladze narkomanii R eżyserował
Mieczysław "'aśkowski, w rolach głównych laria Izydotek-Probosz, Jan Jurewiez i inni. (,.Romnnt ica" l .,Bałtyk" ).

przewóz
dź ·:vi gu

element ów domżwiru.
blachy.

" NA STRA.2;Y
BI~Dl:"

Akademii

b~r

WEJ

"n:.'.

STAC

p. ·""hdl~

giczny dramat wojenny - produkcji pols'{~ej" Altcj.! rozgrywa
się w
p:erw,Lych m ieS:ącac h

(as)

dzach. Gerald Ford puegrał z
JLllIll V l"ar \,,~D m \\' 1916 ruku,
~t05ująC w
debacie nieuMumialą
dla wi~kszości h'lewidzow argumentację , ł
kolei
Jimmy Carter poniósł porażkę

w debacie z Rf'aganem w 1980
roku,
że

~"n

§tw ·erdzaj~c

publicznie,
t"rmulowaniu n lekt8polil}"e1Jłyeb
onyopinii swd... nieid' j

t _ eh u<; d

sta

%

eO~ki.

trwsn~o
prz y pisywłaśnie
lepsze-

j;! ie młody

\\ arł

na

boteleV.:"l -

"ru.zC'lll ic

z

k il~aset

debaty kand\ daI.... . encltiicb mają 24:1etPo raz pierwszy
er~mi s~a n ~1i
John
RIChard Nixon w
ZWYt'ięstwo wybor-

))~'..l. 'Ar".'

p:...4:...1 .... 'lo'" ge-

! dszy.;. ow.sklej o,{upacji na Górnym Sl:jS'{U, ".ory zO<!.ał włą 
czony do Rze.szy jalto z.emla

b~!;LąC) m tygodniu na
ekr:lnaoeh
glownych
kin
Kielc i Radom ·a obejrzymy kilka nowych, nie zapowia danych jeszcze przez nalS filmów.
.. CZAS
DOJRZEWANIA"b arwny dramat psychologiczno-społeczny produkcji
pol ski ej.
AKl!ja
ro,,-,:,·ywa
się
w·s;)ółcześnie
w
Trójmiescie.
Bohaterem jPst młody robotnik
zatr dniony w stoczni, u któr ego sluka pomocy m ł oda Mr1- ,ma.l'''I.
l"hł .:> p :!k
dJkłada
s~arań. by wy rwać dziewczynę

;

roz.poczynający

20

y

Na ekranach

łowisk
s ta:~k

łowie

\\'

nuellclykom
(jak o
dowódca
galery we:1ec:-iej) dost ..i 5' d o
nlewol i. W w;~zieniu opow ie dział swe
przygody towaorzyszowi niedoli, R us~'c:anusowj .
któr y je sp;sal w narzeczu
franko-i.alskl.n. Orygir!ał nie .lochowa! Się, pozootaly jednak
liczne tłumaczenia, z których
na j b3!fdz,ej
rozpow zechn· ony
jetit tekSIt opracowany przez .R amtls!usa pt. "K ' ięga Marca
PGI0, oby wa tela Wenecji, zwanego Mili one, gdz ie op:>wiad a
s ię euda świata
tego" (wyd.
1559 r .). Liczne odpisy i jtreszczenia by ły powszechnie czy~ne -i wywarły w ielki wplyw
zarówno M znajomość Azji, jak
i rozbudzen ie ciekawości świa 
ta, dotąd
europocentrycznego.
-Zn akomity serial
telewiz yjny słusznie przypomniał nam
p ierwszego w ielkie go podrói.nika cz;mów nowoi.ytnych, albowiem, jaK kończy Ru sticianus:
,,... n ie b yło n igdy człowieka,
a.ni chrześcijanina, ani Saracena. ani Tatara, ani poganina,
który by tyle świata zwiedził,
jak to uczynił I mć Ma rco Polo".
(KAR)

W debacie, która edbyła się
w nif'dz,dę w Loui viJle w SLanie Kentucky, żaden I
rywali
nie po~łnił błędu propagandov: e;: <l ,
"at;)m; a~t
C·LY
:>rzedstawiona pue. nicb ar!fumentaeja będzie pnekonywawa dla
wyborców - pokaa.
dopiero
.. ;·niki !flo o .. ania. T al«aSeal
warto p"ylocsyć opinię. wyrażonlł pnez
lohna Andersona,
dwukrehlego kandydata na prezydenla, który brai udział w
debacie I Rea!f&łlem "lery la-,
ta temlL Powiedział on Wallerowi Mondale'owi: ,.Jeśli Amerykanie nie cb~ przyjąć fakl ów i I ie chc'}
formuł ować
wtasn~· cb sądów w oparciu o
Co i ll ~ ~g o aniżeli t ) lko osobowoŚĆ (kand ydatów), to i tak nie
ma w :~ksze j nadzi ei".
GRZEGORZ WOZNlAK

nit:lnlCCń:a

.

Mo.~ate .. ~ln

jest ID ody mieszlta.tl:e<! Katowic, żołDlerz kampa.nii wrześ
niowej, który w polsokim mun durze i z bron ią w ręku przekrada Się do rodzinneg o mia sta. Ob.se rwując lego przeżycia,
oglądamy
zarazem narwziny
po skiego podziemIa na SląskU.
::iytuacja w tym reg:onie Pol ski by ta wyjątkowo s:-omplil{Owa.na. Przed ludno.;cią Sląska
s:anął p:·vbl pm
mon1'll;;o \,' y boru - a:bo podp : sać listę lojalnych wobec .. nowej ojczyzny", alb o znależć s.ę wsród
dys~rym.-nowanych
Polaków.
Niezwykle ważny jest w tym
!ilmie motyw zdródy, a pob ta ć
pięknej łączn:czki ma cechy z.a g.wko ·ej, atltentycznej
!ą.:z
niczki Ma ejanki. Reż yserował
Kazimierz
Kub,
w
rolac h
głównych Kny ZIOr Kllłber
!fer, Iwona SwiA;tocbowska, Tere a
zm igielowna
i
inni.
("Mo.,k", a" 1 .• Przy jażn .. ).
"Bt..ĘKIT~Y GROM" - barwny dramat e=cyjny prild41k amer -klUlS,{lej B .aw',lrowa
opow:.esć o funkcjonariuszu p:>lic~i pow,etrz~ej L?s Ange; s,
ktory dokonUje O". OW na prol O;.ypowym helil< opterze. na.zwanym " B łękitny Grom". Bohatl~r
filmu wpada na trop or~aniLa
cji
planUjącej
prowokacyjne
2.am' eszki po itycwe. Jednym z
jej cLlon.ków j~t dlłwny z.na.jomy p]ota. Walk;l obu mc;zczyzn staje s.ę emocjollująl')'m
pojedynkiem pow.elrznym na
sm:erć i
z.yc e... Reżysero",a.ł
Joblt B dba.m. w rolach glów nych - Hey
beider, l\'arrf'n
02' • Cancly C1ark.
laleołm
Me Dewell. (.. B&łtyk").

.........
Wi zytowoł nas gen. Brooke, dowódco wszystkich wojsk w W ielkiej Brytani i, następnie dowódco wojsk norweskich, gen. Fleisher.
W sąs i edniej brygadz ie. po drugiej stronie zatoki, gościł wraz z
małżonką. premier W. Brytan ii , Winston Churchill.
Be z wątp renia jednak, najwIększym wydarzeniem ńa -naszym
odc in ku 10 BKZmot. było wizyto pory królewskiej w towarzystwie
WodzQ Naczelnego, gen. S ikorsk iego.
Król Jerzy VI i królowo Elżb iet o zadal i sobie nie lado trud I
pn.eszli caly odcinek obronny Borry links przez nos umocniony,
o strzeżony przez 14 Pułk Ułanów.
łnte res owoli s i ę wszystkimi przez nos wykonanymi przeszlwoomi
prze ciwpa ncernymi, bunkram i i stanowisk am i ogn iowymi. Rozmowieli też z żołn i erzami. wypytując o nosze drogi dojśc i a no wyspę. przeszłość wojenn ą i warunki bytowan ia w Szkocji. Żołnierze,
nie pesząc S ię. odpowiadali śmialo i wyraźnie no zadawane pytonl a, nie zopom i nając zawsze do d ać "Vour
Majesty" (Wasla
Wy sokość ) . Król owo bO ł"dz o b ezpośredni o i z uśm ie chem powiedz iolo. że Niemcy p rze z radio nazywają nos tu rystam i gen . Sikorsk ,ego. No co p ewien żołnierz śmiało odpow ' edział: "Ale jesteś
m y niebezp il' cznymi turystam i".
W małym mi asteczku Fo rlor p rzed po rą królewską i ·gen . S ikorskim odbyła się def il ado wszystk ich oddziałów 10 Brygady. No
pom i ątkę tej uroczystości m·oslo Forfor wmurował o tab licę pam iątk ową. bo b)ło to dlo nich wydarzenie historyczne.
Następnie 2-ł Pułk U łanów przyjmował po rę królewską i
gen .
S ikorskiego I.. nchem, co bylo wielk m zaszczytem dla pu łku I dla
nos wszystkich.
Dostojni go~c:e nocowali w s·.... ym szkock im, h :slorycznym zamku w Glomis. I znowu po roz p ,erwszy w histo rii Angl ii. króla
królową strzegli nie brytYJSCY żolrierze, lec z oddziol cudzoziemski. BIli to polscy artylerzy,cl z 1 Pułku Artylerii Moto rowej, którzy tom stacjonowali.

XIII. POWSTAJE DYWIZJA PANCERNA.
Z początkiem roku 1942 g-oźba i'lw ozj i no wyspę prawie m iAnglio rosło w siły. Lotnicty.,o coroz bardziej dokuczało
Niemcom. C i agłe naloty n .s zczyły systemotycznie p rzemys ł
n iem ecki. Pomału z defensywy a"anel przechodzili do dz i ałań zaczepnych, o przede w:izyslkim zbro ·11 się i szkol . l do przyszłych
zadań ofensywnych.
n ęla.

I· en
'I

Pon.od to 1. filmów om.. ia nych jui przez nas, w tym ty godn iu zobaczymy ta kie, jak Inne pojrzeoie" i "Najlepszy
kumpel" ( •. Roman\ ica"), kCbiń
ski Ił odrom""
'ltawklt je t
łmierć", "O dzielnym kewalu"
t.Moskw a"). ..sprawa do zalalwleDia", "Nikoc1 ID Dy:un.....
" Cafe pod MiDe,,,", ,.Mój. .stary" (.,Studyj~"). _.. Kemand~
z Nawarony ,
"Kakarana •
.. Nie będ cię k.oebai:" LRobotnik")'
spojrunie" (..B3łtyk"), "Nie
l) to
łoóea
tej
w iosny", ".Ja rię trzymam, ty
mnie lnvma z za
bródkę",
"Me'ist o" -L P rzyjaw"), .. prawa Kram .. rów". ,,zgodnie z prawem wojenn y m ", .,Piraf:i na
Pacyfi ku", .. Nosferatu - w mpil" .. Pięt.ro w yż ej", ,.Skarb",
.,Sp;awa do z~.łatwien,ia:, ~~
kodem Dyzma
( .. Po:Hheme).
" Zas iek i", .. Cztf' .. j .ancerni ł
pies"...Tom U n" (..Odeon").
(wt)

b"" t t'lP -

.... ,1<.' -

wego cwi(Lenia

;!i.VUI.12 r .

L ezoł!;ami

t) pu

a z .. koneLenie kunu u urmo-

~v.lt'r.tine'·.

W t ym czosie Wo jsk o Pols kie posiadoło no wyspie 1 Brygadę
Strze!cóN, 10 B'yg. Kowa lerll Zmotoryzowane! z t radycjq wolk w
Polsce i we Francji, 4 Bryg . Spodochronową O n ie pełnych stanach. 16 Brfg. Pance rn ą o raz stole aktywne lotnictwo i marynarkę wojennQ. o to że kilko brygad kod rowych o pełnych stanach
of cerów, ale bez szeregowych. Zdowal iśmy sobie sprawę, że w
te j WOjnie jeszcze we źmiemy udzial. Nie c h c ieliś my darmo jeść
g ielskiego ch le bo i pałaliśmy c hę C ią odwetu za dotychczas
pon iesio,~e klęsk i.
W śród nonych

najwyższych włodz WO jskowych tocz.yły się dysIws je i spory. jakle zorgo ni zo w ać jednostki woj§kowe, które wzię
łyby udzlol w przysrłej walce. Większość "wodzów" bylo za zorgan izowan iem dyw izji p iechoty, pon i eważ mn iej się znało no broni
pancernej. Jednok argumenty. przedstawione Naczelnemu WodzoWI przez gen. Maczka i jego sztab, zwycęiyły. To była przecież
jedyno szanso "dorob.ienia s i ę" dywizj i poncernej, jednostki nowoczesnej, siln ie uzb rojonej, szybk iej, zdolnej do
samodzielnych
zodoń. I tok wczesne; wiosnq 1942 r. zapadło decyzjo Naczelnego Wodzo. gen. Sik orskiego, o utworzen iu 1
Polsk iej Dywizji
Pancernej. Dowódcq jej zostql gen. Maczek, który posiodał najW iększ e doświodczenie i auto rytet w działan i ach broni poncernej. Zaczc: la s i ę organ izacjo . Ogromne zadon ie o ' gan izacyjne
i
szkolen·owe. N :ektóre oddz ialy likwidowono, o formowano nowe.
Pozo tym rozpoczęlo s ię szko lenie. Uczyli S i ę wszyscy, od szeregowca do oł ic erów sztabowych wlączn ie . Trzeba b yl o
wyszko łrć
kilk o tys i ęcy k·erowców, radioteleg rafistów, warsztatowców,
mec han ków i specjal istów w każdej broni. Trzeb o było dok lacn ;e
poznać b roń i sp rzęt, którym m ieliśmy się posługiwać no froncie.
Od tej wiedzy i sposobu UlyC o sprzętu no froncie zale ż y ży<: l e
ludzkie.
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662-79,

i230-11, OśrOdek

WUSW 457-41.

Hotel "Centralny"
Infonnacji Usług

PROGRAM I

POSTOJE
TAKSO~:
Taksówki b garowe
ul,
Anni1
Czerwonej 469-89.

1984 r.
Dziś

Radom

skladamy iyClleniA
.JADWIGOM
l TERESOM

TEATR POWSZECHNY
Im. Jana
Kochanowskiego
Scena IniCjatyw - "Miłość czytl
życie ..... g. 15 i 17.30.

Jn,..
AMBROZYM
l FLORENTYNOM
1"'2 r. -

Stan,. Zjednoczone
zmasewanego, barbanyńskiego nalotu na WIetnam północny.
1Hł r. W Niemczech ogloszone komunikat .. zgonie
dowódcy AIrika Korp!, marszalka Kommla (popełnił samobóJstwo, kiedy wyszedł na
Jaw fakt wspóludziału w spisku, mającym na celu zamach
na Hitlera).
1m r. - W Lakehurst w stanie New ~erse y w USA, wylądował
pierwszy
pasażerski

KINA

dokonały

sterowiec

"Graf

17.30 i 19.30.

głosu.

Później

APTEKI DYZURNE: nr &7-010,
pl. Zwycięstwa 7, nr 87-015, pl
Konstytucji 5.
INFORMAC~A
służby
zdrowia
- czynna &-20, tel. 261-U, Informacja o uslugach - 365-85.

TELEFONY: Straż Pożarna 996,
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Eenergetyczne - Radom 981',
Komenda MO 251-36,
PogotOWie
Milicyjne 997, Pomoc drogowa 961.

unie~inniono

go.
185C r. - Urodzif się Oscar
Wllda, pisarz i dramafurg pochodzenia irlandzkiego.
1851 r. - W Australii zapanowala "gorlllczka zioła" po
znalezieniu żyly tego kruszcu
w Melbourne.
lSlł r. Urodził się Mlchal

POSTOJE TAKSOWEK:
Zwirki IWigury 418-10.

ulica

I

Skarżysko-

Lermontow, poeta, prozaik ro-

syjSki.
1'713 r. -

Urodził

się

Denis

KIN A

Didel"ot, auwr m ..in. "Kubusia

fatalisty i jego pana", filozof
materialista, współtwórea Wielkiej Encyklopedii Francuskiej.

Dn.

ny

Kielce

POSTOJB TAKSOWEK:
rzec Główny PKP 31-527,

TRATR
S. Zeromskler;o

N

I l • .•.

.,sk.akaM

HOklłpacja
koł . L

-

brazach" -

jug.

JW 1 l •.

,.Iłebełaik"

Nawarony" 1~

ang.

w H

0-

tl, g. 15,

,,Komandosi . z
pan. kOI. 1.

GALE •• B
Galeria

Lełna

BWA ,.Piwnlee>',
nieczynna.

., -

Fołogr&f"lki

ul.

APTEKI
ul.

Buczka

Slenłdewlcza

n /u.

nr

Zł-ool,

Poradnie d~ dla dzieci
I doroetycb.
III
Pocieszka U
(Pnychodnla Rejonowa) • godz.
17-11., w niedzielę f-lS. Stomatologiczna, ul. Pocieszka II ..
niedzielę I śwłęta W godz. T-liI .
'l'JI!LJI!FONY:
Pogotowie Ratunkowe M. Pogotowie MO 9111, Straż Pożarna
Pomoc Drogowa MI, PogotoWIe Energetyczne Kielce Miasto 991, Kielce - Teren ~, PogotowIe WOdOCiągowe H4. Pogot<'Wie Gazow~ w d'li POwszednie
11-20-91,
w
niedzielA I święta
"':-!O-!8. Pogotowie WÓd .-kan., c.o.
' ktryczne RPGM
czynne
w
- ' dz. 7-~ . tpl. 31-16-47. Poczto,', I.,f"""" "k\ ... Uslugach '11
• f()r. , (i A l KP !r.lO,
lnform""ja

STRONA 6

19.00

ślady"

"Echa sŁ..:dionów"
Dziennik TV
Publicystyka
Teatr TV: St. Przybyszewska "Thermidor"
22.15 DT komentarze
22.40 "Pokój 4OS"
23.10 DT - wiadomości
19.10
19.30
20.00
20.15

PROGRAM D
17.55 Program dnia
IS.oo "Kapitan schodzi ostatni"
tym co na morzu
lS_30 Pt'ogram lokalny
19.00 .. Pokręć głową" zagadki jazzowe
19.20 Przeboje "Dwójki"
19.30 Dziennik TV
.
20.00 "Kalendarz historyczny"
20.15 "Spotkanie z Meksykiem"
21.15 OT wydarzenia,
tel.
"Dwójki"
21.30 "Spektrum"
nowości
nauk. i techn.
22.00 Poezja życiem pisana: "I '
o pamięć tylko chodzi... ..
22.15 20 lat minęło: .. Bezpośred
nie połączenie" - film TP
23.05 DT - wiadomości

Ciąg

Uwaga! Za ewentualne zmiany
w programie TV reda keja ni.
odpowIada.

r06a

Gre
Den
cznt

H
milI

[ów

z. C

rzą{j

drobne

MA TEMATYKA korepetycje. K ielce, tel. 31-67-90.
2l68-g
DUDEK Stanisław zgubił prawo jazdy kat. I, wydane przez
WK Kielce.
2217-g
KOWALEWSKI
legitymację

szkolną

Kielce.
GORZYŃSKI

Jan
zgubił
ZSB KBM
2225-g

Zdzisław

"NEPTU:N",
Gda ń~k
50,
skrytka 7 dyskr-etme pomaga samotnym.
420-k
OPAS Anna zgubiła legitymację szk<,>łną VI LO Kielce.
2224-g
UNIEWAZNIA się
pi~zątki
metalowe okrągłe nr- 4, ' 5 i 7
o treści w otoku "ZWSE Kielce".
422-11:
Koleiankom

URSZULI
WESOLOWSKIEJ

zgubił

kartę drogową
wydaną przez

nr 725/202 GK,
KKSM Kielce.
2219-g
.lARMOLUK Marek
zgubił
prawo jazdy wydane przez Wydział Komunikacji Kielce .
2222-g
TROJANOWSKI
Mirosław
zgubił prawo jazdy kat. B wydane przez Wydział Komunikacji Końskie.
222O-g
WOJCIECHOWSKI Wit zgubił prawo jazdy kalo ciągniko
wej.
wydane
przez Wydział
Komunikacji Pińczów .
2221-g
~ •• ,

i

GRAZYNIE FIUK

waCi

po-k<
blen

Po

V
b

Dwi

wyrazy
głębokiego współcll:ucia
Z powodu
tragicznej śmierci

OJCA i TEScIA
STANISLAW A FIUKA
składają

koleianki z UPT Kielce 4.
2218-g

••••••••••••••• , ••••••••••••••••• y . . . . . .yyyyyyyyyyy.~

FABRYKA LOZYSK TOCZNYCH "ISKRA"
W Kielcach, ul. Mielczarskiego 45

zatrudni zaraz

m~źtzyzn

na stanowiskach

HYDRAULIKÓW
Dla pracowników zamiejscowych istnieje możli
wość zakwaterowania w hotelu robotniczym·
Szczegółowych informacji udziela Dział Spraw
Osobowych fabryki, w godz. 6.30-14.30, tel.
632-21 wewn. 10-23 lub 10-21.
410-k

•..............................................................

Koń

ię

ni
o nil

wotni
pot);
o na

!

ZATRUDNI NATYCHMIAST PRACOWNIKÓW
Z TERENU MIASTA KIELC i OKOLIC W ZAWODACH:

1• . 15.

.,siar" "Kata9trola w
Giwakane" - pot. l . II, !l- a 1 li.
DY~UIlHA:

nc ....,.

ł.

POSTO.JJ!: TAJUH)WEIt:
ny 53-lO i 53-10.

telefo-

.I

Ostrowiec

..Hutnik" - "CztereJ pancerni
pies" - I V cz., pel. bo ., g .
15.30...Tom Horn" - USA., pan.
kol. 1. II, g. n .• 1 1• .30.
,.Przodownik" nieczynne

i

,.zorza" -

nlecąnne

APTEKA DttUBNA:
ul. Starokunowslta lfr.

nr

~I

POSTO~E
TAKSOWEll::
plac
Wolności 537-9%, ul. Sienkiewicza

51!>-n.

~,

NUMER 204

IS.2O

NURT
Program dnia
DT wiadomości
"Encyklopedia TDC": Kosmos
" Zwierzyniec"
mag.
przyr. dla dzieci
DT wiadomości
TV informator wydawniczy
"Królewski rybak" - film
przyr. NRD
..Saldo" mag.
gospodat·czy
Dobranoc: "To nie
moje

m:

INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
"INSTAL" W KIELCACH

)[IN .t.
ul.

17.45

9.50 Film dla TI 2:Illiany: "Popielec" (1) "Uciec2lk.a"
dramat wojenny TP '
10.50 OT - wiadomości

latarką

13.30 TTR; jęz. polski. s.
Komedie Al. Fredry
14.00 TTR. matem., s. m:
arytmetyczny

N4

rozp
redn
przy
pr e2

PRZEDSIĘBIORSTWO

- flO dzielnym kowalu" - CSRS, kOI. dub. bo., !l15. "Obcy I paaa-ter Nostroroo"
- ang. pan. kol. L li, C. lT 1

nI~ynne.

11.

17.20
17.30

latarką

11.00 Chemia, kl. VIII: Alkoho..
le, kwasy, tłuszcze
11.55 Jęz. polski, kl. m
lic.:
Dzieje dramatu - St. Wyspiański .. Wesele" (1)
12.50 Plastyka, kl. TI: Bajka z

ÓW

-

DYZUaMBr nr H-OOJ.

PROGRAM I
15.50
16,20
16.25
16.30

6.00 TTR. jęz. polski, s. I
6.30 TTR, fizyka, s. I
S.10 Geografia, kI. VII: Proble. my ludnościowe Afryki
9.00 Plastyka, kl. II: Bajka z

Ogłoszenia

)[ I N A

welueji
Wptawa fotog.. atU TadewlZa Jakubiłtlt .. w krainie ~roms1cte
go" - otwarcie - g. l •.
.UZBA -

MI.-

,.Iłobotllilr."

uL 1IePaUzieraikewej la

Galeria

05.

~ Starachowi~.

APTEKA
uJ. Staszica

l., I l • .

Dwo-

Wca 13-'lO5.

nieczyn-

,.Romanłica"
Konfrontacje
filmowe as - g. lT. lt.30 I 12.
,.Moskwa" K<HlfrGntacje filmowe U - ,.Rek niebezpiecznego tycia" - aostra!. kol. L 111,
g . Ił i l • .• .
"st...,.jne M HSpra_ do załatwienia
poło bo., g. 15, 15.30,

15, C.

.,Czterej pancerni
i pies" - n zest. - pol. bo., g.
15. ..Pasażer w kajdankach"
chiński, kol. l. 15, g. 17 i
HI.

APTEKA DttUXNA: ul. Apteczna 7.

KINA

~

-

"Wolnośt"

"Metalowiec" - •.Na granlcyJ' USA, l. Ul, g. 17 1 19.

L

TELEWIZJA

16.55

"Odeon" - .,Czterej pancerni 1
pies" - n cz. pol. bo. , g. 15.30.
"Zasieki" pol. kol. 1. 15, g.
17.30 i 19.30.

Zeppelin",

PROGRAM LOKALNY
17.06 Dziennoik 17.1.5 Polska muzyka mlodzieżowa (stereo)
17.30
Fala młodości - w opracowaniu
E. Okońskiej 18.00
Koncert dla
fonoamatorów (stereo) 18.25 Skrót
dziennika i piosenka na pożegna
nie.

Uziś

..Bałtyk" Konfrontacje fiJmowe 113 - g. II i 18.30.
,,Przyjaźń" ~ ..Nie było sloóca tej wiosny" - pol. 1. Ul, g.
15.30, 17.30 I 19.30.
"Pokolenie" - "Sprawa Kcamerów" - USA, kOI. l. 15, g . 15.30,

produkcji niemieckiej po przelocie nad Atlantykiem.
1917 r. - W Paryżu w ykonano wyrok śmierci na funkcjonariuszce wywiadu n iemieckiego, Macie Hari.
IBM r. - We Francji aresztowano Alfreda Dreyfusa, oficera armii francuskiej, pochodzenia żydowskiego. Postawiono mu farszywy zarzut
szpiegostwa na rzecz Niemiec.
Afera n a brała wielkiego roz-

Jubo

L

Końskie

ł

-~
KIN A

"Pegaz'·
NRD-mong.

t,Tropicielka"
PK.
kol.
dub. I.
l~. g. 1:;39. . '"a granicy" USA
pan. kol. l. 18. g. 17.30 i HI.30.

• TOKARZ
• SLUSARZ-SPAWACZ

ny w programie kin

r~dal.i:cja

·.t
•

~ .

• MONTER INSTALACn WENTYLACYJNYCH
• SPAWACZ ELEImyCZNY I GAZOWY
Z uprawnieniami 88-I-Rs-2
• ROBOTNIKOW NIEWYKWAUFIKOWANYm.
Przedsiębiorstwo

od I.X.1984 roku pracuje na nowych zasadach wynagradzania, stawki - od. 30 zł na godz. do 105 zł na godz.
Po dwóch latach pracy istnieje możliwość wyjazdu do pracy na budowy zagraniczne prowadzone przez przedsiębiorstwo.
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Warunki pracy i płacy do omówienia w dziale osobowym i szkolenia
w Kielcach, przy ul. Gen, Hauke-Bosaka 2, tel. 450--H do 46.

UWAGA ~ Za ewpntu;>.lne n liaodpowiada.

.e.•

nie

http://sbc.wbp.kielce.pl

415-k

ru
HI

tu:

•

tu, przede wSoZystkim Nilkaragei i Salwadoru.
LONDYN.
W
rozmo.wach
między brylyjskim związkiem
zawooowym górników i Kra}Cll.Vym Za rząd'em Węgla (pr acod a wea.) na temat zakończe
nia trwającego jUlŻ 7 miesię
cy . strajku rysują się pewne
nad2ieje na rozwiązanie SI»-

C.:
y-

z
U:
ąg

my

lie

50,

la-

I-k
;7 -

I-g
iki
7
el-

JORK. Ma sit!
tu
trzecia runda noś
red.nich rozmów
w sprawie
pr,zys złości Cypru z
udziałem
prezyde1lta tej rl'pU'bli.ki SnirOGa
Kh>rianu,
pczywód(!y
Greków cypryjskieh i Raufa
Denktasza, prz)'wód'Cy :;.połc
cznf>Śei turi!C'ki!"j.

-

-

-

.

HAWANA. Szef zachodnioniemiei'kiPj SPD, prz-ew<>dniCLąCy Międ Hnarodów ki SocjaI ;:;.tycznej W~lly Brandt przybył w
niedzie1ę z Nikaca~ui
na Ku.bę. Przed odloteom
:z
Man<lgui poolityk RFN osŁrz~ł
W,o<Szyngton przed p:óbą mterwencii zbrojnej w regionie.
SZTOKHOLM. W Sz:t-okholmie oglo6z6łle zostanie w poniedziałek naz-wisoko tegO'ro('Znegoo laureata Nagrody Nobla
w da.iedzinie medycy·n y. W
tyvn ro-ky nag.rody Nobla' wynoszą 1,7 mln korOfi sz,wedzk:ieh.

HAWANA. Dziś upływa termie odpowiedni na list SLefów dyp!QUlacji pań9l.w Ii!i'UPY
7. C()(ltadory adr esowany
00
rządów pięc.iu kra.jów śro.dko
.woamerykańskich w
sprawie
pokojowego rozwiązani<l problemów tej części k'l>Btynen-

Po nieudanym zama(bu , a Margaret ThatclJer
•
zmocnlo
na ochrona

t- lr

l.
g

m.

NO'. Y

rozpoCząć

,l it 'k ów

brytyjskich

Dwie ClISOby .zatrzymane puez policję wkról.ee po l'iątkowym niedanym :tamach u Da żyeie p remiera \"iełkiej IB.rybnii, Ma.rgaNt
hatcher nie s~ :zamieszane w jego orgamaację, przebywają .ne w
areszcie, policja podała jednak, ze jeśli poei~gnie się je de odpowiedzialności, to za inne drob nie jsze przestępstwa.
Ponie-waż
się,

policja
brytyjSka
że zorganizowany
IRA zamach na życie
remiera ffi{)Że być ws tępem
o nowej karn.panH ter.roru na
ie1ką skalę. cwłowym puli.tyom brytyjskim p rzy dzielono
zmocnioc·ą ochronę. Dotyczy to
szcze-góllloki Marga r et Thae.her i s ze.fa opocz~ii,
Ne~l<I
innock a.
Przypuszcza się, że wk r ótce
oła
się komH.e.t
rządowy,

Potknięcie

kt6ry przedstawi zalecenie w
sprawie WZllKlenienia ochrony
przed alakami terrorystycznymi,
wzmocnienie ochrony bc:d'zie d0.tyczyć zwlaS2JCZ8 człQllków rzą
du.
PoJieja w Republiee Irlanukiej podala w "iedzielę, ie w
ze-szlym miesiąeu w wiosce Lusk
24 11m od Dublina wykryto maI{azyn JIoOwoczesnego apnętu do
przeprowadzania zamachiw bombowveh. Właściciel domu , « dzie
:u,.jdowały ue: urządzenia,
st.ł
aresztowany. PrzYPusz&La
się , ie Irland"ka Armia Jtepublikańsk a (IRA), która przyznala .ię do :&ama~l1u na 'Premił'ra
W. Brytanii, wyrabiała
tulaj
zdalnie sterowane d ... t"natory,
urządzenia zegarowe
blHllb
:r .. ~aro\.. ych, itp.

"0-

reportera

apodwórku dobrej firmy I
Koó ma cztery nogi i potyka
io: nierzadko. Reporter od takieo niebezpie.:zeńsn.a też nie jest
Wolniony. Też może się potkn"ć.
potkn,,1 się ostatnio, upadl cięż
o na podwórku przy pL Obroń
ów Stalingradu 5, tam gdzie są
wa zaklady rzemieślnicze, a jak
io: podniósł i napisal notatkę,
szystko w niej poprzekręcaJ. l
usi teraz wszystko prosto .... ać.
Antenę SZYbkO, znakomicie z1uowal zakJad pana Wat:hli. Tej
tarej, zaSłużonej firmie n:de-.i" cię
lowa uznania. zakład usytuowany
o sąsiedzku takich uslug nie
ykonuje. Autor b3rdzo prosi
szełki e władze finansowe i rzeieślnie:ze, by nie uważały. że w
}~

dru~im

Oś .",
oścI.

warsztacie robi

sit:

nie należy do jego specjał

Przepraszamy obie firmy.

I
I

II
I

'0

Ze z,g romadZO'Ilym a rs e<lal~
się e-k ipa brytyjskich
detektyw6w w zw iązku z zamachem
na M. 1'natcher w
Brighton. RZf'cznik policji
iriand'lkiej powiedział, że
brak
dotąd
wyrażny('h
wskazó';"ek
na wiązani"! z-Jlale7.io ".ego sprzę
iu z zamact.em na
p~e-nipra
W . Ikytunii.
zapoznała

Na t03;:"'7tori u in ('alej \llie:kiej

P. ryt?r.ii 't:-wa tymcz3se-:n o ',ła 
wa na org:t!1izcrlo r ów zamacł:ll.
Przypuszl.'Z-a się, ~ przebY'Waj!ł
OIlli wciąż
kraju.
W niełtzielę Margaret 'l'hatcher roz.ma" i~la o za<D<lchu %
królową Enbiet~ II, która przebywa z w iz ytą prywa'lną w
tanach Zjednocz{)lly~h.

•

kuńczych .

W II LO im. Jalla &! ia deckiego mlodzie'Ż i nauczyc iele urządzili gruntowne sprz::tan:e. Idea PRON została J>'>djęŁa p-,.wied i3ł
dy-ekb,
f 7kY.Y,
Marian Winiars ki. - A le p:>'11:X:
s zko' e nie może o!!ranic<zać s:ę
do jedne!(o dn ia. P owin na
to
być
tala działalność,
przede
" :6zystkim, za"k12dów opi·ek uń_
czvch.
W Szkole Podstawowej n-r 30
w Ost~()'wcu ~wję'O'k,zyskim S()..
bota jEst dnie-m n3\l'k-i. Jednak
QlPuszczone przez uczniów k}asy
z3jmowali natychmiast rodzice.
Do pÓinego popołudnia trwała
praca
przy adaptowa.n iu
T'{) mieszczeń na sa'e lekcY'jne. W
ub . tygodniu !- • . lani przeKazaLi oowiem k.l: :!j.n v pawi>lon 8 sol dydakty-cznych. Zapytani
Q
&k:.ię rnmocy na rzecz szkoly ."dz!('e, n i e IT'i'li żadnych
v,-ątp'iwośd. Tr7e-ha lXl<'11Ó<',
ż,>l:,"
d,'eci uczył v s:P, w co!"a z !epsz"i!h warunka('h.
(lIaz)
W podzięC2

za na1:czydelslci trnd
13 iJ n. : ,rz~d D:.i'~m Edukacji
Nar()dowej
do
Belwede:u p:zybvlo 86 zasłu7..onv<,h
pedagog6w. Wręcz:>no im d ,vpJo-

ł • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • ••• • • ~ • •. • • ~~

;: so boła i niedzie la na dalekopIsowe, tasmłe ••

••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••
Z kraju...
0:. W Zamku Królewskim

w
War.szawie
odbyła się 12 hm.
inauguracja po&iedzenia
a
Krajowe () Komitetu
Narodoweg'l>
Czynu
POfll<)cy !;zkole. Uczestniczył w nim WojcieCh
Jaruzelski .. Apel R<ldy Krajowej PRON o
wzięcie udzialu w pow szechnym narodowym
cZ'ynie pomocy szkoli! spotkał się ze zr()zumieniem społeczeństwa: z bierane są !un.dus:e
na nowe obiekty oświatowe,
deklaruje Sl~
rOzbudowę istniejących, podejmO'Wa!le są tez
Czyny społeczne
przy wznoszenIU
szkól
I przedszkoli.
•:. W dniach 9-13 bm. na zaproszenie,ministra kultury i szluki Kazimierza ~ygul
ski ego przebywała' w Polsce z o~i~jalną wi.:
zytą delegacja Ludowej
Repl!bhkl BułgarII
z zastępcą członka Biura Pobtycznego KC
BPK, wicepremierem i prze-wodn:iczącym K()mitetu Kultury LRB Georgi Jordanowem.
13 bm. G~ Jordanowa przyjął Wojciech
Jaruzelski.
, ..
.:. Z okazji święta narodowego .JemenskleJ
Republi ki Ludowo-Demokratycznej, przypadają cego w dniu 14 bm.
I sekretarz KC
PZPR, prezes R<ldy Mini,;!>rów Wojciec~ Jaruzelski i przew-:ldniczący Rady Panstwa
Henryk Jabło~i wystosowali depeszę gratulacyjną do sekretarza ge-neralnego KC Je-

-

le

OJ

DOKOŃ ZENIE ZE S fR. 1
dzisz()~skim "SefakJ" oraz
w
Komunalnym P<rz ed.s i ębi()rS>twi e
Remontowo-BudowlMlym i PKS
w Skarżysku.
W sobo\.nie przedpołudnie 00
pracy na rzecz s.zkoly prz tą
piono taki-e w samych =kołach. W wi&lu m;e~o'Nokiach
ożyły place
budów
placówek
oświatowyc iI.
W Losie-n iu, r'l.
PiekOE Zów, ol>Ok kj,Jkl1dl.ie6i~iu
miemkallców w gi Pr'/.y l.JOODl"" fe
5-1:1<01:'" pr3cc ...... 31i także prllco~
nicy Biu-a W3·konawi!ze~? RW
PRON. K<:tn.tY'1uowan'J
pracę
przy buo-J'wie ~zk<>lv w Piekos:rowi~. Ta." . g r.,~~ hudynki }u?
ą u i'zą dMno lY.iit;ka. asfaltowa_
no te"en wokół s ~ko ły. Tak był() nn. w Morawi cy i GÓrnje.
W Welni., gm. Bu. ko, rodzice w czynie :;.polecwym wyremontowali
daeh szkoły.
W
SoJcu młodzież z nauc zycielami
niwelowała teroo pod przyszłe
zii!lone boisko. P raca przy remoncie sprzętu szkoln~o i pomocy naukowych, ja kiej p'Jodję
li się uocw iowie i i.ch rodz.ice
w Piń cz:lM'ie pozwo.li na za-oszcz~zenie tamte.i9z\'TT1
placów kom oświatowym 367 tvs. zł.
W Kielcach
od J(oozi.n y
8
prace przy porządkow a'!" iu budynków,
naprawie
sprz-:tu
sportowego i pomocy
nauko:.
wych podjęli uczniowie i nauczyciele p~awie wszystkieh szkól
podstawowy<.>h i średnich . Pomagali
nie t:l''lko rodzic e.
W
Szkole Pod&lawowej mo 9 przy
porządkowaniu terenu i w SP
15 pracowal:i także i:lłnierze. W
wii!lu szkołach d<> pracy włąezyli
się p·acownicy z a-kła oow <>'I>;e-

meńskiej Parlii Socjali~tyczncj,
czącego Prezydium Najw 'zsz.ej

przew.;,dniRady Luciowej i premiera JRLD Ali Nasera
olammech.
... ze świata
.:. Siły zbrojne z: 'RR przys!ą?ilY do rozmieszczania poci ków man wruHcyc~ dalekH'gO zasięgu na bombowcach slrateglcznych
oraz na okrętach podwodny.ch. ~od wz~lęd~m
skali poISunięda te odpowladaH nar~staJą
cernu zagrożeniu ze slrony U~:" bezPI~czeń
stwa ZSRR i pozostałych k raJOw wspolnoty
socjalistycznej. Poinformowało o
tv~
w
komunikacie Mini sterstwo Obrony ZWIązku
Radzieckiego.
. .
'
.) W Managui przeb~a z ohcJa!ną WIZy~ą
przyjaźni na zaprtlSzeme rządu llIkaraguanskJie-g() polska dt';t "Rcja pod przewo~nictwem
wicepremiera Miel: . ława Rako~ kler;O. D,:
legacja przybyła z.' namy, gdZIe . u~zestllJ
czyła na zaproszellle rządu re-pubhkl w
uroczystościach Objęci a władzy przez prezyden t a elekta, Nioolasa l\ridito .Barletta.
.:. Papież Jan Paw~ł. n zakonc;zył w .sobotę dwudniową
podroz po Karaibach l powrócił 00 Rzymu . Ostatnim etapem jeJ!o 24
podrMy zagraThicznej było San Juan na. Puerto Rico. Wcześniej Jan Paweł II ~ł<?zył 24godzinną wiz:yŁą w R e
blice Pomlwkany.

miątkową
u czci poległych Jlauczycicli oraz odbyła się uroczyWa akademia z
udz.iałem
uratora oświaty i wychowauia Władysława FigarskieA"o }

•

m

i ooznaki nadanych im
przez Radę Par16twa tytułów
honorowych "Zashń.ony nauczyciel PRL".
Zebranyeh powi:tał, złożył im
gra.tulacje i najlepsze życzenia
przewoooiczący R<ldy Państwa
o!. HC1Iryk J a
'ski.
W' ~OO
róiDDlych zaszczytnym tytułem zna1eili się mJn.:
Slalrisław A~amezyll emerytowany dyrektor LO w .Jt;drzejowie, J a"J1ina -ciechanow icz
emerytowany dyrektor Zespołu
Szkół Odzie2.0wych w Radomi ,
Zdzislaw
Darabin starszy
wizytator w Kuratorium Oś
wiaty i Wychowania W Kielcach oraz Wawrzyniee Słomski
- e:nerytiJw any dyrektor V LO
w Radomiu.
W Sali Rady Zamku Króle-wskiego w WarszawIe 12 bm . odbyło
się
uroczysle wręczenie
grupie 47 nauczycieli z całego
kraju nagród specjalnYCh minislra
o ' wiaty i wychowania,
k ' óre są przyznawa:-te dorocznie
za wy :)ilre osiągnięcia w pracy
dydaktycznej i wychowawcze j z
okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Bolesław
Faron wręczył
j '?
m.in.
nauczycielce
Z biorczej
Szkoly Gmi ~nej w Solcu n. Wislą Mieczy~ław ie Kosińskiej ora2
dyrektorowi Zbiorczej
zkołJ
Gmi nej w K~iążu Wid kim Janowi Sojce.
Na Zamku Królewskim w
Wars7.&wie oooyła się w niedzielę
uroczystość
odznaczeń i na.gród

wręczenia

harcerskim
wych:>wawcom instruktorom
ZHP.
W S<ll" R ' cerskiej kie.leckiego
Muzeum Narooowego odbyło s:ę
potkani e prze<l6taw·rci e-li władz
K1 ~lc z
pr zoeująeyml
nauczy_
c iel ami. W cza ie uroczystości
tylułem
" Za slużony
nauczyciel
PRL" uhonorowany z.:>S!ał Zygf rfd Lameha - emerytowany
dy,ek' or ZesPy.u Szkół Zawodowych nr 3. Medale Komisji
Edukacji 'arodv\Ą7ej ot~zymali:
.Jan Bracki, Anna Duda, SŁani
sław Durlik. Zofia Fudala, Barbara Gilewska, Krystyna Kozakowska , Danu ta Lenarcik, Krystyna Nowakow ka,
terania
Oslafin-Sokalska, (rena Palueh,
Tuesa Smelcerz, Tadeus:z Stawiarz, Stdania Wnuk, Irena
Wolowska, Zofia Zdral. Przvznano również k ~zyie zasług i:
złote otrzymały 34 o§Oby, s,ebrne - 9 osób, brązowe - 4 oraz
odznaki ,.za zaslugi dla Ki.e-leeczyz.n ", którymi uhoon()rowano
8 o~ób. Medalem im. dr. Henr 'ka J'lrdana uhonorowano Prezvdenta Kielc Stani lawa Garbac"", i p-ze'Woonicząc~o MRN
Gerarda
&dnarza.
O,hnakę
.,Zasluwn... działa" z TPD"
()trz"mał kie r ownik WKFSiT Urzędu M ipi&k; ~o Marek Dutkie_
,,·ies. "ześciu O6Obonl wr~zono
od7.nakl . przviaciel dziecka" .
OdT.r.a ~zon vm $( r a ur.acje i pod~k
'ania za troo i po,;....·ię
cenie w pracy oroal!ol!icznej
z.ł.ożV'l I sek:etarz KM PZPR Zdzisław
kowron.
Cu:ść a
yezną u...-.oczy. -,6ci wypelni.ly utwory F . Chopina
i M. Karłowkza w wykonaniu
Bol~law"V Wiśniewsk'ł'j mC'Zw&Opran - i
Lidii Zieliń~kiej forte;:i Jn.
łówn"m
akcentem &.xhodów Dnia Edukacji Narodowej
w Starachowicach
była
urocz·.. stoś;· jaka odb)ła "ię w Liceum Ogólnokształcącym
im.
St. S,aszica, klóre w bieLącym
raku obchodzi 3O-lecie swego
isbie- ia. Gośćmi szkoły jubilata byli przeds awiciele w()jewódzkich władz partyjnyr.h i
oświatowych, gospodarze miasta, a także liczne g :ono zasłu
żonych pedagogów
z wszystkich szkół starachowickich .
Podcz<ls uroez)stości krzy że
kawalerskie
OOP
otrzymali
długoletni
nauczyciele: Mar ia
Kowcz, Marianna Lis, Ludomir
Zimny, Zofia Br' dlla, Ircna
:zary, Bronisław Feremak
i
Bronisbw Sowa. Ponad o wrt:czono kilkanaście innych odznaczeń panstwowych, a także
nagrody specjalne ministra oi;..
wiaty i wychowania oraz kurat()ra okręgu
szkolnego
w
Kielcach.
(an)
W Klubie Nauczyciela w Ję
drzejowie odsi9nięto tablicę pa-

http://sbc.wbp.kielce.pl

pre~

czaka.

za

ZNP,

An~e~ ~

Zasłużonych nauclycieli ude.
korowan() wysokimi odz.na~e
niami państwowymi. Krzyże ka,.
walerskie OOP otnymali: Il'...
lina Korona, MieC'~ysbw Dor oJi!'
cz)'ńslti, Ka:dmiera N o wak, S,,"
fali Lask
ki, S tanisława Stęp..
niak, Stanisław Błe fudli, J_
Ka.miń.ski, 8lanisław
Ci8ow s ld.
Mieczysław
Kowaiski. Siedem
osób otrzymćlło złote krzyie zasłuCi, 12 złot.e odznaki ZNP
a 2 meda e Komisji Edukacji
Narodowej. J"eeyny
w
województwie
chór
nauczycielski
"Melodia" olrzymał pa,ni~ t k~
wy medal
Komisji
E<.Iukac
arodowej.
(c.
W mirdo.ną &Oootę w Hadouli.
skiem odbyły się regionalne ~
roczyslości
z:wiązane
z Dr ie~
Naucz ·ciela. W Komite<'ic Wf!.
jewódzkirn pal'tii z grupą pni
dujących
pracowników
szk
przedszkoli, placówek opil!ku
cw-wychow1IWczych
polka,
się: członkini Biura Polityczne-go KC parW,
Zofia
Grz-yb,
l sekretarz KW PZPR Bogdan
Prus, prezes WK ZSL Henryk
Maciąg, przewodniczący WK SD,
Krzys:dof Szewczak, przewodniczący RW PRON
prof. JaII
Sajkiewicz, wojewoda
radOlIlr
ski płk Alojzy Wojcieehowsłd,
gospodarze miasta, przedstaw~
ciele ()rgan;zacji społecznych ł
młodzieżowych.

W imieniu władz politycznych i administracyjnych wojl!wództwa wyrazy uzna1.ia wcaz
z życzeniami przekazał pedagO'gom I sekretan KW, Bogdall
Prw;. Zyczenia przekaLali także
ezlonkini
Biura
PolitYC2.nego
KC Zofia Grzyb i przewodni-czący RW PRON pro! . .Jan S<ljkiewil.'z.
N astępnie najbardziej w ycóż..
.. iającym się i zaslużonym pe-.
dagogom i dzialaC'LOffi oświ~
wym
wręczono
odwac-Lenii
panst wowe i resortowe .
Tvluł
honorowy
"Zasł uzol'lł'
nauCz~'ciel PRL" ()trzymał JfI.
rzy
Korwin-Kijuć.
Wr~zoo
no
takie
krzyże
o!icer' r
OOP: MalylcLoie Bitner, Wale ..
M_h'cha i Tadeus.t wi Pszc-.to"
koWskiemu. Dwadzieścia
pi ęł
osób
zostało
uhonOrOWany~
krzd.a.nU
kawalerskim
00
Wr~zono też złote, srebrne
brązowe krzyże zalugi, medale
Komisji Edukacji
N a rocJQw e j.
medale 40-lecia PRL.
Uroczy6tości
z oka zji Dui,
:-;auczyeiela odbyły się tez
wit'lu placówkach oswiatuwyl.'l
Rad()mia i wojewódz 'wa.
W
Warce zorganizowano m.i,1. se~ję
popularnonaukow-l
p.ldsuInowującą dorobek obwiaty "
40-leeiu PRL na tym te'l!lJie. l
tu gi"upie zasłużonych pedagot.
gów wręczono wys)l<ic odzn. .
cze:-tia panstwowe i rl!::.urtow4W Zespole Szkól Z<lwudowyc$ '
P:'zy u.1. GNecznar J w s kiego
RadomIU oobyla .S lę uroczy~
nadania tej plawwce i miea:Jnti!
majora "Hubala" Henryk
Dobrzańskiego.
W
obecn
przeds_awicieli władz polity~~
nych czl<mkini Biu r a Polil yc:rnego KC partii Zofii Grzyb, ł
sekretarza KW Bogdana Prusa,
prezesa ZW ZBoWiD, Eugeniu"
sza Jc:drzejcws\.il"go or az wspó~
to"-arzyszy wałki l gendar r: ego
majora " Hu' ,a la" dokonano 6twa,cia Iz:)y rami<:~; Narodo"ej. Od;lvni~to także ta\}!icę ku
czci patrOl" a.
Sobota była również w wolrad3:ns;';i.n dniem czynu pomocy dla placówek oświatowych.
a ap_I
WojeWÓdzkiego
Komi.t.u Narodowego Czynu Pomocy Szkole wiele
przedsię
biDrs w, organizacji i o&ób prywat ych uczestniezyło w konk~d łych
przedsit:wzi.ęciach
;> aca ch
służących oświacie i
G_ieciom. Między innyl IIi przy
..... z~oszeniu nowych szkół prą
cuwali mieszkailey gmin Gniewoszów i Jastrząb. W Radomiu
porzą dkowano
tereny
wokół
przedszkoli. W j clll ych miejscowościach wojewódzlwa młodzież
wykonywała
prace
społeczniJ;
uzyleezne na l"ZCCZ szkol. (włlD)

w
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Sprintem
•

W 'stoli'Cy Norwegii odp ierwszy mecz I rundy rozgrywek O Puchar Europy w piłce ręcznej kobiet,
w którym mistrwwski zespół
tego kraju, Baekkelaget Oslo pÓkonał mistrza Polski.
AZS AWF Wrocław 23:19
(9:9).
był się

Na kielec kim ringu

k<>nczył się tenisowy turniej
Grand Prix w Sydney. Faworyt imprezy, Ivan Lendl,
prz('~rał po d wóch godzinach
z Andersem Jarrydem w
trzech setach 3:'>. 2:6, 4:6.

• W pięściarskiej ekstrakla.;ie zwycięstwa odnieśli
faworyci. ' Wyniki: Igloopol
Dębi~a Czard Słupsk 12:8,
Gwardia "Var.~"awa - Legia
3:17, Zawisia B y dgoszczSIal Rzeszów 14 :6, Gwardia
'Wrocław GKS Jastrzębie
12:8. Prowadzi
warszawska
Legia.
(m)

l
spotkaniu o mistrwstwo bokserskiej II ligi Błękiłni Kielce podejmowali radomską Broń. Pojedynek zakończył
się wygt'aną Błękitnych 13:7.
Wyniki walk, na pierwszym
.miejscu gospodarze.
Kriewski
wygrai z M . Gót'ką st<>sunkiem
gł<>sów
dwa do remisu, Najberg ulegl w III starciu przez
TSC Zel'omińskiemu, Zapart (Blę
ki tni) zdobył punkty bez walk i,
Szczepański
jednogl<>śnie
wypunktował
L. Tomasi ka , Z.
'j'oma"ik wygrał 3:0 z Ma rkwatern, Adamczyk zremisował z
'-.ygonnym, Marczewski przegrał przez rsc w III starc.iu z
Go;hUI',\, B. Wieczorek (Broń)
zdobyl punkty bez walki, w
ten salo sposób uzyskaŁ pu'nkty
Łakomiec
(Błękitni),
Bieniek
zwy ciężył jednogłośnie M. Wiecwrka.
Spotkanie

ogromne

wywołało

zainteresowanie, to

też

hala wy-

W

pozostałych
meczach pawyniki : BBTS BielskoOlimpia Poznań- 6:14,
Górnik
Pszów Stoczniowiec Gdańsk
13:1, Pocoń SlIczecin Victoria Jaworzno J2:1l

odniesieniem

zwycięstwa

bitnym Najbergiem.
W

wadze

popełnili

pólśredniej

cbyba,

moim

1. Olimpia
BŁĘKITNI

?

3. BRON
Górnik
5. Stoczniowiec
6, Victoria

7. Pogoń
8. BBTS

nym

sędzieg.o z,v~

Wygonnego 'O:5lI, to ehy-

ba grube nieporozumienie.

Star

Broń

nada' na prowadleniu
Pilkar'skie
drużyny III l!{!i
rozegrały kołejne 'mecze nllStrz<>w~kie. Nadal bardzo dobrze
spisują się zespoły Staru Sla~achowice i Broni Radom, kl;)re

wn:rały

swe pojedynki i
dwa pierwsze miejsca
w tabeli. A .t. kompIel wyników: Broń Siarka TarnobrzeC 2:1 (1:0), Star Górnik
L~e~na l:' (l:'), Sial Ponialowa KSZO
Ostrowiee ':',
pocoń Siedlce Oneł Wierzbiea ' :'. Wisła Puławy - Ba"omiak n 2:1 (t:O). AZS Biala
Podlaska - Słal II Miel~c ':ł,
Unia Nowa Sa .... vna - Hetman
Zamm 1:1.
aajmują

W tabeli na prowadzeniu i<'st
Star przed Bronią po 16 p~t.,
~r:r:eł zajmuje dziewiatą pozycJę z 9 pkt .. K"ZO jest dwunasl! z 6 pkt., a rezerwy Radomlaka czternas~e z 3 pkt.
(m)

D
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a

ich

8

spotkaniach • misiMostwe eksjraklasy piłki ręC'llnej męż.
czysn kieleoka KORONA podejmowała drużynę \>OSN _.\NlŁ
Dwa zwyoięstwa odnieśli kielezanie, w śobotę -34:28 (16:11) l
w niedzielę J2:!5 (18:13), Bramki dla ~ospodany strzelili: Zła.
Tluezyński S-lO, A. TłuClQ!yńS!u S-1, Zięba $-1, -Moneta ' S- I;
P!zybylski 4-2, Wołowiee l-1 i Przybylik l-!; najwięcl"j dla
Posnanii Szwed 11-3.
- .

W

Spotkania dwóch beniaminków
wypadły
zdecyd<>waonie
. korzystn iej dla Korony, kt6ra
od nI os ta wysokie zwycięstwa.
Kielcza.nie zadem<>nstrowali dobrą
formę,
nat.omi ast goscle
m imo ambicji, nie potraJili na w i ązać równorzędnej walki. W
sobotę
od pierwszych minut
g06<>pdarze uzsykali dużą przewa.gę,
prowadząc
nawet
10.

pewniejsz'l gra w defensywie,
nie b ył o przestojów. WSZy scy zawodnky
z aprezentowali
poprawną formę,
rob:ąc
w ten
s ;>osób imiellino\':y prezent swemu
trenerowi,
E<1wardowi

i

8t rz ą!la le.

rozgromił

starachowicką młodzież

Mi lión _widzów
na maratonie
• Z udLiałem 241:
biegaczy
z 17 krajów oraz około miliona widzów odbyl się na ulicach Pekinu
międzynal'Odowv
bieg
matato!1ski.
Dominowaii
w nim reprezentanci' Japonii,
zajmując dwa czo l o',\,' e
miejsca, a w pierwszej szóslce znalazło się jeszcze dwóch innych
reprezentantów
tego
kraju.
Zw yciężył w bardzo
dobrym
czasie (nowy rekord za wOd6w)
Hideki Kita uzyskuj<\c na dystansie 42 km 195 m 2:12.16.

z

piłkarskich

Ir:;;J e
1l&:J.e

Osł<luiona
gt'aj~c a bez

d L'użył

a

taru,
czterech pod:i .a wowych ko.s zykarek z uiJiegll'go
sez::,.nu, była tylko tlem dla
doorZe dys pon.Jwaneg.:> przeciw r.ika z G<>rIic. W ysoka porażka
sta r achowiczanek nie jest wcale
zaskoczeniem, gd yż występują
one obecn ie w młodzieżowym
zestawie: iu.
W
popstalj'ch pojedynka~h
padły rezultaty: AZS
RZelI""w
Hutnik K r aków 52:10, AZS
,Krak';w - Start Lublin :;8:11,
Stal Stalowa Wola Odra
Wrocław 56:61, AZS LulJli I j\ZS
Gliwi~c
73 :50,
Koro a
Krakuw Wisla n Kraków
40:6-1.
l. Glinik
2. Wisła II
3. Hutnik
ł.

5.
40.
,.
I.
,.
10.
11.
1~.

Start
Stal
Odra
AZS
'\7.S
AZS
AZS

Z 2
Z 2.
Z l
2 l
2 1
2 l
2 1
2 l
Z l
2 O
2 t
Z'

Kr.
Rz.

Lub.
Gl.
KOIona

ST

R

~J2- 51
147- 83
I3:;-UO
1:3- SS
J2~-1I1

115-121
102-104
10'--114
12'-113

leo-US
'7-167

10-"5

W nast ępnym meczu Star .JOdej:nowa .. y będzie przez rez:!I'wy Wisly.
(ot)

Kadrow~ze strzelają

Przed nied>:ielnym meczem
odbylo się
oficjalne poie~nauie
A.
Tluczyńskiego.
Kwiaty
oraz
pamh,tkowy
puchar wręezają mu przedstawiciele
Korony, Mieczysław Mela, Leszek
łusial i
Miecnyslaw N_wak.
Zdjęcia Al. Piekarski
bramkami. SzczegÓlnie podobala
gra kielczan w
pierwszej
połow i e. k iedy to piłkarze Korony.
przept'owadza.Ji . szybkie
a.kcje,
kończące
się
celllymi
strzałami.
Po pl'Z.envie bylo
już brochę Słabiej , ale w rezuL:
.tacie miejscOWi odnieśli zdecyd·owane zwycięstwo.
się

Zupe Łnie inaczej
rewanżowy,

mecz

to po-

5Zy

1. W vbrleie

S In 236-191
S 11 201-185
Je 10 .?!~-")łł6

2. Hulnik
3. KORONA
4. Anilana
S 1
:!08-~lIq
5. r.runwald
8
8 2t3-~17
6. AZS 'Y-wa
8
1 179- 181
1. POl:oń
8
6 ' 174-181
S. Posnania
8
6 185-1'15
9. AZS Gorzów S l 19t-~t!
10. Sllłsk
8
3 194-!24
W najbliższą sobJlę Korona
zmierzy s ip' w G ·->r7.<>w ie z tamtejszym AZS W drużynie tej
występu ie m .in. riajskutec>..:tieigzy slrzelec min io!le;
kolejki,
Sadowy. który w .~ob')lni o-nie
ri7;nl"v('~

pojedyn ka~h

(m)

się

db.
ki

be2

się

u>:ysl<ał

(mu)

kOl

szy

da l

tys

kołowego ...

by l

$pC

rai

po zakończeniu nledzielnego spotkania grupa sympatyków miejscowej drużyny długo I glo r.o
żegn~la z!lwodnika Korony
ndrz~Ja
Tluczyriskiego.
Pojedynki z Posn'lnią byly dla
niego pożegnaniem z kielecka

J

.)

(1 :0), a bramki slrzelili: W-ojda.",. ka i Beneu.
• Kielecka Knona występo
wala w Gliwicach. gd ~ie zmi(>rzyla się z dt'ug~ligowym Piastem. Mecz zakoJ1czył się zw <(ci~stwem g-os!>Odarzy 1:0 (0:0).
•
W eliminacyjnych spoll,aniach do mistrzos w
świa a
Fra l'cja pokonała Luk emburg
4 :0
atomiast Portugalia zwyci .. żvla Czechosłowację 2: l.
•
Pucharowv
przeciwnik
Widzewa Łódź norus~ia Moenchengladbach, w ligowy:n meczu odniósł rekordowe zwycię
stwo 10'0 nad drui.yną Eintrac'lt
Brtmszwik.

glą

23 bramki.

Pożegnanie
uż

Oto co powiedział nam p ...
meczu. ·A. TIuczynski :
- Z francuskim klubem tJ fiion Sportive de Cretiel podpisałem rOC7.ny kontrakt. Drużyna . ta występuJe w l
lidze
grupy B I w planach ma awans do grupy A , tzn. do ekstraklasy. w której grają najlepsze zespoły.

bramki

liśr

ku
zob

poz
mi.

Związany

ronIł

wyrozgrywkach ekstraklasy zmierzyli
Się w towarzyskim SpOtkaniu z
be ' iaminkiem II li "i Balutami
Ł ·)di.
ZwycięstwoO
odr.:! 'śli
rierws7.Jligowcy z Radomia 2:0

rozpoczął się

k ied y

W
pozostałych
spotkaniach
komplet punktów zdobyło jeszcze Wybrzeże, które
pokou1.lo
Pogoń Zabrze 26:24 i 26:19.
W
pozost ałych p:>-iedynkach padły
rezultatv: AZS \Varszawa-, nilana Łódź 23:23 i Zl:'?':!. Grunwald
Poznall-AZS
Gor..... w
27:27 i 28:25, Sl~sk Wro-clawHutnik Kraków "6:~:; i 21::!2.
ków.strz -a ,dzpę

ba

cą,

zł)

Na
pl<
teJ

ł

widownią·

10 . O rywali Widzewa

Piłkarze Radomiaka
korzystując
przerwę
w

•

r

boisk

• ~iłll.arska kadra r arodowa
Pols!d przygotowując:t się do
meczu z Grecją rozegrała wwarz}'ski pojedynek z GórniIdem Knurów. Mecz zakończył
się wygraną
kadrow iczów 5:0
(2:0). Bra~i $lrzelili: Buncol !,
Karaś. Wijas i Matysik.
Xatomiast młodzieiowa kadra
Polski przegz'ała w kontrol~vm
meczu z Hutnikiem Krakuw i:2.

. znaniacy niespodziewallie ' 0bjęli prowadzenie.
Jed.naK: pa
kilkunastu minutach
K<>róna
U5PQkoiła grę i sys.tem atv~·z,nie
dążyła do zdobyda kOlupletu
punktów. Mi ędzy .45 a 48 minutą znakomitymi
Lnterwencjami
popisał s ię bramkarz
kieleckt,
Lat os, ~roniąc m.in. trz.y kolejne r:z.uty karne!
Cztery zdobyte punkty
wymagającym
przeciwnikiem
potwierdziły wcześniejszą
opinię. że zespół kielecki walczyć
będzie o czołową lokatę w tych
rG'Zgrywkach. W konfrontacji z
Po&nanią _ dobrą formą
błys !1ął
Zięba, mając wiele udanych akcji i . efektownych strza.łó,,;- :ze
skrzydła.
Mogła
pOdobać~ ; sil:

.

spotkaniu o mistrzostwo II
ligi
koszykówki
ko biet
drużyna
Staru Starachowice podejmowala lidera tabeli
zespól Glinika Gorlice. Zgodnie
z
przewidywaniami
w ysokie
zwycięstwo odniósł Glinik 109.30
(45 :9). Punkty dla Staru zdobyły: Tkaczyk 11, Michb.,
Golę
biewska pe S, Lałała J i Czechowska 2.

ręcznej

I~~ ldlabilllrIUa IftlIIt
Knnv

przeciwnikiem

BBTS Bielsko.

Lider

oglaszając

cięsl ... a

ringu,

będzie

sową.

wanie przf'Z jednego

9

9
9

piłki

~

Za dwa tygodnie. 218 październi
ka Blękitni znów walczą na wlas-

zdaojem,

walkę
za remiZawodnik gospodarzy Adamczyk miał
prLeZ
wszystkie
trzy rundy inicjatywę, wal('zył
czyściej i precyzyjnieJ, a na dodatek radomianin dosIał ostrzeże
nie za nieczystą wal1<o:. Wvtypobląd

114- 66
9&- 85
94- 86
94- 86
9a- 90
86- 94
84- 96
63-117

9
9
9
9
9

nad amsędziowie

ekstraldasie

dły

pełniona byla do ostatniego mieJsca. 1'limo, że odbyło się tylko 7
walk" mecz.· 'litał na dOb\,ym pt.złomie, ·a pojedynki b yły; einocjonujące. Szkoda tytko, że na rinIru z braku przeciwników nie wystĄpili dwaj kadrowicze gospodany - ZAPART i LAKOl'lIEC.
Najlep~zą walkę
dnia stoczyli
przedstawiciele wagi mus" '. Rutynowany ; znany już na ringach
krajowych M. Górka .miał za przeciwnika młodego pięś ciarza Blę
kitnych Krzewskiego. Kielczanin
nie uląkł się sławy swego przeciwnika i sto~zył z nim porywaJ"cy pojedynek zakończony zasłużonym chot minimalnym zwyeięstwem. Krzewski walczył ezyś
eiej i był dokładniejszy w zadawaniu dosów. Najlepszy zawodnik zespołu gości S. Zeromiriski
aie mial większych problemów z

Sporą niespodzi.anl.ą za-
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drużyny

pr-Lys7.e dłem

w I9'1T roku, a do .gry w pll-

ke

ręczn,,' namówił
E.
Strząbała .

wy

tępowalem jako
drużynach Tęczy

nt;r.

w
dwa sezony w
Legli. Mam 34 la
7.e dla Korony
swoje ...
.:.

Jełkie

mnie treWcześniej

koszykarz
i
przez
warszawskiej
i

uważam,
zrobiłem
już

warunki

atworzył

panu klub francuski!
- Otrzymałem trochę gotówki. mieszka"ie i do dyspozycji samochoo. Prócz tego COS
otrzymał
za kontrakt 10 tys.

nil

ni.

ry

w(

I
dotar6w~

a

Korona prOccdt z

transferu- oraz

sprzęt.

.:. Jakie daje pan

kieleckiej w

żynie

zaose druob~cnyc:'

rozgr.v wkach"!
- Na pewno utr7.ylna

lidze I to na dosc
pozycji.

s~ę

w

wysok!P.j

Oby tak się stato, bowi~m
odejki" A.. Tłllczyuski~!:o I>ę
dzie niewątpliwie' sporym 0-

ki

lo<

Ki ~l 

ju

do najlef>'lzy"h
kraju, b,·t rePolski i ł'?oło

ca

wym strzelcem Ii~i. W obe.:nych roz.;rywkacłl, w 3- Doje-

tę

sł:.bieoiem

czanin

dla

naloiał

kołowych

w

prezenl3nt~m

Koron~· .

dynkach uzyskaJ dla <,,,,·.. h
b:lrw SS br:tmek.
Ii ~ _ wvj,,?"" bę1:r\e nadal do :: ,'sm>zycji

tr~nera

kadry narodowPj.
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