PomVśln,

Garbatka odznaczona
Krzyżem

Walecznych

'.

polsko-greckich

Z udziałem członki -: ~iura
P olitycznego
KC . PZPR Zofii Grzyb o raz władz polit yczno-a d ministracyjnych reg io nu radomskiego o d była się
w czoraj w G a r batce uro czystość nadania tej. miejsco woś
ei Krzyża Walecznych, p rzyznanego przez Rad ę Państwa
za c zyny męstwa i odwagi
pod czas II w o jny' światowe j.
Na początku wojny mieszkań
cy Garbatki masowo włączy
li się do ruchu koąspiracyjDOKOŃCZI.laE

Wspólny komunikat
Komunikat stwierdza, że na
zaproszenie pr.ezesa Rady Ministrów PRL Wojciecha .Jar u zelskier:o,
premier
Rep4bliki
Grecji, And reas P a p andce u zło
żył oficjalną wizytę w
Polsce
22- 24 pażdziernika 1984 t.
Prezes Rady Ministrów PRL i
premier Republiki Grecji przeprowadzili rozmowy, które odbyły
się
w· konstruktyw c ym·
duchu i w atmosferze zaufania,
zrozumier. ia i przy jaźni.
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załoga
Zakłady

oi~u 15 lał swece Is~euia , -Wyższa Szkoła PedagO«łCllll
Da
K ielceeh Ot>iągnęła nie tylko pnTAwOi'~
poz ycję Da
JDał)ie 9Złtoloicłwa wyŹlDe,. w k""ju, ale
cIo,praoowala SIłę
takie .elllloklich ~tów I: agra.nic~.

w;'

pomLędzy
OIiią 
ośrodkó w za g ran~
nych a Icraj o wych stałe
powiększa się m ó wi pr orekto r

-

Dziś

rano ...

_.jak w
każdy
powszedni
dzień,
handlowcy
.rozpoczęli
pracę przed godziną 6. Trzeba
prźyjąć mleko i świ.eże pieczywo. W sklepie PSS ,.społem" nr

184 przy uL Gwardii Ludowej
w Kielcach zastałem T«,resę

Bednacezyk, Elżbietę Raus i
Wo·inia'k. Dziś sprzedadzą m.in. 500 bochenków chleba, 2 tys. bułeczek, 300 litrów
mleka. Klienci nie zdają sobie sprawy, że każdego
dnia
przez ręce sprzedawczyń przechodzi kilka ton
towaru. A
one muszą
być
jeszcze u'śmiechnięte i uprzejme.

J'adwir:ę

Dy6taons

g nięciami

ds. nauki, pro!. Ada m M. Ke. IllIt a). - Jedynym więc I sposobem na to. by
nie stracić
kontaktów z nauką świat~wą,
jest udział naszych naukowców w pracach badawczych
prowadzO'llych za granicą. wyjazdy na staże na Wschód i
Zachód, dostęp a o literatury fachowej Nie mamy zami-a.ru być
uczelnią prowincjonalną i dlatego prowadzimy otwartą politykę kształcenia kadry. Kryzys nie powinien i nie może
rozgrzeszać bierności naukowców, odpowiedzialnvch za konkretne odcinki. Naszym 000OOKORCZENIE

PrzeD ziewia r skiego "Rekord"
W.
Jędrzejowie
istnieją
zaledwie od 13 la t.
Fabryka
ma
jednak na swoim k oncie sporo
sukcesów.
Produkowa na tu
bielizna
damska znalazła uznanie
tł '
odbio rców
m.in.
A nglii, Francji,
Węgier i Związ
ku Radzieckiego. Panie
w
kraju
również
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poznały

W r a mach trwających w woj.
radomskim XIV Dni
Przy j.źni P olsko-Radzieckiej, w
Radomiu
przebywali
wczorał
r a dca ambasady
ZSRR J'urij
Rin,in oraz I sekretarz tej aIIł
basady O l er: Charczenk o. Gaście spotkali się z
członkami
kilku zlkładowyoh i
szkolnych kół TPPR, m.in. w Technikum
Odzieżowym
oraz

dobrą

wzięli

wyrobów
"Rekordu", które natychmiast
znikają z półek
sklepowych.
Wzrost
produkcji
i
jej
wysoka
jakość
możliwe

z\\iązku

z uprowadzeniem ks. Popirluszki

Zatrzymanie funkcjonariusza MSW
Wczoraj na polecenie minIstra
spraw
wewnętrznych,
Służba Bezpreczeństwa i Milicja Obywatel ka zatrzymałY
w3zystkich ustalonych dotychczas właś c icieli i uŻytkowlli
ków samochodów "fiat 125p",
którzy w dniu 19 październi
ka 198-1 roku przebywali w
rejonie uprowadzenia
k ięNa ZdjęCiach: dosta ..... cy pieczywa z PTHW - Edward Radek i Edward Bober oraz E.
Raus obsługujaca klientów.
.
Fot. AL Piekarski

•••
Te-matem koncen:1'ujqcym uwagę, nie tylko czło-nków partit, są a-p1'awy dotyczące
najbliższego XVII plena1'nego 1'0Aedzeonia KC PZPR. Będzie ono
poiwt~co-ne
p1'ob!e~()m
umacniania państwa, 1'ozwoju de-

mokracji socjali!tyczne], ut'wa-

rania

pTaworzqd1lości,

ładu

i

dyscypliny społecznej.
W o.k1'esie bezpoś1'ednio
poprzedzającym te1'mm ·tegc
pone-dze1lia na lamach organu KC
DOKOŃCZE.t'lIE NA STR. Z

dza Jerzego Popiełu s zki a ich
samochody odpowiadają sze regowi cech okr e ślonych przez
Waldemara Chrostowskiego.
Zatrzymani zostali między
innmi: Sonia G., n igdzie nie
pracująca , z zawodu krawcowa z Warszawy; Grzegorz P.,
DOKONCZENlE NA STR. Z

Najpierw na grzyby ...

.
.
OZnle)
"

Kto z nas nie lubi zbierać
grzybów? W tym roku ich [1rodzaj jest n ie spotykany od
lat, dlatego też wi~lu amaltorów grzybobran ia każd~go ranka
wyrusza do
lasu.
Nie
wszyscy jednak z.nają się . na
grzybach i bywa. że wkładają
do koszyka każdy spotk.any po
drodze okaz. Skutki bywają 0płakane Do szpitala zgłasza się
codziennie wielu pacjentów zatrutych grzYbami. I to lli~ tylko dorosłych, ad.e również dzieci.

I

udział

w

uroczystości

nadania Garbatce Krzyźa Walecznych. W godzinach popołu
dniowych przedstawiciele ambasady ZSRR uczestnic~yli ."
spotkaniu radomskich dziennikarzy z przedstawicielami radzieckiej prasy. radia i telewizji akredytowanymi .w Polsce.
(r:j)

m.in. dzięki utrzymywaniu w pełnej sprawnoscl ciągów technologicznych, a to w dużej mierze dzięki wielu wnioskom racjonalizatorskim i wysiłkowi damskiej załogi.
(alp)
Na zdj<:~iu: ten barwny materiał za chwilę trafi do szwalni.
Fot. Al. Piekarski

w

tych stosunków w sferach politycznej. gospodarczej,
kulturalnej i naukowej.
Polska i Grecja nadal będą
opierały swe wzajemne stosunki
na zasadach
przyjętych
w
prawie międzynarodowym, tak
jak zawal·te zostaly one w Ka'r cie Narodów Zjednoczonych i
Akcie Końcowym KBWE,
a
mianowicie na zasa.dach suwerennej
równości
i poszanowania
praw wynikających z suwerennośc', powstrzymywania się od
groźby użycia siły lub jej uży
cia, nienaruszalności granic, iJltegralności terytorialnej państw,
pokojowego załatwianfa sporów ,
nieingerencji w sprawy. wewnętrzne,
niestosowania nacis1!:u
ekonomicznego,
poszanowania
praw człowieka i podstawowych
wolności,
równouprawnienia
i
prawa narodów 40 samostanowienia,
współpracy
międ.zT
państwami
oraz wykonywa nia
w
dObrej wierze zobowiąz ań
wynikających z prawa między
narodowego.

Dni Przyjaźni
w Radoniin

jakość

są

wizycie A. Papandreu
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mysłu

II

w

W. Jaruzelski i A. Papandreu
wyrazili zadowolenie z pomyśl
nego rozwoju stosunków grecko-polskich i ponowili zdecydowaną
woll: swych
rządów
dalszego rozwoju i umacniania

Oa'm ska

e
••
•

o

rozwój' stosunkÓW

płukan- e

lO qdko'

. Odwiedziliśmy szp~tal dziedę dal-ne i grzyby trujące . Podział
cy przy ul
Langiewicza w ten jest plynny i utarza s ię,
K.e!cach. Rozmawiamy z leka- że grzyby dot ychczas uważa
rzem dyżurnym iZby przyjęć, ne za jadalne okazują się trujące. Naleźy też
przyjąć,
że
Mit'aysJawt'm Szaleckim.
toksyczność tych
samych gamoże ulegać
- Od l lipca br. prowadzona tunków grzybów
jest w szpitalu specjalna sta- zmianie w zależności od watystyka zatruć Na 86 przypad- runków atmosferycznycn i eponadto
ków w ogóle - 70 to zatrucia kologicznych Trzeba
grzybami Wśród ogromnej i- pamiętać. że grzyby . nawet jada·l ne, mogą stać się bl-ujące,
lości
' grzybó N
występujących
na terenie naszego kraju . przy- o ile wytworzą się w nich w
jęty
jest umc Nny nadział na
DOKOŃCZENIE NA STR. 7
grzyby jadalne. war ~nkowo ja-

ł mterwenc~jn~

łfi45898
Ciemno na Herbach!
L'lice: Robotni c.a, Pawia
i
Skrzetlewska w Kielcach . ton=ł
w ciemnościach. Sie mOżna tll
wieczorem spokojnie i bezpiecznie przejść - skarżą się mieszkańcy dzielnicy Herby.
Przeka zali śmy te sygnały do
Zakł adu Energetycznego.
Kierownik rejonu obiecał
rozpatrzyć interwencję
natychmiast.
Fachowcy zbadają,
jaka
jest
przyczyna, że w tej dzi~~ni<:y
nie świecą się ' lampy. Jesh Stę
okaże , że jest to poważniejsze
uszkodzenie: to usunięcie awarii może polt'wać kilka dni. Po
tym terminie w dzielnicy Hęr
by powinno być jasno.
(i,.)

Wpadł

do ukropu

Niecodzienny
wypadek
mial
miejsce ' w Okręgowym Przeds.ię
biorstwie Energetyki Cielłłne; w
GdańsklL Na skutek oieuwagi de
komory ciepłowniczej o średnic,.
włazu 60 em
- w której bJ'ła
woda o temp.. raturze ok. 70 stopni
- wpadł ~5·letni pracowoil<' pogotowia cieplowniezeęo. Zbigniew B.
Niemal natychmiast _iezyźnie
udzielili pomocy znajduj_q 1Ó4I
w pObliżu kOledzy. Mocno . opa17.ooego od~eziooo na odd~
ełururgii o.;ólnej
Akademii Medveznej w Gdańsku. Stan jego
zdrowia określa się Jako cio:żki.
(PAP)

http://sbc.wbp.kielce.pl

•

•
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wiąz.'kJiem

e

jest rozwijać naukę·
Szerokie kontakty na·ukowe
łączą kielecką uczelnię przede
wlSzystkim z ośrodkami na.ukowymi kr.. jów socjalistycznych.
• głównie z ZSRR. Pracownley Lnstytutu Fizyki WSP wspólpracują
z Instytutem Badań
JądN>wych w Dubnej
oraz z
grupą badawczą .• Pamir". Część
programów ba'dawczych wykonywa,na jest wspólnie. a niektóre - realizowane są w kr.. ju przy pomocy aparatury i utządzeń
udostępnionych
nam
przez ZSRR.
Na stażach naukowych w kraJach socjalistycznych przebyw..
$iedmil\l d<>ktora,ntów. w tym
c:vterech - w ZSRR. dwóch 'W Ozech~łowac)i. jeden w
Buligari.i. Wcześniej stopień dok10ra uzyskało na uczelniach
l'aldz.ieckicl1 dwóch absolweontów WSP. Z kolei na kieleckiej uczelni pracuje trzech radzieckich nauczyciel,j
akadenńckich. jedna oooba w Instyłucie Nauk Społecznych. dwie
- na Wydziale Filologii lWsyj IIklej. Językoznawca Korlstanty
Siemionkij jest
wspólautorem
podręcznika gramaltyki
języka
rosyjskiego dla studentów.
Z Czechosłowacją wspólprac:uje Instytut Biologii. Współ
praca d()tyczy zagadnień zwią
!lanych z badaniami genetycznymi
podstaw
reaktywności
I'lwierząt. Dwa lata temu kontakty z jedną z czechoslowackich uczelni
pedagogicznych
nawiązał Instytut Matematyki.

Krżvż Waleclnv&t~

dla arbatki ·
DOKONCZENIE ZE STR. l
nego. a jesienią 1!f40 roku w
szeregach
Związku
Walki
Zbrojnej walczyło blisko 2,5
tys. ludzi. Wielu z nich zginęło
obozach zagłady. Spoś
ród 800 aresztowanych i wywiezi,onych do Oświęcimia okupację przeżył:y i pawr6ciły
do Garbatki jedynie 44 osoby.
W manifestacji antywojennej, która odbyła się - prze d
pomnikiem Ofiar Oświęcimia
uczestniczyły delegacje partii
1 stronnictw politycznych, organizacji spOłecznych, zakła
d ów pracy i szkół. Odbył si ę
uro-czysty apel poległych, a
przed pomnikiem zapłonęly
znicze oraz złożono w:eńce i
wiązanki kwiatów.
(gj)

w
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Dliesi~cy

przed terminem

Będzie

szkoła

W os:edlu

35-lecia Pl

Kolejne zaklady pracy rcgioradomskiego deklarują swój
udział
w Narodowym Czynie
Pomocy Szkole. Ostatnio z cen1I~ inicjatywą wystąpiły wspólIDe Radomskie
Przedsiębior
stwo Budowlane i Radomskie
~edsiębiorstwo Robót Inżynie
rYJnych. Zooowiązały się one
przyspieszyć o trzynaście miesięcy termin oddania do użyt
ku szkoly podstawowej w ra domskim osiedlu 35-lecia Polski
L udowej. gdzie dotychczas nie
ma szkoły.
Nowa placówka CI 33 izbach
lekcyjnych i 4 oddziałach przedszk?lnYCh otworzy swoje pod_
wOJe w ezerwcu przyszłego roku, a oba przedsiębiorstwa obetmą również nad nią patronat.
_Oba zakłady liczą także na
nlefacbową
pomoc (zwłaszcza
przy Unądzaniu terenów wokół szkoły) mieszkańców osie-

Po

••

InCl1

Z Uniwersyst.etl!'ffi w Greifswald.w
RD WSP posiada u mowę o wzajemnej wymianie
s·tudentów o:i.bywający(;h praktyki. Na program praktyk studentów
niemieckich skladają
się zajęcia z dydaktyki nauozania geografii oraz praca w terenie. Prowadzone są rozmowy
na temall rozszerzenia fonn
w\Spółpracy.

Wspólpraca naukGwa
łączy
WSP z uczelniami pedagogi'Cznymi w G'stroff i Halle, z
Centrum Badawczym Geonetyki
Zwierząt w. Dumerstorf (wspólnie przygotowano trzy IJublik .. cje na temat ZiIlliennośCli genetycznej wskaźników fizjol-ogilCZIIlych krwi u bydła), z UniwersY'tetem w Li'PSku. Dłu
goletnie i przyjacielskie kontakty z Bułga,rią ma Instytut
Humanistyki. Ich wynikiem jest
m.in. zorganizowanie lektoratu
języka butgarsktl!go
na WSP.
Wielce korzystna dla WSP jes-Ł
także wspólpraca z Uniwersytetem Rolniczym na Węgrze-ch.
poniewai lab:Jratoria naukowe
tej uczelni są urządzone i wyposaŻOOle na pozi(}mie eUI'Opej skim.
Nie nxniej enteresująco przedstawiają się kontalidy WSP
z
Zachodem. Dobrze ukł.. da s'ę
współpraca z Kated·rą Hodowli
Zwierząt
Uniwersytetu Te,chniczneg(} w Monachium (dwukrotnie n.p. (}trzyman() stamtąd
malteriał do
badań
geonetycznych w posiaci myszy chimerycznych i z..wierząt mających
dwie matki (tak!) i dwóch ojców), z
Instytutem Anatomii.
Fi'1.jologii i H'gieny
Zwierząt
Domowych Reń kiego Uniwersytetu w Bonn. oraz z innymi
pl.. cówkami nauk(}wymi w RFN,
Francji. Szwecji, USA i Kana dz.ie. Na stażach naukowych lila
Zachodzie przebywa ' kilKa 0sób. POJladto pracownicy WSP
biorą udział w sympozjach. kon~res.. ch. konkursach organi1Zowanych przez Unię Międzyna
rodową. W ub. rOKU nagrodę
A.cademie Interoationale de Lutece we Franc}i otrzymał dr
Adam Zych za zbiór poezji.
Każdego roku lekt(}rzy biorą
udział w kurs3.ch językowych
organizowanych za granicą. Mają możliwość wyjalZdu na Za chód co trzy lata, na Wschód
- co dwa.
We wrześniu tego roku kielecka WSP wspólnie z Instytutem Pr(}gramów
Szkol'llych
Mil(l·isterstwa Ośw i.a t y i Wychowania była
organizatorem
(Il. ramienia U:-.IESCO) między 
na.rodowego sympozjum
z udziałem krajów RWPG i F in landii na temat nauczania zagadnień ochrony środowiska w
programach szri:ół ogólnok\Ształ
cących.

Współpraca
z zagranicą to
nie tylko splendor dla kieleckiej
uczęlni.
lecz
przede
wszystkim szalnsa. którą d-ają
nam inne kraje. Kontakty te
umożliwiają naszym
naukow com d06tęp do osiągnięć naukowych. umożliwiają konfrontację kra}owej wiedzy z wiedzą
sła.w naukowych
i m()żliwość
zaprez.emtowania tego, co się
u na\S dlZ.ieie. Warto i trzeba
je rozwijać.
(R EM)

DOKONCZ.,;!'dE Z E ST H. 1
PZPR "Trybuny Lturu'" (}{1h>szane zostałll tezy Biura PoliiI/oCznego na XVII 1lle-num. Fa>ht
ten nie po r a z pierwszy
w praktyce życia partyjnego po I X Zjeździe poszerza poJe obserwacji i analiz
na temat r óżnych a s' ek-tów re aliuzcjli uchwał I X Zjazdu . T ezy stają się jeszcze przed
plenum ma.teri4ł&m adresbwanym wprost do CZłOO1ków i
działaczy " artYlnych we wszyst kich środowiskach. wzb o gacając
wiedz ę t-akże tych,
kt órzy w
ooradach będą uczestniczyć i· b ę 
dą chcieli zab rać głos w dl/lSkultji. D ebat a popr ze.dz a jqca X V II
plenarne posiedzeni e KC PZPR
t r wa Z'Tesztą już od dłużs z e go
czasu. Sprawy socjaliatyczne go
]»ństwa, ro2JWoju
socjalistycznego lu,dowładztwa, takich 0gniw
demokracji
robotniczej
jak związki zawodowe i samI>rządy pracownicze, kwestie u sprawn.iania administracji pań
stwowej, ulepszania system6w
k-o-ntToli, czy kształtowani a kul t u ry pr a.wn ej pTzewijały a.ię
podczas ko.nsu!tacji poprzedza jących XVII plenum, zwłauczc
w za kł a.dowyeh organizaejach
]»rtY1nych. Tezy Biura
Poli tyczneg.o na XVII plenum KC
PZPR - Co warto przypomnieć były też
anaHzowane
na posiedzeniach poszczególnych
komisji problemowych Komite tu Centralnego. Wszystko to ma
swo.je głębokie
u.zasadmenie .
T ematyka plenum dotyczy b{) wiem spraw o szczególnym ma czeniu i bezpośrednto dotyczqcyeh każdego Polaka...

zresztą

Kampania w S D
Na Kielecczyźnie trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza
w
podstawowych
ogniwach
stronnictwa. Odbyło się zebranie koła pracowników słUŻby
zdrowia przy Miejskim Komitecie SD w Kielcach. ZebraIti
dokonali wyboru członków nowego zarządu koła. Przewodniczącym został ponownie
dr
Leszek Piróg. Wybrano również
delegatów na miejską i wojewódzką
konferencję . SD. Podczas dyskusji omówiono aktualne problemy kieleckiej służby
zdrowia
z
zaakcentowaniem
profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet.
(dmp)
Seminarium bibliotekarzy
Wczoraj w SIedzibie NOT w
Radomiu zainaugurowano trzydniowe seminarium bibliotek
woj. kieleckiego i radomskiego. Otwarcia seminarium dokona! dyrektor "Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Czesław
T adeusz Zwołski. W programie
przewidziano wiele dyskusji, referatów i wymianę
doświad
czeń z pracy bibliotek obu województw. Bibliotekarze
zapoznają się m.in. z nowymi zasadami opisu bibliograficznego
książek, dzialalnością Towarzy-

(~j)

dla.

ID
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tegoroozne; edyoji

"Błękitnej"

Gramy tylko
do

końca października

Międzynarodowa L01eria Dziennikarzy "Błękitna" dobi~a w
tym roku końca. Ponieważ lo~
sów pozc>stalo już niewiele, or~anizatorzy loterii korzystalą~. 1 regulaminu postanowilI zakończyć ją z dniem 31
października br_ Warto
przypomnieć, ie loteria dysponuje
Jeszcz.e
cennymi
nagrodami:
traktorem, siedmioma samochodami, w tym jedną ,,Jadą", trzema skierowaniami na wczasy
do ~~gari.i, pięcioma motocyklamI l WIeloma iJUlymi wartościowymi fantami
Wsz~scy, którzy wygrali lub
'Wy:~ralą
nagrody w "Błękit
nej'. muszą w ciągu 15 dni

od jej zakClńa:enia. a więc do
}5' listopada br. włącznie, odebrać wygrane w biurze lot ~
rii - w Dom u Dziennika rza w
Warszaw ie, ul. Foksal 3{5, w
godzinach od 9 do 13. Po tym
terminie nie odebrane nagrody
przechOOzą na własność loterii.

Warto dodać. że
~~na ~ kolejna

przygotowyedycja lotenI z Jeszcze atrakcyjniejszymi
w!g~anymi. Jej początek przeWIdziany
jest późną wioSllą.
Tymczasem - do końca
bm.
losy maina kupować w urzę
dach pocztowycb i • doręczy
cieli.
(.T.)

We wtorek zakończył się II
Krajowy
Zjazd
Delegatów
Związku Młodzieży
W iejskiej,
Jl;tó ry obrallował w Warszawie.
Prawie lO- tys. rzeszę członków
organizacji z woj. kieleckiego
reprezento wało
14
delegatów.
Wśród nich był wiceprzewodniczący ZW ZMW w Kielcac h,
A ndrzej Frąk, którego za pytaliśmy o wrażenia .
- Po raz pierwszy uczestni czyłem w t a k
dużym
forum
młodzieży . W czasie o brad zjazd u POl;uszono w iele istotnych dla
mło d ego J?Okoleni a
spl"iW
takicn j<lk start życiowy, p"dncszenie pozjQmu wiedzy' rolniczej, kultUl'a i oświata zd:-owotna. Wiele mówili5:ny o społecznikowskim'
charakterze
związku. Byłem zaskoczony po_ o
wagą delegatow
i śmiałością
ploponov.a·'ych< przez nich sposobów
rozwiązania
ważnych
kwestii.
- O b ok uczest nidwa w ob r a dach p l e narnych i ze połach
reboezych, miałeś ehyba c zas na
r óine spot kan ia...
•
- Kontakty te pozwoliły mi
poznać doświadczenia i
formy
pracy kół ZM:W w innych województwach. Chociaż problemy
mieszkańców wsi, związane np.
z zaopatrzeniem w wodę, czy
oświatą rolną, są wszędzie podobne, to w różny sposób są
rozwiązywane. Jako delegat zobowiązany jestem do przekazania
tych
wzorów wszystkim
kolegom i koleżankom.
Zabierając głos w c:tasie
obrad, mówiłeś o po trzebie wy-

Zatrzymanie

zał~~

Zaopatrzenie załóg pracowniczych w warzywa,
owoce i
ziemniaki ()raz przebieg gromadzenia rezerw zimowych były tematem wczorajszego
posiedzenia kOlegium wojewody
kieleckiego .. Kolegium wyraziło
zaniepokojenie z powodu zmniejszania' przez zakłady zamówień
na ziemniaki, a niekiedy nawet rezygnowania z nich (tegoroczne zamówienia stanowią
tylko 75 proc. wykonania ub.r.).
Zmalało również zainteresowanie zakupami warzyw i owoców.
Z pełnym zaangażowaniem do
gromadzenia rezerw zimowych
podeszł y
natomiast
jednostki
handlowe, które gromadzą zapasy większe niż w ub.r. Jednakże i handel
zaniepokojony
jest niskimi zakupami
zaltła 
dów pracy, gdyż gromadzone
zapasy
mogą
nie zaspokoić
zwiększoJ!ego popytu.
Przypominamy działom
St>cjalnym,
że
istnieją
jeszcze

funkcjonariuszę

-pszczelarskich i WZGS, a ich
realizacja odbywa się w bardzo
krótkich terminach.
K onferencja p r a 90wa
w radomsk iej
PSS "Spo łem"
WC2lGraj z
Okazji
115-lecia
spółdzielczości

s~

i:Jweów w Ra€Wmiu w
siedzibie miejseowej PSS
"Społem" odbyła się
konferencja
prasowa. Mówiooo o codziennych problemach
radomskich
handlowców. O kłopotach kadrowych,
trudnościach
loklowych, szczególnie w nowych
osiedlach miesz.kaIriowyClh,
o
działalności
pl'Odukcyjnej,
usługowej
i
gastronomicznej
prowadzonej przez
.,społem".
Wiele miejsca poświęcono także sprawom kultury i
obsłu
gi klientów. Prezes PSS .,Społem"
Aleksandra
Adamez"k
odpowiadała na pytania dziennikarzy związane 2;
jubileu-

szem.

http://sbc.wbp.kielce.pl

MSW .

DOKOŃCZENIE ZE STH. 1
funkcjonariusz MSW z W arszawy; T a d e u sz J ., taksówkarz z Bydgoszczy; E dward
W ., inżynier mechanik z B yd goszczy; Wies ław W., taksówkarz z B ydgoszczy.
.... Wczoraj w godzinach pozniejszych, rzecznik. prasowy
MSW przekazał kolejny ko munikat następującej treści:
W związku z komuDikate~
z d nia 24 bm. dotyczą cym zat r zymania w szystkich ustalonyc h dotyc h czas właścicieli i .
użytkownI ków
samochodów
"fi at 125p ", k tórzy w dnin )9
października 1984 r . przeb~
wali w rejonie uprowa dzenia
księdza
Popiełuszki
Ministers two Spra w
We wnętrz
nyc h informuje, ie Sonia G .,
Edward W . oraz inne o s oby
po złożen iu
wyczerp ując ych
WyjaSmeD zostaly zwolnione
w tym samym d niu.
Minis ter
s praw
'Wewnętrznych po
zatrzymanin
Grz~orza P., f unk c jonarius za
MSW 2; Warszawy, wystąpił
z wnios kiem o tymczasowe ';ar esztowanie • za
s a.m.wob$e
oddalenie się _
służby
'1'1'
dniu 19 bm., sfałszowanie za-

możliwości składania zamówień
w
spółdziełniach
ogrodniczo-

dzjalalnośri

hi ió

chowan ia młod ego
pokolenia
przez pracę.
- U w a żam to za jedno z n a jważnie jszych zadań
ZMW. Z
tym łączy si ę t a kże społeczni
kowski c har a kter działani a w
naszej o r ganizac j i. Są jeszcze
duże zaniedbania
na· wsi w
w iel u dziedzinach. Sporo p roble mów będą musiały podjąć rady narodowe i samorządy, których działaczami są takż e człon
kowie ZMW. Jednak w niek tórzych przypadkach, choćby przy
org a nizow a niu placówek kultury. remontach świetlic . klubów;
tworze :liu
zespołów
reg ional nych,' czy organizowani u samokształcenia wystarczy inicjatywa samej młodzieży. Pokażemy,
że nas n a to stać.
- Jakie zadania n a n a jbliż
szy okres postawili pne d sobą
cz ło n kowie ZMW w · woj. kie ...
l eckim?
- Przede wszystkim chcemy
podnieść poziom wiedzy i kultUI:y .rolnej. upowszechnić nowe rozwiązania w hodowli i u t-rawie zbóż. W .realizacji tego
przedsięwzięcia
pomagają
nam
słuiby rolne z .Woj. Ośrodka
Postępu Rolniczego.
Rozpoczę
liśmy już prace na rzecz powięk
szenia bazy kulturalnej, i oświa
towej. Tam, gdzie jedynym centrum życia kulturalnego
jest
remiza strażacka, młodziez pomaga w remoncie ~ub acapt;>wa!l;u budynku, w cz;:1e1, dla
Jwoich
potrzeb.
l.-Llonkowie
ZMW pracują przy budowie
s?kół i świetlic w ..·j;kich. Od
początku' jeSi.eśmy
wspóiorganizatora mi "białych niedziel" na
wsi, co wiąże się z upowszechnianiem
kultury
zdrowotnej.
Zjazd jako jedno z zadań wskazał walkę ~ zjawiskami -patologii spolecz.nej.
szczególnie
allwholizmem. Chcemy wreszcie podjąć inicjatywy melioracji i budowy wodociągów na
wsi. W tym przypadkU potrzebna będzie jednak fachow a pomoc jednostek gospodarczych.
- Z yczymy wy'rwałości w
realizacji z ad ań .
Rozmawiał K. SKUP

stwa Przyjaciół Bibliotek Publicznycb, gromadzeniem i opracowaniem zbiorów. Uczestnicy sesji wyjadą także do
Zwolenia i Czarnolasu, gdzie
zapoznają się z jubileuszowymi
wystawami poświęconymi rocznicom Jana Kochanowskiego.
(wg)
Z aopatrzenie

ZMW

Dzr

•

•

!lU

w

zjeździe

krajowym

i ążce
ekspl oalaeji
służbowego i brak
przekon~ee~o ali b i.
.•

piso w

k

sa moch odu

W d niu dzisiejszym Wa.Idem arowi
Chro towslriemu
zostaną okazane samochod y, a
wśród nich sam ochód, którym
p rawdopodobnie
uprowadzony został ks. Popiełuszko.
Do identyfikacji śladów u żyte zostały psy
trop iące
i
wszY8tkie dostępne środki tec:hniki kryminalistycznej.
(pAP)

(włm)

•

Rozwaga i

gospodarność

II .
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O d przeszło roku- Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzane"o
"Radoskór" stały się przedmiotem wi~łu enuncjacji prasowych or z
programów radiowych i telewizyjnych. Co było przyezyn~ tej
sławy? Po prostu RZPS, jako jedne z nie1i~ych w kraju a na
pewno pierwsze w resorci~, potrafiły dopasować się do rYI:'orÓw reformy gospodarczej, Obuwnicy z Radomia midi sprzyjaj~ce warunki do zwh;kszania produkcji. Co najważniejsze - nie brakowało im materiału, ludzi (duże zatrudnienie kobiet), a i kooperacja nie nastręcza większych prob\emów.
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Pozostał tylko
problem: jak
zachęcić ludzi
do zwie-kszenia
wydajności pracy? Zaczęto więc
myśleć
o szybkim wdrożen iu
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u dowa osiedla Na Stoku należy do n jwięk 
szych budów w Kielcach. Głównym jej realizatorem jest załoga KBM. Pracuje tu wielu znakomitych facho'A'ców i brygad o różnych
specjalnościach. Wybieram jedną z nich, brYl;adę
monta ż ystów pracującą w
5-o~obowym ski adzie.
którą kieru je 29-letni brygadzista WALDEMAR
KOWALSKI. absolwent ZSB przy ul. Jagielloń
skiej. Trzech z nich: KAZIMIERZ CHAŁUPKO ,
ANDRZEJ OGLĘDZII'<SKI i brygadzista, legitymuje się ponad lO-letnim stażem w budow nictWie, zaś SŁAWOMIR WĄSIK i ANDRZEJ ROGALA to młodzi pracownicy dopiero co po szkole, którzy na tej budowie zdobywają zaw'ld,nve
- ostrogi. Większość z nich mieszka w promieniu
30 km od Kielc i do pracy codziennie dojeż
dża. Latem
to jeszcze pół biedy, ale zimą
przejazdy są ucią żliwe . Ka żdego dnia spędzają
razem wiele godzin. W czasie przerwy w pracy zaczynamy rozmowę o codziennych sprawach.
Mówią o swych osiągnięciach i kłopotach. Uzupełniają się nawzajem. Jeden drugiemu ' wpada w tok myśli. Razelll opowiadają o swej pracy, tak jak kolektywnie ją wykonują.
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A 00 do kasków ochronnych tu zabierają
glos niemal wszyscy. "Nie znosimy ich w praey, bo są bardzo niewygodne. W nich mowa
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Pytam na ~oniec; czy podoba im się ta robota, czy nie zamieniliby jej na inną? Zaprzeczają. Jeden powiada. że już się zdążył przywiązać do przedsiębiorstwa i ludzi , więc po co
teraz szukać "łatWiejszego chleba
Inni mówią,
że dojazdy nie są aż tak uciążliwe. Przedsiębior
stwu na ich pracy zależy, a więc to' tE'Ż daje
pewną satysfakcję. Sam brygadzista Waldek Kowalski tak podsumowuje dyskusję: "Staż pracy
w jednym przedsiębiorstwie też się liczy. Inaczej człowieka szanują, jeśli pracuje już dlugie
lata. A poza tym, cokolwiek byśmy mówili. to
nam tutaj dobrze. Więc nie ma się 00 oglądać
za inną robotą".
H .

Tekst

zdjęcia:

TADEUSZ SZMlDT

Na warunki socjaLne nie narzekają. ..Dbają o
nas jak mogą, zarówno w okresie letnim, jak i
j€sienno-zimowym". Zarobki? "Też nie są złe .
Gdyby nie te przesto,ie z , braku niektórych materiał~ , głównie podestów, bylyby z.nacznie lepsze. Pytał pan, jak ci na i naj młodsi koledzy
sprawdzają się w zawodzie? Powiem szczerze mówi brygadzista - fajne chłopa~i, aie w S71<0le nawbijano im do głowy wiele teorE. a z
praktyką było kiepskO. Dopiero tJ,. pod okiem
nas, starszych, uczą się zawodu, pabieraJą szlifu Myślę . że będą z nich dobrzy 13.:"howc)' .. :.

1

..,

tylko pozować do zdjęć... Oczywi,ście, pracujemy w nich, bo musimy, z uwagi na bezpiec zeń 
stwo, ale gdyby tak 'ktoś pomyślał o bardziej
wygodnych .. ."
,

Na budowie tego osiedla pracują kilkanaście
Obecnie kończą już moniaż 5-kondygnacyjne-go budynku i przejdą na inny, bo roboty Na Stoku nie brakuje. Spędzą ·u ;I.'szcze:
trzy lata. a pó2luiej znów przejdą edzie ind7ii.j
ale gdzie , dokąd, tego nie wiedzą. To co rohią
jest dla nich chlebem powszednim. Zaws~e iednak starają się wykonywać powierzone im roboty jak najlepiej. Nieraz trzeba się dobrze nagłowić , by jedno do drugiego pasowało. Ale na
ogół pasuje._ Robota jest odpowiedzialna i cięż
ka, żwłaszcza jesienią i umą, bo prawie .stale
pod gołym niebem.
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Efekty

zawodowa ma rózne oblipracy piekarza sprawdza-

jq się
chr"piące,

codziennie.
Jeśl i
bułe~zki sq
idq jak woda, a ludzie mruczq
z zadowbleniem. Kupiq także zakalcowaty
chleb, bo muszq pr z ecież z jeść śniadanie,
c"oć prZIJ okazji posyłajq gromy pod ad"esem brakorobów. Inna rzecz. że oni tego
1łie XtlllZą. pod rękq jest tyl'lc'O Boga d:u>cha

_i_

Mechanik teleUł~;wkrótce .;e
się .w~ 11& tlIlle mj(&sta i wsztlSClt \tXIł/l
jq , . tle _eidł ,,;o~z6w" czy "rtWia6lu w •
To sama monter
samoChodowy.
Dobrego
chwalq naokolo i czekajq cierpliwie na swo8łI.

In«

,~lotq

r~zkę",

ją kolejkę.

A dz)ennikarz? Jaka jest jego satysfakcja
Z,

ciqglego pisania o

ue;

rzecZl/wistości?

różnych zja wiskac/\ ftOmożna jq mierzyć

Montowanie

ścian

na trzeciej kondygnacji.

tulowane; "Samo życie", "prawianej z 1'02nym powodzeniem od blisko dwóch lat, na
paLcach jednej ręki można by policzyć śla
dy namacalnego
kontaktu z czytelniki em.
Ludzie majq swoje problemy, sq zapracowani, zalIfeTowani trudnościami zaopatrzenia
domu. Nawet jeśli natrafiq ftO tekst, który
ich ekscytuje, zaklnq tylko pod nOlem i
macMjq rękq. Nie starcza przeważnie sil i
czasu na chwytanie za piÓ'To. Tak sobie tlumilczę nie ~'n.i01'le nadzieje na czytelnioz.e
pCpBrcie, sugestie, -czy też dezaprobatę.

a co liczą

dziennikarze?

CZIJ

tyl~o comiesięcznym ekwiwa l entem %CI tzw.
Wierszówkę, cZl/li iloŚĆ szpalt wypełnianI/ch

tworami jego pi61"a?
Każdll pracuje przede wszystkim dla chleba, ale oprócz tego chciałby dostrzec jakieł spoleczne efekty swego
trudu.
Dla
dziennilrorza jedynym śladem społecznego rezonansu tego co robi może być dy skUSJa
wokół problemów stanowiących temat jeli? pub lik acji, li~ty czyteln ik ów do redaJ'C]l , reakcja na kryty k ę ze ~ trony tych, Id61'':11 winni się czuć zobowi4zani do =abra-

Ale zmOWII milczenia ' lqczt/ t4kże przed-siębiorstwa, instyt\ICje, organizacje, zwiqz~i
itp., itd. No, może z pewnymi wyjątJra'7łl.
Mam przed sobą list z Rejon" Dróg l'ublicznych w Kieleach stanowi4ev reo ~C le '\4
felieton zatyłułowIlny •.zakon~rowa.ne peryferie" ( ..Echo Dnia " z 4 bm.). Opisałem
w nim perypeti e kierowCl/. lCtóry "łC trasie
międ:y
Skarżyskiem a
Łopu ",ne 'l\
(p"H
Zagnańsk.
Samsonów,
Odrowqż ,
Kra.-nq,
Mniów, Kr6lewiec) natrajił na taką ilość

pułapek wynikajqcych z fatalnego oznakoPrzykładajqc taką miarę do na- wlIn ia, że nadrobi! kilkad=;es;qt kilometr6w
trudu . można popaść w smęt nI! :(1 - i ::o/:o'al go ;ę:yk od Cl4glego u:ypytytL'anin
4urnę. Na tej moje; skromne] d:iIl~ce zatv- miejscowych.

nlQ qłosu.

. =ego

Chodziło
przysłowie

W "Radoskórze" znają
mechanizmy reformy. Wiedzą, iż
nie można doouścić do tego.
aby wzrost plac wyprzedzal
wzrost wydajności oracy. Wiadomo nowiem. iakimi grozi to
konsekwencjami.
W tej S'komolikowanej sytua _
cji pozos taj ą do wykorzystania
rezerwy złożone, a więc Q05teo
techniczny, organizacja oracy i
racjonalizacja zatrudnienia.
Opracowano system wykrywania rezerw , polegający na
"samofotografii"
dnia
pracy.
Objęto nim 1000 osób na stanowiskach
n ierobotn iczych.
Ich
praca jest szczegółowo analizowana pod kątem nrzvdatności
na danym stanowisku. Nie jest
to łatwe zadanie, bowiemjak wiemy każdy
kierownik, szef. cz" mistrz broni się
przed zmniejszeniem liczby podległych mu
pracowników. Zadaniem operacji jest skierowanie zbędnie zatrudnionych na
stanowiskach nierobotniczych do
bezpośredniej produkcji.
W "Radoskórze" zdają sohie
również sprawę z tego, iż' bez
inw.estycji na dłuższą metę nie
poprawi się 2Qsoodarki. W tym
celu powołano własny zakład
remontowy, który bedzie rentowniejszy
od
usłue
obcych
przedsiębiorstw budowlanych.

sFzedawczyni.

;eiU

motywacyjnego płac.
o
to. aby obiegowe
"Czy się stoi. czy się
leży.....
bezpowrotnie odrzucić .
Teraz zaczyna la obowiązywać
nowa. zasada: za dobrą i wydajną pracę godziwe wynagrodzenie.
Wprowadzenie nowego systemu motywacyjnego pozwoliło
na 25- procentowy wzrost ołac.
Ten z kolei nie został wzięty
z powietrza:, ],rcz był wynikiem
wzrostu wydajności pracy, mierzonego pracochłonnością. Innymi slowy. w przedsiebiorstwie
nastąpił znaczny
orzyrost produkcji, co zwolniło je od obeią
żeń na PFAZ. W br. plan
zakłada
tylko
iednool'ocentowy
wzrost płaC' i niewielki wzrost
produkcjoi. Ja'k w tej sytuacji
zwiększyć place załodze? o to'
nowy dylemat.
systemu

Radomscy o buwnicy. oodobnie jak inne zakłady. ootrzebują dewiz na zakup niezbednvch
części do maszyn i surowców z
importu. Obecne skromne odoi-

RDP wybral sobie do wyjaśni enia skrzySamsonowie 'i pisze, że jest ono
"oznakowane zgodnie z obowiq zującq
instrukcjq o znakach i sygnałach na drogach ".
Być może jest zgodne, nie pr::eczę. Tyle że
z tej zgodności niewiele wynika dla nie
zorientowanego w terenie
k i erowcy.
tvm
bllroziej że z te{1(}ż Sa.msonowa wiodq doo
KieJe dwie dTogi: jedna przez Cmińsk, druga prze::: Miedziałlq Górę. I ftOle?ałoby coś
takiego napisa ć na przydrożnych tablicach .
Ale dajmy pokc\i &4msonowskiemu węzłowi.
Załóżmy, że tam jest przejrzyste i nie budzqee wątpliw ości o:na kowanie.
Dlaczego
jedftOk RDP, jeś li już odpowiada, n ie wyczerp"je zagadnienia? W dals zym ciqgu felietonu wskazano wiele jeszt!;:e innllcll skrzllżowa" pułapek, o których ani slowa.
Ot, i widać dzlennikarskq niewdzięczno~ :
Jedni milczq -i majq spokój, a tu ktoś real11';e _
krytykę i zmllwajq mili za to '110-

żowanie w

wę,

te-by się poprawić, spieszę z p6dzięko

waniem dla kieleckiego RDP. PrzyTlajmn' ej
z jego listu wl/nikll jak iś dia!~!1 il'~ lam!lcn
gazety. A to już cieszy i 'lut lra felietonu,
i cZIJtelnik ów.
Jest nadzieja, że ten dia l"g będzie COl'02
il/wsn/. Wymusi go nowe vr 11110 . :lra Sl)we .
Obliguje ono wszystkill pań~t' oowe ,edn~,· t
ki organizacy jne do ud zi e l an !~ ?dpo<.oietlzi
na
przekazaną im krytykę prasową,
b{z
zbędnej zwłoki nie późpiej jednak "li": w
ciqgu miesiąca. Odpowiedzi takie, ja 'c widać, mogq być r6żne. Ale będ:iemy st:lrali
się jakoś z tq grą PO=OTÓW upo r ać. zawsze
w dobre; int encji , aby coś u ~ pTawniĆ . ulep~2yć,
el iminować
a/)su"dy i paradoksy .

http://sbc.wbp.kielce.pl

TADEUSZ LIPIEC

sy dewizowe z eksportu wyrooow nie wystarczają na te cele. Dlate~o też dla zaktvwizowania eksportu, powstał projekt
utworzenia
SpÓłki
zrzeszenia
ze "Skórimpexem". Gdyby projekt samofinansowania "wvpalił", to blć może w ciągu kilku lat branża pod względem
dewizowym stałaby się samowystarczalna.
.
Tymczasem dla oracowl1ików
zatrudnionych przy produkci i
eksportowej
wprowadzono ZO-procentowy dodatek. który ma
być bodźcem do dbałości
wy_

°

soką jakość.

3.

RYBCZYŃI!IKI

Skórka chleba
też problem?
Krohc pieczywo wypiekane w
radomskich piekarniach, można
by pomyśleć, iż w ~rod'llie nad
Mleczną utr..ikła sztuka piecz ew
nia chJeba. "Mistrzów" piekaI'nictwa obowiązuje d! iwna nor_
ma - skórka musi odstawać 04
ciasta. ,V rezultacie chleb przy
krojeniu łamie
sil',
rozpada,
nóż 1;"0 nie chwyta itd. Cói, p ...
zostaj~ nam,
biedny.m konslImen tom, nie przejmować się ł
wrócić
do
dawne~o sposobili
rozrywać chleb palcami
A może przestać k upować owe
"ods!aj4ce" pieczywo_ by wY.wrzeć presje
ekonomicznI! n a
piekarzy? ~iestety. rzeoz nie cH
zrealiz8wania. b o co bed1lie jak
radomsev mistrzowie od chle~
ka przekwalifikują
sie? A •
to ' w dzisif',jszycb czasach ni~
trudno.
A moi e to wina
kiepskiej jakości?
nie ...

maki? J ej
Ej. c' ' ' ,a
(II,,)

Na kieleckim Barwinku

Budowlani
me dotrzymują SłOYJ8
Tego lata Kombinat Budownict wa Miejs\dego w Kielcach
przekazał Spółdzielni' .,Pionier"
trzy wieżowce . ~iestety, ;nwe~tor n ie miał możliwości spra.wdzen.a instalacji
centralnego
ogrzewania. która zdaniem wykonawcy była dobrze wyk()nana
Jednocześn i e
dyrektony
KBM i Kieleckiego Pr zedsię
biorstwa Instalacji B '.ldown'ctwa w dniu 14 sierpni·a br zło
ży!'t

ośw i adczenie.

że

'(otł ow

nia osiedlowa przy bloku ZZ
będzie wykonana
przed tegorocznym sezonem grzewc-zym.
We wrześnLu okazalo się, iZ
te-rmin nie z.ostani-e dotrzymany
Zaczęto w ięc gorączkowo KUkać rezerw ciepła dla kilkuset
rodzin, mających zamiesz kać VIf
wieżowcach Rezerwy
znalazły
się, bow iem KBM genet'aJ.ny
wykonawca os iedla. tM-e zabrał
się jeszcze do budowy żłobka i

centrali telefoniczt\ei. dla kt6rych cieplo było zagwaranbowane. Dokonan.o więc niezbęd 
nvch przełączeń instalacji i ciepło
popłynęło
do
mieszkań..
K()[tlbi.nat nat()miast zobowi.ąr:ał
się dokończyć budowę
kotłow 
ni do końca listopada. Tempo
prac w końcu września było
bardzo dobre Obecn ie zostało

zahamc>wane i na wznoszonym
budynku k-otłowni nie widać
postępu .prac.
(daw)

m
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Medycyna szuka sojuszników

.I

w oje ództwie

Słąbe tempo n budo

Chetni do alki z
potrzebni od zaraz
....
I

. .
.
.e
Statystyki medyczne biją na alarm mebezpodstawDle :- roczm
w krywa się bowiem w polsce okolo 85 lY~. przypadkoW zac bo- ,
nowotwory NaJ'groiniejszą postacią choroby nowotwoy .
rowan n a '
.
d .'
d
rowej jest rak, czyli nowotwór zlośliwy, zn:,czm~ tru. ~leJ~zy. o
wyleczenia niż inne odmiany tego schorz~ma. NIemmej me .Jest
to ·ui. w dzisiejszych czasach choroba me uleczalna, oznaczająca
J c ' enta wyrok śmierci.
cli a pa J
'. kieleckim najczęściej
to druga kwestia waźn~ w wa~ce
z rakiem. Potrzebny Jest wu::e;
W wOJ
występującym u kobiet nowoznóW pomost mio::dzy '1e!4'arzanu
tworem
złośliwym jest raJt
a producentami żywności, haupiersi. Rejestruje s'ię 30 zachodlowdlmi. Głównie jednak forrowań na '100 tys. kobiet, a umujący sio:: komitet postawi 50miera około 150 kobiet rocznje.
bie za cel dotarcie do ludzi:.3'e mnl' e]' groźny ]'est rak szyjnim staną się chorzy,
pOI?r%C;z
nauczenie nawyk
ich k"ntroli
nielekcewazerua
NI
ki macicy, powodując co r.o~u
zdrowia.
łekar-

Kielcach

S

dują

zgony w takim. samym
stopniu jak choroby układu !<r,,żenia - "!" grupie ludzi w Wieku
produkCYJnym.
W Kielcach
steruje
lecze- .
niem ~horób
nowotw~rowych
Wojewódzka Pr~ychodDla. O~kologiczna,
ktora
przYJ~uJe
rocznie około 12 tys.. paC)entów. Hospitaliżac. ja jes. t trudt l
niejsza O tyle, ze szpI.a e w
województwie nie mają
~
działów onkologicznych. WYJą0,
tek stanowi oddział zach0.wawczy szpitala w Czerwone] Gbrze, kierowany przez dr. med.
M. Krochmala, gdzie
o db ywa , _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
się. wzorowo prowadzone lecze-

N.a dobranoc

półdzielczość

mieszkanio- '
wa w wojew~dztwie kie.
leckim podsumowała
efekty pracy budowlanych w
ciągu trzech kwartałów br. i
wnioski nie są zbyt optymistyczne. Na planowane w tym
roku 3404 mieszkania w budownictwie wielorodzinnym w
miastach Kielecczyzny oddano
dotąd 1679 lokali, co nie stanowi naVl?et połowy zadań rocznych. Najgorsza sytuacja jest
w samych. Kielcach, gdzie na
planowanych w tym roku 1546
mieszkań w ciągu
minionych
dziewięciu miesięcy przekazano'
960. Wprawdzie jest to więcej
niż polowa rocmego planu, ale
w tej chwili pod dmym ' znakiem zapytania stoi możliwość
terminowego zakończenia
bu~
!iowy około 300 mieszkań w
osiedlu Na S~oku, gdzie w tym
roku miało być
zasiedlollych
600 nowych mieszkań.

e lepiej jest z realizacją
ob' któw towarzyszących.
Na
pr klad na planowane w tym
ro
22,4 tys. metrów kw. pow i zchni
handlowo-usługowej
żby zdrowia (przychodnie
osi owe) w ciągu trzech kwart al
oddano niewiele ponad
10 y5. m kw. Jeśli więc budo ani myślą o zakończeniu
t e roku bez "poślizgów.... to
ID
ą _się zabrać ostro do pracy

badań I?rofiJakty,-:znych,
szeroką informaCJO:: o OSlągnięni~ nowo~woró~ płuc:. M~m:y
ciach onkologii. Niby są
to
tez w jClelecklem D1edostatek
łądJta.
sprawy oczywiste i Dienow~, ale
on.kologow. Lekarzy tej spec~
Nie więc . dziwnego!' ~e medycychodzi o to, by wreszcie zgodjalności
jest zaledwie 11. (w
Da coraz mtensywmeJ walc~y z
nie z lą ideą działał. InsplrowaPalsce 324 - tet Inało), mrmo
POZIOMO: 1. włada sklepem,
rakiem. Efekty tych zmagan są
nie tych działań będzie jędną z
to rakowi wydaje się coraz o5. pojedynczy człowiek, ' 6. inapocieszające z roku na rok
powinności komitetu.
.
.
B d'
.
rośnie liczba wyleczonych. LekaIstnieje także
szereg
ID. st~zeJSzą wal~ę.
u ule ~Ul w
czej . kalamit· (anagram wyrarse 5'1 jednak osamotnieni w tej
nych problemów , wykraczająKJelcach SZPital onkologlcimy,
zów MARlA+LAKA), 10. wywalce. A to dlatego, że iStnieje
'cych poza sferę medyczna, któw
Skarżysku . powstała .
twórnia materiałów budowlapewna luka między pracą SłUŻb?'
rymi komitet" chciałby się zajpierwsza w województwie nych z gliny, 11. rodzaj utwourow.ia a . mialal.no~cią ad~n~:
mować _ kontynuuje dr Staporadnia chirurgii onkologiczru wierszowanego, w którym
stracjl panstwo-..:eJ I or~aDlzacJI
nlS' ław Góżdź. _ Np. ze szpinej (planuje się tworzenie pokażdy wyraz lub każdy wiersz
apoJeczn"ch maJącą ZWiązek Z
h
.
h
. st h
omron" zd:owia. Ponadto wiedza
tali wychodzą do domów padob.nyc
w . lD!1YC. mla !,-C
zaczyna się od tej samej litespołeczeństwa na temat nowot'WOcjenci nie w pełni sprawni na
reglonu), Wo]ewódzkl
SzpItal
ry, 15. produkowany w Bydr6w jest bardzo ubOga. Ludzie
skutek zabiegów
związanych . Zespolony dysponuje tzw. rejegoszczy, 16. mały, odkryty poboją się palricznie tycb cho!6b i
czy to z amputacją, czy ograstrem nowotworów. Jest
to
jazd 4-kołowy,
et.ę~ zamiast zasięgną;; IOforniczeniem funkcji
niektórych
"bank" udzielający
wszelkich
PIONOWO: 1. palindromowa
macJi esy . p0!lldy u le_karza narządo' w lub części oraanizinformacji na temat chorób noaJlwią w nIeWIedzy bądź ulegają
..
. ód t .
łódka, 2. starcza albo inwalidzmitom, jakie wokół scborzeń enmu. Muszą pozostawać pod owotwc;>rowych w ~QJew z Wie.
ka, 3. przepływa przez Włoc
kołoS"ieznych
narosły.
Dlatego
pieką ambulatoryjną choOd. medaw.na dZI~ła w
ty~
ławek, 4. wyłóg przy kołnierzu
Statek PLO "Józef Wybic-'
Właśnie medycyna szuka sojuszdzić na zabiegi, badania konszpItalu
pracowma patologll
płaszcza . lub kur.tki,
7. oszuki", który wszedł na minę na
DiJl(iw w walce z raldem.
trolne. -Nie zawsze są na tyle
onokologicznej, nłezwykle pokańcze
przed~ięwzi-:cie,
8.
moMorzu Czerwonym w sierpW Warszawie w ubiegł~ rozdrowi, silni, samodzielni i odmocna 'w diagnoz<lwaniu i leże być w
proszku, 9. wyspa
ku utworzono ObywatelskI Koporni ""ychicznie, by nie koćzeniu chorób nowotworowych.
niu br., zostanie wkrótce. wyhiszpańska
na Morzu Sródmitet Z"!"alczania Raka.
~ost~ł.S
Od k'lku lat funkcJO' nu]'e w
cofany
z . eksploatacji.
Po ,
•• zarejestrowany w
kWletnlU
rzystać z niczyjej pomc;>cy.
ą
. I
.
ziemnym, 11. główna myśl utbr i zrzesza kilkadziesiąt os6b.
przeciei' wśród nich osoby saSZpItalU na CzarnowIe zakład
bliższych
oględzinach'
w
woru literackiego, 12. miejsce
W' fazie tworJ.Cnia znajdują
się
motne
w
pode!ńłym wieku,
medycyny nuklearnej
dyspoGdańskiej Stoczni RemontGakcji
"Iliady" Homera,
13.
oddziały terenowe tego stowarzyktór~ trudno walczyć z chonujący najnowszyrtli teehnikajaskinia, pieczara, 14. pokarm
wej okazało się, że zniszczenenia w Krakowie, Opolu. l
robą w pojedvnkę. _Potrzebują
mi diagno&tyki chorób nowodla jedwabników.
nia i usterki
mechanizmów
Kielcach.
.
wsparcia _ pielęj!nacji, zaonatworowych.
Rozwiązanie przesyłać naleiy
są znacznie większe niż przydea powoła~l1a
Obyw~teltrzenia w żywność i- leki. Czępocl adresem redakcji ,.ED"
skiego Komitetu Walki
z
.
Na bazie te-j powstaje Wojepuszczano. W tej sytuacji nie
Rakiem znajduje w
Kielsto zresztą takż~ mbattenaln~!!oi
wódzki Obywatelski
Komitet
wyłą~nie na kartach
pocztoopłaca się remontówać mocuch pierwszych zwolenników.
gdy ich sytuacja
yowa Jes i
Walki z Rakiem. Sceptycy mowych
w
terminie
siedmiu
dni
no
sfatygowanego
statku, '
Patronuje
jej
dr
SIanisław
trudna, ~ierzadklo Bi w a.r Utn kk
gą zapytać - czy dzięJń teod daty niniejszego
numeru.
który ma już za sobą 17-1et- ·
Góźdź _ konsultant wojewódzmieszkamowe ze. ywa I a,
mu zwalczymy raka? Dr StaPomiędzy prawidłowe odpowieł..,
.o_. onkologu", kto' ry
czyni'
że• rodzina nie chce
,
nią służbę w PLO. Zdecydo-'
JU
UD
k oniekować
l
nisław Gózdź
ujmuje to tak. dzi rozlosuje się nagrodę ksiąi
wiele starań, by komitet mógł
Się chorym na ra a, zw asz~za
_ Wielu pacjentów nie umiekową. Karty pocztowe bez kuwano, że ms. "Józef Wybicki"
'ak naJ'rychleJ' rozpocząc' dZI'aw
takich
stadium
choroby,
kle.
l
S
raIoby, gdyby zgłaszali SIę do
d . t
. l
ponu będą wyłączone z losozostanie sprzedany na złom"
Jlalność. Do kręgu
zainteresoy JCS ona meu ecza na; pranas w
odpowiednim czasie.
wania.
i skończy swój żywot morski
powolaniem
nawy
opieki
nad
tymi
ludzmi
po'ea,o
..
t
.
.
.
k
Często,
niestety,
prZYChodzą
za
wanych J
w zagranicznej stoczni zIoleży, co doktor podkreśla , Zazoo aną rowDlez \V
ręgu zapóźno _ albo w wyniku nie"ECHO DNIA"
inter.esowań komitetu .
mowej,
naj prawdopodobniej
-. d WOJ'ewo'dzkl' Ligi Kobiet
świadomości czym jest rak, alr ....
PoJskich w Kielcach. Z inicjaW statucie kieleckiego oddziału
bo lekceważenia choroby, albo
Kupon nr 2ll
w Europie zachodniej #lub w
tywy i przy wydatnej pomocy
tego stowarzyszenia
(rełestracja
obaw wiążących się z lAkiem
Azji. Będzie to już ostatni,
t .
. . . odb
.
.
prawdopodobnie
odbędZIe
się
"
ej orgaDlzac]J
ywaJą
Się
jeszcze w tym roku) znajdą się
przed
nią·
Bę<Wie sukcesem,
pożegnalny rejs statku. Przy
Rozwiązanie
krzyiówki
nr
196
spotkania członkiń, które detakże inne
zadania: po}tieranie
jeśli pomożemy im te
opory
okazji warto- -zaznaczyć, że w
klarują pomoc w propagowaniu
działalności
naukowo-badawczej
przełamać,
uwoln ić od karcikraju jak dotąd nie oPOZIOMO: krokodyl,
plotw swoim środowisku zasad prodotyczącej zwalczania
JJowotwonofobii, przyjść z pomocą we
karz, niedosyt, trzustka,
odapłaca się zIomować statków.
filaktyki
nowotworowej,
w
rów, informacja o sytuaCji zdrowłaściwym
momencie.
Wtedy
liska, bocznica,
. Ciekawe, dlaczego opłaca się
sprawach rehabilitacjj na rzecz • wotnej w województwie, wydaszansa uzdrowienja bE:dzie na
PIONOWO: okupant, polonez,
ot;Óh chorych. Przy pomocy lVowanie broszur, plakatów, ulotek
pewno znacznie większa ..
to stoczniom zagranicznym?
~wódzkiego
Specjalistyczne,;o
o tematyce z zakresu onkologii,
norkros, wydrzyk,
.. Irydion",
Cas)
Z-łu PrzemysłoweJ'
Opieki
organizowanie II.rełekcji, sympodualizm,
Staszic,
tatarak.
MARIA SOSNA L
--,zjów, konferencji z lą tematyką
Zdrewotnej stworzono w przyzwiązanych.
Komitet będzie też
ehodni przyzakładowej FSC w
gromadził środki pieniężne przeStarachowicach warunki do okazywane
przez ofiarodawców,
włoskiej, m.iD.
dane • Carl.
kresowych badań profilaktyczprzeznaczane na walkę z rakiem.
Węgierska kradzież tysiąclecia
Pacanenjm i Renat. Mara.ng __
nych zatrudnionych tam kobiet.
Nietórzy sprzymierzeńCY
ruchu
nim. OdwroUJlł poczt,. na4e.-ły
W tym ro.ku przebadano onkodeklarujlł jui gotowoś~ wplaceDia pewnych sum. za nie będzie
Zaezęł41 więc: sprawdue
na- rewelaeyjne wiadOllłeŚCi.. Paga.,.
YDJezasem na terenie c10Ś4i
logkznie 600 pracownic. Badamożna sprowadza~ najnowszą aMległej
.a Muzeum zwiska wszysł.kieh Włochiw, Deni faktye:mie Da-zywa się ł
nia mają ogromne znaczenie,
paraturę specjaliStyczną oraz
w
Sztuk Pięknych elektrow- którzy od października d. II ·n.no Seianti, Maraneeai - Gra~
,;łużą
wykrywani u
nowotwoinny Iposób wspiera~ rządowy
Dl s.naleziono inne prsedmioty, l.i3topad.a przekroozy~ gr~ . sian. lori. Obaj ~ gromymi
rów najczęściej atakujących orprogram wałki ze
schorzeniańU
którymi bez wlltpienia dok_a- węgiersltlł ora~ na-nr' ka tych pnestępeami, w Italii poHllkiganizm kobiet _ ra.ka sutka
onkologicznymi. W
di~ostyce
i szyjki macicy. W kieleckie]'
DOWOtwOru piersi potrzebny jest
no kradzieży obrazów ... łoskich Włochów, k.łórzy w _tatoieh ...anymi m.m. sa sall\_40waup. kseromammogral, którego w
misłnów. w tym takie
wagi
.. ISkrze" równjeż przywiązuje
Kielcach nie ma. DiaS"nos\ł'ka DO.,orek proclukeji włoskiej.
się wielką wagę do tego
zawotworów mózgn ' jest ntnulnJotadnienia
i
w
najbliższym
na bez tomografu kemputereweNiemal dokładnie w tym Aezasie podda takim badaniom
';0 mózgu, kiórego
to aparat1l
mym ~asie na milieję. SCłNil
talą kobiecą
załegę. Jest
to
takie brak.
Iię pan
w
irednim
... ieku,
niezwykle po.iyteczna łnicjaty
przedstawiający się jak. Sa.nomitet
będzie
ciałem
wa, jako że rak sutka wy.kryelor .Jouas. Poinformował, ie
żadnych
społecznym,. ~z
ty
w JlPCzątkowym stadium
ł listopada 1983 r. llie wreeistruktur
administracy jjest uleczalny niemal w 100
ła de elom. jego l&-lełDia rir*.a
nych.
Jego
członkiem
może
zoprocentach.
Katalin_ Nie Ityłoby' m.że .,...
stać
OIiOba
lub
instyzawi~ujący
się
w 1tleleaeb
"'MÓW d. niepokoju, Cdyby me
tuCja. Zycie samo "podrzuKomitet Walki z Rakiem ma zakilka faktów: z Runady snilltem grono sprzymierzeńc6w. Na
ci" nan1 wiele spraw do zaDM: cd_łeka. CI dwaj wyjo-.
Jlllł panpeń (na kraje seejalidniae,h z Węgier wyjechali w
gruncie dotychczasowych IDłcJa
łatwienia uważa dr StanistYCWle) Katalin. a PNa tym, kierWlka .Jugosławii, Auałrii i. ebali s Budapessiu poeiUiem
tyw z łeb strony będzie budowaJ
sław Góźdź. Z pewnością nie
d. Wiednła. Ustalouo takie
.~u jest wiadomo, li jego eórawoJe tnndamenty. W opiDil dr.
eezywiście, dro«lł p_ietran=\. Z
zabraknie nam także i tych
na~... iska
uóni,
Stanisława Góździa, teu komitet
ka namiętnie uezyła się włos POCSłltku było to kilkanaście prawdziwe
o
charakterze
interwencyjnym,
Jest niezbędny. - Chodzi m.in. o
kiet:. i ułnymywała kontakty tysięcy nazwisk. Odnotowano która •.fiatem ritmo" ueiekła ds
szczególnie w walce ze znielepsze skoordynowanie z praą
z przebywającymi na Węgnech m.in.. te 1 listopada t:rzeeh Wło .Jugosławii. Byli to Giacemo MoSłutby zdrowia działań na rzecz
ezuczulicą,
nieprawidłowościa
turystami włoskimi- Obawia się chów w "fiacie ritmo" przekro- rini, Giordano Intcerti alias An- ~
ocllrony środowiska naturalnego
mi, tak odnośnie funkcjonowatonio RUCKlCO oru ConniDe Palwięc, ie mo!:ła zostae porwana,
eryło grweę ' jugosłowiańską, a
- pOdkreśla doktor. - Jego sltałe
nia służby zdrowia, jak i banie jest bowiem jednym z czynalbo namówiona do ucieczki. w tym samym dniu dwó1l'h in- mese alias Gennaro Polic.ano.
rier utrudniających codzienną
n1k6,. rakotw6rczych. Skład alePan JGIl3S nie mógł oczywiście nych PDCi=\,iem udało się do Nie o1e~ło najmniejszej wi\tegzystencję chorych.
któryCh a.rtyknłów spożywczych
pliwości,
że
eała
pi=\tka t.
wielkicć, że węgierska
milicja Wiednia_
Idea walki z rakiem, iakie teJ
paczka debrych kumpli.
właśnie szeze,;ół,nie zainteresopozamedycznej, nie Jest w zasaZa pośrednictwem Interpolu
dzie niczym nowym. Zrodziła 'liię
wana jest turystami włoskimi
5 grudnia 1983 r. niespoc1zieNUMER 212
w Polsee w po~tkaeb tego stuna Węgrzech, w zwilpku z kra- przekazano nu.wiska Włochów,
lecia. Dobrze. że ten pożytecz
odwiedtujl\Cych
Węgry policji ' wwe, bo pod eskort, miliCji,
ctziei=\ w mu~eum..
ny radl moiemy
reanimować,
rozwlJa~,
bo n_otwory pO'6'o-

zgon ponad 90 pacjentek. Wsrod
mężczyzn n.ajbardzjej rozpo.wszechniony Jest rak pluc l zo-

skiej,

Krzyżówka'
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ach
(.JPA)
Składanka

siążka · i
araz po wyzwoleniu Kielecczyzny spod hitlerow~
skiej okupacji, nie zakłapaństwowych

księgarni.

szechnianiem książek i umieniem sieci księgarskiej
wały . się w owych latach
'zacje spółdzielcze i związ
,Szybko rozwijały się w
odztwie księgarnie twoprzez Związek Nauczya. Polskiego. Dużą rolę w
mu baźy księgarskiej na

prasy eodziennej

prasa dla każdego
księgarni, w tym 36 'tV małych
miejscowościaCh i, wsiach. Systematycznie poprawiał się także stan
bazy księgarskiej
zmodernizowano m.in. placówki
. w Radomiu, 'tV Pińczowie otworzono salon księgarski, a dobrze
wyposażone placówki utworzono wOpatowie, Włoszczowie
Staszowie i innych miastach. vi
latach siedemdziesiątych otwo-

czyźni e odegrały spółdziei

ydawnicze - "Czytelnik"
"Książka
i Wiedza"
zakładaly
w miastach
punkty sprzedaży. Naje
ośrodki
księgarskie
ły się w Kielcach, RadvCzęstochowie,

a Wę«ry Katalia ~...
na piuwlnym przesłu
~i.edsiała · SWo.M hiWssysłk., ". ... łoskie i
y tam miesUać. Dla-

ła się

tec. języka i
owarzyshra Włochów.
rnik.1I poIUJała ... Bu-

no

Z~giniono dżie

Renat. MaranCGlliejegó n arzeczoo Ił, i
obiecał jej. że pomoC'ZCe na Zachód- SpotRnmunii. Wtedy jedeczony niespodziewajej wracać na Węgry
y w Budapeszcie zaod wskauny numer i
następnjący
tekst:
OWI, U; NA TYT08

SPECJALNIE
JAK

~A

PRZEMOKNIE
DO WYRZUCE~

wlizystki.ch bibliotek gminnych
w
wOJewództwie
kieleckim.
Wraz z likWidacją analfabetyzmu, rozpoczęło się ogromne zainteresowanie czytelnictwem we
·wsz-ystkich kręgach społecznych
Kielecczyzny. W roku 1$ł9 w
województwie tym działało 17
bibliotek publicznych, a w roku 1949 było ich już 236, by w
roku 1968 , osiągnąć liczbę 625
bibliotek, 2585 punktów bibliotecznych i 251 ' czytelni. W . tym
czasie dysPonowały one okolq,.
3 mln wolUminów, a liczba ~y
pożyczeń książek zwiększyła się
prawie cztęrokrotnie w porów-

Ostrow~u

owicach i . Sandomip.!"zu:
ku 1950 • decyzją władz
owych powJlatic . I>rz~d
two. "pom Ksiqżki", Jako
~o . l Jedynego dystrybulązek . Prywatne punkty
:ty zlikwidowano. a spół
zostały przekazane noprzedsiębiorstwu.
Na
7~ przypadła
rozbu. wzmacnianie sieci księ
J w stolicy wojewódzaz w miastch wyd~lorugim ważnym terezbudowy. sieci stały si!:
powiatowe. W związku
m podziałem ad ministra, na Kielecczyźnie pojaę pięć
miast powiatoez księgarń. W latach
l:apelniono . tę lukę,
LIpsku, Przysusze
i
u trzeba się było zadookalami typu pawilono.astępne lata przyniosły
lększy rozwój sieci księ
w województwie. Jeśli
1950 Kielecczyzn a po32
plaCÓWki "Domu
, (yv. tym tylko cztery w
oscIach poniźej powiaroku 1968 było już 88 '

tygodników z roku 1953.
CAF- repr.

~g,

cle

PoIsJ(.

Lut;lowej
r~ono m.in. piękny salon książ
kI w .zabytkowej kamienicy
sandomierskiego rynku. Równocześnie
tworzono
księgarnie
specjalistyczne. - rolnicze, techniczne, naukowe, antykwariaty.

. W upowszechnianiu literatury
rolę
odgrywa także
I;}ibliotekarstwo.
W
grudniu
1947 roku dokonano w Nagło
Wicach symboliczneto otwarcia
ogromną

Num« teJ;o łajemnicnec. łe
lefObu Katalia J_as miała aa.Dyh.wany w bwc1o ... ym u.tesie. :
.
15 crudnia 1983 r. nad ranem
aresztowa.ni . zostali dwaj .bywałele węcierscy:-t'l-lew.
Di- cdwie nie )U"aeujlłCY. Gusła"9 K ...
"9aes i %2-lełni ... łaicie.iel słracanu z ... arzywami, ~_r
fąi. ......lajaje a. tego elr.gieC. miała aadz... _ić. l6-1dnia
Katalill. Okasał. . ę, ie .baj ares:d....aDi $;l ze ąlNl lII.kre ... nieni.. .Jui poclesas pierw~.
~1IChania, w "!"a~ej C'"
~ przy_ali. si" .M
WiDYr
z.- WIechami PMl!Jati się w
1tudaJłeSAeósł.iej
dyuoteee.
Prezentaeji dokonał jakiś Grek.
d.brze łnówiąey po węgierska.
Włosi slożyli im. kOllkretlle _mówienie: Węgnay
dok_aA
włamania do lIluzeum Sztuk
Pięknych. zabior,
obrasy ...e.nu,; pmy,otowaDeg. wykazu i
przechowaA je w bHPieC'Lllym
miejscu. Po jakimś czasie 'Wło
si wróą do Budapesztu i włe. dy dokonaj=\ r_licuń. Wstęp
nie wlado~, ie za kradziei
Węgrzy dostan=\ 20
tys. dolarów.
(Dokończenie jutro)

Ra'-

http://sbc.wbp.kielce.pl
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naniu 'Z rokiem 1949. O wzroi-cie zainteresowania czytelnictwem świadczy fakt, ' jż w roku
1949 biblioteki publiczne w wojewódz~w.i ~ rejestrowały 86 tys:
czytelDlkow, a w roku 1968 już
378 tys. wypożyczaiących "książ
ki, tzn. prawie 20 proc. mieszkańców Kielecczyzny.
Charakterystyczne, że pod względem
zainteresowaaia literaturą sPołeczno-polityczną
'IN
bibliotekach, województwo
kieleckie
zajmowało
wówczas pierwsze
miejsce w kraju. Dodajmy do
tego istniejące w owym czasie
1834 biblioteki szkolne (4.5 ·mln
woluminów) oraz prawie 200
bibliotek zakładowych, dysponująCYCh 500' tys. książek.
Równolegle ze wirostem czytelnictwa książek, aastępow ało
coraz większe zainteresowanie
prasą. Przedsiębiorstwo "Ruch"
% roku na r.ok powiększało swoją sieć kiosków w miastach
i
na wsi. W latach pięćdziesią
tych największym bestsellerem
prasowym był tygodnik "Dookoła Swiata",
a potem rozchwytyWano "Przekrój", czru;opisma sportowe i filmowe. W
następnych latach ogromną poczytnością cieszyła się "Polityka", "Swiat", "Kultura". Obecnie również niektóre czasopisma są trudne do zdObycia w
kioskach "Ruchu", mimo że ich
nakłady
są
czasami znacznie
większe aniżeli
w latach poprzednich. Rozwój czytelnictwa
książek i prasy na nie spotykaną . dotychczas skalę jest niewątpliwym
osiągnięciem
polityki oświatowej i kulturalnej 'tV
Polsce LUd<lwej.

N.ojciek~wszo jednok było zapowiedź lordo, że w roku 1946 wybler? Się no ryby w rejon Madagaskaru, bo mo wiadomości ze
SWOj~go .kl.ubu wędkorski~g~, że tom
świetnie "biorq" tuńczyki
czy jok'l es . Inne .ryby. Zomowl~ne mo już miejsce no statku i jacht
do połowowo Nie bardzo chC i ało nom się w i erzyć, Adaś dwa razy
pytał, czy dob~ze zraz.umieliśmy plony lorda. Wszystko się zga~zoł.o. ~y!a wOJno, rok 1943, lord miał na pewno ponad 70 lat
I mlC~ł JUZ wszystko załotw i one no wyjazd no ryby w roku 1946.
To s,'ę ~a~ywo planowonie, no i to mentalność, ten angielski
sp oso b ZyCIO, tok bordzo nom nieznony, zoskakujCj(:Y.
Kończyły ~ię nosze ćwiczenia w rejonie Cambńdge i nasz pobyt ."".. AnglII. Trze.ba. było. ustqpić miejsca do ćwiczeń następnej
dywiZJI. Po ~,as mleJ.i przYJechoc KanadyjCZYCY. Pod koniec wrześ
niO wy~u.szyhsmy. z powrotem no zimowe leże, z nadziejq, że to
chyba JUZ ostotnle w tej wojnie, do Szkocji .
ludność n~dzwyczoj s.erdecznie i gorqco nos żegnoła i wdzięcz
no było, . gdyz po roz pl~rwszy .O? . poczqtW wojny plony w sodach
były obfite, bo zebra~ Je w1osclclele, o nie stocjonujq.ce wojsko.
<#

XV_ OSTATNIE PRZYGOTOWANIA.
Po powrocie z .. wakacji" z AnglH powstało konieczność reargadywizji pancemej. Doświadczen i o aliantów wykozoły, że
dywlz.la p.oncerno, oby bordz iej było zdolna do samodzielnych
zod«;,n b.ojOwych,. musi m i eć więcej p iechoty, a mniej
czołgów.
POfllewoz :-wszystkie teg,o typu )ednostki były tok organizowane,
dla nos nie mogło byc wYJqtkow. Z żalem nasze naczelne wladze wojskowe musiały zrezygnować z 6 pułków pO'.lcernych oraz
puł~u rO~p?znawczego na somochodach pancernych i zorganizowoc dYWIZJę o 3 pułkach poncernych, pułku rozpoznawczym no
~zołgach i. brygadzie piechoty 0 .3 pułkoch. Pozostołych
bronI,
jak ortyleno, saperzy i służby, nie obejmowaty większe zmiany.
nizo.c~i

S:tkocJa - Kelso .- 13.ill.44 r. Marszałek Montgomery wizytuje
dywizji. Od lewej: gen. Maczek, marszałek Montgomery
i płk Majewski.

oddziały

Gen. M~czek miał .trudne zodan ie organizacyjne, bo w~h?d.ziły
tu w ~r.ę .1 wyszkolenie, i troe/ycje oddz i ałów, a co najwaznleJsze
:zdoln~s~ .Jednostek do czek?jqqch je
zadań
bojowych. Poród
był

clęzk l,

ole . chyba Slczęsliwy. Pułk i em rozpoznowczym

został

10 ~ułk Strze~~ow Konnych no czołgach angielski ch typu .,crom-

well : 3 puł/oi pancerne to 1 i 2 pułk poncerny oraz 24 Pułk

Ułanow

no

czołgach

amerykońskich

typu "shennon" .

Dowódcq

10 Bryg. Kow. Pane. został płk Majewsk i, o 3 Brygady Strzel-

ięso

"spod· pazuchy"·

Na radOlll6&ich targowiskach
D.aijJ.e0p6ze nielega.lny
handel mięsem. Wszyscy lUZ
się
przy.:zwyczaili do Wlidolw
przekupek, proponujących mię
so ·1 jego przetwory ,,spod pazueby".

trw. w

A ceny w

ostatnie h

dniach

lmziałtują się Il35tępująco: najdxoższa jest kiełbasa 700 zł,
oraz SiCbab - 600 zł. Zaopatr.zyć
się można również w slQnin~ 300 zł i kistkę w takiej sa.me-j

cewe.
Oprócz
wieprzowiny.
handlarki oferuj-ą również clelęcinę w cenie
550-000 zł za
kg. Czyżby e-ksperci od oza.rnego ryn,k u nie z.a uw a.źali tych
praktyk7

caw płk W i eroński .
.
•
Po.ni ewa~ no st.onowiskach dowtłdców - oddziałów obowiQ~ało
gramca WIeku, WIelu starszych, zosłużonych oficerów
rQ,Iuioło
odejść z ~yw!zji, o i~h miejsce zojęli młodsi, bardziej odporni
n.o tn~dy I med,os~atlu !ronto~e. Ze zm ianq stanowisk posypały
Się ~z owc:mse. NIe ominęło to także nas saperów. Odszedł do
dowodztwo korpusu ppłk dypl. Weryho, który tok doskonale przygotował nas do zadań bojowych. Jego miejsce, jako dowódca
saperów dywizji, zajął nasz a-co kompanii, mjr Dorantt z awan~m na podpułkowniica. Na dowódcę naszej kompanii przyszedł
mjr W iktor Neklaws, ten który w 1940 r. we Francji poszedł no
front, jako d-co komp. saperów, wchodzącej w skład 10 BKZmot.
Z ~ompanii odeszli: kpt. Adom Gorczyca no d-cę kamp. parkoweJ z awansem no majora oraz por. Józef Bozg ier no jego last~pcę z owansem n<l kopitono. U nas w komponii awansował
por. Stefan Bergander i jaka kapiton został zastępcą d-cy komp.
Ja objąłem dowództwo I plutonu, 1/ dowodził per. Włodzimierz
Jasieński, o III ppor. Marion lewondowski. Przybyło też do kompanii 3. młodych, niedoświadczonych podporuczników no noszych
zastępcow. Oficerem technicznym kompon ii był por. Zbigniew Korankiewicz, z którym wojowaliśmy rozem od wrześnio 1939 r.
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października

1984 r.
INGOM
iKRYSPINOM

"uro
EWAltYSTOM
i LUCJANOM
1983 r. Stany Zjednoczone dokonały zbrojnego ataku
na Grenadę, wyspę karaibską.
W operacji wzięło udział ok.
2000 żołnierzy USA i kilku et
& małycb

państewek

karaibskich.
1971 r. CbRL jako piąte
wielkie mocarstwo zaję ła
w
Brganacb ONZ miejsce zajmowane dotąd przez
przedstawiciela Tajwanu.
1969 r. Rządy
ZSRR i
USA' powzi ę ły decyzję rozpoczęcia w
Helsinkacb rokowań
w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych
(SALT).
r.

1951

-

\V

PanmundżOnie

się
pertrakta('je w
r ozejmu
w
w ojnie

rozpoczęły

sprawie

radziecofensywę armii biUe rOWSki!!j, nacierającej na Moskwę.
193& r. - Hitlerow!kie Niemcy i faszystowskie Włocby zawarły sojusz i utworzyły tzw.
()Ś B~rlin Rzym. Układ przewidywał poóział stref eks pan;Ji na Bałkanacb i w dorze:EU
Ounaju, współną walkę
przeciwko Republice Hiszpań
!!kiej i uznanie zaboru AbiIynii (Etiopii) przez Włocby.
1838 r. Urodził się Geor,;es Bizet, kompozytor francuski, twórca
opery
.. Carmen-'.
1585 r. - W Anglii ogłoszo
n.. wyrok na Marię Stuart,
królową
SzkocjI, pretendentkę do korony angielskiej.
1941

r.

-

Wojska

odparł y

Zeromski~ge

-

zespół

w

K I "'-A
.,Romantica łt

"Czas dojrzewania" - pol. L la, g . 13.30 i 19.
.. Kamienne tablice" - pol. L 15,
g. 16.
"Moskwa" "PQwrót MechagOdzilIi" - jap. pan. 1r,pI.. L 1%,
g. 13 i 15.30. ..A sta wką
jest
śmierć" fe. pan. kQI. l. 18, g.
-

15.30. 11.30 i U.lO.
,,skałka"
bułg .
kol.

L

Nawarony" -

ang . pan.

ko.\.

15, g . 14.30 i 16 .30.

z

l.

,,Amonit" POdkarczówka ..Zandarm w Nowym Jorku" fe. pan. kol. b .Q., g. 16 I 18.
GALERIE
Galeria BWA
,.pIwnice",
nI.
, - Malarstwo - Ditty Petera. rzetba - Joanny Peters. ry_
sunek - Mańana Czapli - czynna w godz. lZ-17, niedziela \1-15.
Galeria PSP - al. Leśna , czynna wtorek. środa, czwartek,
piątek godz. 9-15.
Lełna

Galeria

wołucji

Goto!;rafiki -

Październikowej

al. Rela
_

Wystawa fotografii Tadeusza Jakubika - "W krainIe ZerQmskiego." - czynna w godz. 9-17 niedziela - nieczynne.
•
MUZEA
NARODOWE ,,Pałac" plac
Zamkowy - .. Wnętrza pałacowe"
..Galerla malarstwa polsId'egQ" _
czynne w godz. t-lC, wtorki
nIeczynne.
'
Plac Partyzant6w - nieczynne.
MU2eUDI Lał Szkolnych S. Zeromsklego czynne co.dzlennle
w godz. t-15. środy U-l6, wtorki - nieczynne
Muzeum Zabawki - uL Zamkowa ! - .. zaba .... ka eksportowa"
- czynne w godz. 9-16, Poniedziałki I dni Poświąteczne nieM:ynne.
.Oble~"rek:
Mu-zeum
Henryka
Slenklewl ..... a - nieczynne.

TEATR POWSZECHNY
lm. Jana Kocbanowskiego
"Jan Kocha nowski, a kto to taki"
- g. 18.
K I N A
"Bałtyk"

- "Dziecko RQsemacy"
USA, koL l. 18, g. 14.30 i 19.30.
grom" - USA, kol. L
15, g. 17.15.
"Przyjażń" " Zandarm na emerlltul,'Ze" fr. kol. l. U, g.
-

"Błękitny

15.30, 17.30 i 19.30.

"PokoJenie" - "Nosferatu wampir" - RFN, koL 1. 18, g. 15.30,
17.30 i 11.30.
"Odeon" "Wybory w vn c"
NRD, kQL L 11, g. 15.30. "Obcy 8 pasażer NQstromo" - ang.
kol. L 15, g. 17.30 i 111.30.

"Walter"

-

pol. 1.

,Szansa"
'

APTEKI OYZURNE : nr 57-010.
ul. Zwycięstwa 1. nr 57-615, pl.
Konstytucji 5.
INFORMACJA służby zdrowia
- czynna 6-:10, teI. :261-!l. Informacja o usługacb - 365-85.
TELEFONY: Straż Pożarna g96,
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Energetyczne - Radom 981,
Komenda MO !51-36, Pogo.towie
Milicyjne 991, Pomoc drogowa !lIH.
POSTOJE
TAKSOWEK:
ulica
Zwirki IWigury 41a.-111.

Skarżysko
K IN A
"Wolność"

-

STRON

godziny

w

LStarachowice
KI N A

,,RObotnik" - ..Aukcja" - ZSRR
pan. kol. L l!, g. 15. "Nie było
słońca tej wiosny" pol. kol.
l. 18. g. 17 i l • .
,.,Star" - "Ucieczka z Alcatraz"
- USA. L 15, wraz z zestawem
krótkometrażówek g. 15. I 17.38.
APTEKA. OńURNA: nr It-O'l&,
ul. Staszica l.
POSTOJE TAKS()WEK: telefony 53-18 1 SS-liii.

Ostrowiec
K I N A

,,Hutnik" - .. Zgodnie z prawem
wojennym" - ZSRR-po\. p an. kol.
l. 12. g. 15 .. Tysiąc miliardów do~;r?~~.30
fr. PK. kQ\. l. 15, S....

-

...,Zona"
HO, kol.

6

,,24

d eszczu" bulg. kol. l. 15, g .
15. "Na straży swej stać będę"
- pol. kol. l. 15, g. 17 i 19.
,,Metalowiec" nieczynne.
APTEKA OYZURNA: ul. Apteczna 7.
POSTOJE TAKSOWEK: Dwo rzec Główny PKP 31-527, osiedle '
Millca - teL 13-705.

,,Przodownik" -

NUMER 212

POSTOJE TAKSOWEK: pl. Wol537-92,
ul.
Sienkiewicza

ności

515-73.

Końskie

I

K I N A

"Pegaz'"
" Czas- Apokalipsy"
USA, pan. kol. l. 18, g. 15.30

-

"Antyczne" -

nIeczynne.

UWAGA! Za ewentualne zmiany w programie kin redakcja nie
odpowiada.

:

RADIO

.< '

~..,

nieczynne.

.. Naneczona'"
l. 15. g. 16 l 18 .

APTEK
OY~ Ua."A: ar 29-OTl
ul. StaroKunowska 1/7.

PltOGltAM I

środki
Wokół

obrony
nas Id. I i II: Spa-

cel" w Łazien.kach
9.40 FiO..m dla II zmiany: "Odwiecz.n.y zew" (8) - "Próba" - serial TV ZSRR
10.50 DT - wiadomo!ici

............................ "

.,.:.
'"

Uwaga! Za ewentualne zmiany
tV programie TV redakcja nie
odpewiadlL.

...,....••.........,.............

!

oó

...

II'

Ol

ZAKŁAD

REMONTOWO-KONSERWACYJNY
I PRODUKCn. PAMIĄTEK
W KIELCACH, ul. Mickiewicza 12

PROGRAM LOKALNY

".

'"
E
c

..
~

N

ZATRUDNI:
E'
E
E
~

16.20 Program dnia
16.25 DT - wiadomości
16.30 "O mnie. o tob ie, l) oru;"
- turniej sz,kół
16.55 "Mama, tata i ja" (2)
.. Dl~a droga do domu" film ser. CSRS
17.20 DT - wiadomości
17.30 ,,.LnterstudVo" - mag. pub!.
17.55 Pr06ty rachu.nek - pr-ogc.
publ.
.
18.05 "P<>ligon." - progr. :wojs'k.
18.30 "Sonda" - Machina czasu
19.00 Dobranoc: ,,Miś Uszatek"
19.10 Konto "M"
19.30 Dz ien.nik TV
20.00 P u blicystyka
20.15 XXVI
Międzyna rodowy
Festiwal Muzyki
JaZZllr '
wej .,Jazz Jamboree 84" koncert inauguracyjny
20.45 ,'p06terunek
przy
Hill
Street" (2) serial USA
21.35 DT - komen.tuZE!
22.00 .. One i Jura" - film dok..
22.25 ,,$wiat z bliska": Indie (1)
- Delhi
23.00 DT wiadomości

•

6.00 TTR upr. roślin, s. m
6.30 TTR 'mech. roln.. s. III
8.10 Przysp. Obronne Id. VIII
i I l~.: środki raże'llła i

17.05

I

11.00 " D omowe
przedszkole":
O
iJlWltraejach ' książko
wych
11.55 Język po1s~i Id.
VllI:
Spotka·nia Karol Szym a.nowski
12.00 Wokół nas klI.. I i II: Spacer w Łazienkach (powt.)
13.30 '!'TR biologia. • . I: Klasyfikacja . organizmów
ży
wych: B akterie i wiTusy
14.00 '!'TR c hemia. s. I : Układ
okresowy pierwioaSltków

Jutro

•

Dziennik 17.15 "Z nagrań
naszego. studia "
(stereo)
17.30
"Prze ciętne , swetry dla
przecięt 
nych ludzi " - aud. M. Bednarskiej 17.'10
Muzyka
kameralna
(stereo) 18.25 Skrót dziennika
piosenka na pożegnanie.

-

23.10 "Ktokolwiek W'ie .....
23.40 DT - wiadomości

9.00

i 18.30.

PRO GRA~I

Radom

"Oko proroka" g. 15, 17.15 j
"Komandosi

.

Dziś

1%,

-

..

469-39.

19.

"StUdyjne" "Wojna
świa
tów" - poL. pan. kol. L 18, g.

19,30.
"Robotnik"

"!

-

POSTOJE TAKSOWEK: osobowe - uL Sł o wackiego - 31-29-19.
uL Armii Czerwonej

li, g. 16 i 18.

TEATK

j

.

-

K_i_el_c_e_--JI

11

T E L E F O N Y:

Pogotowie Ratunkowe 999, PQgotowie MO 997, Straż Pożarna.
998, Pomoc Drogowa 981, Pogoto- '
wie Energetyczne KIelce Miasto. 991, Kielce - Teren 956, Pogotowie Wodociągowe 994. P ogotowie Gazowe w dni powszednie
31-20-91,
w
niedzielę
I
święta
31-20-20, Pogotowie wod.-kan .• c.o.,
elektryczne
RPGM
ezynne
w
godz. 7-23 tel. 31-16.47, Pocztowa In formacja o Usługach 911.
Informacja PKP 930, Informacja
PKS 602-79, Hotel .. Centralny"
625-11, Ośrodek Informacji Usług
WUSP 457-41.

pierwszą

L__
lm. S.
terenie.

.- /'

bagaż o we

koreań Skiej .

kie

~."ot

.!..

APTEKI OYZURNE: nr 29-001,
uL Buczka 37 /39, nr 29-008, ul.
Sienkiewicza 15.
Poradnie dyżurujące dla d zieci
i
doro słycłl,
ul. Pocieszka 11
(Przycłlodnia Rejonowa)
w godz.
17-21. w niedzielę 9-13. StomatolQgiczna, ul. Pocieszka 11 w
nIedzielę l święta w godz. 7-21.

DZl5 .]tladamy i;yCl\enla

ŻOłnierzy

-

Park Etnograficzny w TOkarni
wystawy pokonkursowe: tradycyjne wyroby kołOdziejskie, rymarskie zdobnictwo wnętrz chałup
chłopskich,
wystawa rzeźby
ludowej Bogusława PQrzucka, wystawa wnętrz XIX-wiecznych chałup. Czynna do 27 patdziernika.

Czwa tek
25

"-;

:;

KIEROWNIKA PRODUKCJI PAMlĄTEKj
KIEROW~IKA GRUPY ROBÓT
Informacji udziela
tel. 452-91.

dział

..E
..
=
'C

~

spraw pracowniczych,
435-k }
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SPÓŁDZIELNIA

3

PRACY
PRZEMYSŁU CHEMICZNO-MIN.ERALNEGO
"CHEMINAR" W KIELCACH .

3
3
:J

~

ZATRUDNI:

3
3
3
3

INZY IERA LUB TECHNIKA BUDOWLANEGO, z uprawnieniami. plus 4 lała stażu pracYj
ELEKTRYKA l.b ELEKTROMECHANIKA :J '
z uprawnieniami do l kVj
SLUSA.RZA-SPAWACZAj
:J
HYDKAULlK
MURARZA- TO
ZA.

I
I
I
I
I

·1

I
33 I
I
W ynagrodzenie
tawek
w spółdzielczości.
3
informacji l!.dziel
3 e I
wo-organizacyjny przy
HCheminar", 3
c I
E tel 412-11, wewn. 287.
434-k
.
.. I
POLITECHNIKA
I
W KIELCACH
zawiadamia,
organizuje
kurs PrzygoI
towawczy dla
klas
kJtóra
wybie.ra
na I rok studiów rechpicznych.
I
Kurs rozpocznie
w dniu 10 listopada br .
Mechaniczneo godz. 10.30 w, sali 117
I
go II.
z matematyki, fizyki i
obcego
Komunikat MO
I
prowadzone w
i
Kurs
15 lutego 1985 r.
437-k
I
Ogłoszenia drobne
I
I
I
WDK zaprasza
=".
+
I
I
I
I
PROG'ilAM U

17.55 Program dnia
18.00 "Krajobrazy
kultucy":
Szczec in
til.30 Program lokalny
19.00 Teleturn:iej mors·ki
19.20 Przeboje "Dwój'ki"
19.30 Dziennik TV
20.00 .. Gorąca lin ia" - ekspres
reporterów
20.1 5 Teau Muz.yczny na świe 
cie: .. Dalib or" (3)
21.15 DT - wydJllrzeni·a. telefon
Dwój'ki"
21.30 ::Punkt
w id z.enia"
progr. pub1.
22.00 KilJlo młodych: ,,Psychoterapia" film fab . TP

edług

~

Bliższych

dział samorządospółdzielni

około godziny Z3
terenie dworca PKP Kielee
została znaleziona
tocba zawierająca
dwa aparaty
fotograficzqe,
dwie
lampy
błyskowe
i
Inne przedmioty. Właściciel proszony jest e zgłoszenie. się ...
Komisariacie KOlejowym MO ...
Kielcacb celem odebrania utraconycb rzeczy.

:J

<

c;

SWIĘTOKRZYSKA

że

młoo1meiy

bezpłatny
maturalnyćh,

się

się

Wydziału

października

zakończy

na

Wojewódski Dom Kultury ...
Kielcach organizuje imprezy z cyklu "Pasje i talenty". podczas
których prezentowany będzie dorobek twórczy (piosenka, plastyka. fotQgrafia,
kolekcjonerstwo,
gawędziarstwo,
krasomówstwo
itp.). Zainteresowani imprezami
proszeni są o zgłoszenie się do
WDK, pok. nr 15. w godz. 8-15, .
tel. 490-41 , do !6 bm.
•:. WDK organizuje również TUrn iej Jednego Wiersza. Nie publikowane prace (3 Wiersze w trzech
egzI'mplarzach) z gOcllem oraz p()..
daniem nazwl.ka. adrc,u 1 wieku
"'autora mo7.na nadsylać pod adresem: "'OK w Kiel('a('h, ul. Scie~ienn('g., 5, p"'" ~r 1~, do 15 Iis\Opad:. bł'.
CD

~

~
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Zajęcia
będą

'7

obowiązują~ych :J

każdą sobotę

języka
niedzielę.

ię

POTOCKI Wojciech

gityqlację

•

...FIATA 126p" (1984)
sprzedam. Kielce, teł. Z71-63.
2319-g
BRYŁA Jerzy zgubil pratWo
jazdy, dowód rejestlracyjny ,,1»J.oneza" KIX 5810, dowód r ejestracyjny .. lawy" KIM 9860
Gra.z taolon na pa.IWIo ,.polane~~
UNIEWA2NIA się zagubioną
pieczątkę o treści: .. WOtje1Vódu,.
ki Z wiązek Hodowców i Pr~
ct.ucentów Bydła w Kielcach,
Stars.zy SpecjaLista
ReóonOlWY
Ob. Stanisła.w Drogosrz".

OPULSKI Jul:M.ls.z zgubi'! prawo lazdy kat. m wydane pnez
Wydz.ia1 Komunikac ji Ki.elce .
2339-g
ZGUBIONO pieczątkę o treś
ci:
"Inspektor
towaroznawca
Stanisław
Drogc.sz H
wydaną
l>!'zez C ZSS . .soołe-m" Oddz.ial
Kielce. ul. 2rodłowa 17<1.

http://sbc.wbp.kielce.pl

23-tl-g

SMolną

BOJARSKI

~i.ł

ZSB

Grzegorz
szkolną ZSZ

J.e-

Kielce.

2332.-g

z.gubO.ł

legi;tym.ację
nr 5
Kiclce.
~
RA TUS Zt'łIK Gaż a lig .
la leg.iltymację szk:oI.o, ZSZ nor l
Kielce.
~

KRZESZEWSKI Zbigniew zgu-

bił

legitymację

SlZkoLną

ZSM

Kielce.

2344-g
WOLSKA Barbara zgubiła legitymację lWtolną wydaną przez
Medyome Studlium
Zawodowe
w Pabianicach.
2335-g
CHOLEW A stanisław zgUlbił
wkładkę do bioletu miesięczne
go PKS, trasa: Soko.łów - Koń
skie.
2334-g
LECH Krzysztof zgubił legitymację s.zkoLną
ZSZ "Iskra"
K ielce.
2333-g
TRZEBIŃSKl Stanisła.w (za.n1.
Wzdół Kolonia 23) z."aubił p.rawo jazdy kat. AB. w,dane przez
Wydział
' offiuILkaeji Kielce.
2340...g

I
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GÓRN IKIEMI

ClE KA NA ClE BIEl

I
I KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO
I
I
w Bytomiu, ulica Lużycka 7
I
I
przyjmie DO PRACY POD.IlfMIĄ
I
OD ZARAZ
I'
KAlOĄ UCZB( PRACOWNIKÓW (mężczyzn)
I
I NIEWYKWAlIfIKOWANYCH oraz PRACOWNIKÓW o KWAlifiKACJACH:
I lOOSZY GORNIK. GORNIK.·
NISTA.
I SLUSARZ i ELEKTRYK -eku od 18 do 40 lal
I P RACOWNICY
W K OP ALNI
l:!.. wynagrodzen1e wg
zbiorowego pracy dla
I
6. specjalne wynagrodzenie z Karty Górnika;
6. dodatki do
z przepisów
I
6. komplet odzieiy roboczej i obuwie;
l:!.. dodatek stabilizacyjny w
1000
przez
I
okres dwóch lat i 500
przez dalsze 3 lata; ,
deputat
8 ton rocznie - pracownicy
i
2
tony
pozostali
(nie
dotyczy kawalerow zamieszI
w hotelu pracowniczym);
'b,. 13 i 14
I
l:!.. po przepracowaniu 6
w
400
800
po roku pracy.
I P ONADTO KOP AŁNlA ZAPEW NIA:
-+ dla pracowników zamiejscowych zakwaterowanie w hotelu
pracowniczym;
I
-+ dla pracowników w pierwszym
pracy (nowo
tych)
kredytowe
w
zlokalizowanej
na teI
,renie hotelu pracowniczego;
-+
w
100.000
I
zawarli - po dniu 1 lutego 1982
po
5 latach nienagannej pracy pod
-+
uzyskania
mieszkania oraz
na
I
mieszkanie;
.-+
podniesienia kwalifi1<acji poprzez kontynu<!wanie
I
nauki w zakresie
danej
PODEJMUJĄC Y PRACĘ
układu

OTRZYMUJĄ:
przemysłu

węglowego;

I
I
J
J

płac wynikające

)

branżowych;

-wysokości

J

ł
ł

zł miesięcznie

zł

~

l
l

~l -

l
l
l

węglowy W wysokości

żonaci
kałych

pensję . wg zakładowego regulaminu~

JIliesięcy dodatkową premi.ę

zł

]

l
]

~

3J

i.

wysokości

zł,

miesiącu
stołówce

wyżywienie

pożyczkę bezzwrotną
małżeński

wysokości

przyję

zł, jeżelIi. związek
T., umarzaną

ziemią;

możliwość

własnego

dotację

możliwość

I
I'

I·
ł

I
Lece.
!~
bIił

5
~

I

' 1

I

!uiM
l-g
le-

I

lili-

~

~

we
5-g
bil

le-

,ń-

~

,gi-

re"
S-g
ra-

zez
.,
O-g

I
I
I
I

•

-r

szkoły średniej
specjalności;
wypoczynek we własnych ośrodkach wczasowych nad morzem
.i w górach oraz korzystanie z ośrodków sanatoryjno-leczniczych
zagranicznych w Czechosłowacji i na Węgrzech;

działalność w tym zakresie oparta jest
obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.
. p rzy kopalni działa klub sportowy "Czarni"
z kilkoma sekcjami sportowymi.
P R ZY ZGŁASZANIU SIĘ DO P RACY NALE2Y PRZEDŁ02YC:
1. dowód osobisty z pieczątką zwolnienia z poprzedniego zakładu
pracy (nie dotyczy osób, które dotychczas nie pracowały);
2. książeczkę wojskową lub zaświadczenie rejestracji;
3. książeczkę ubezpieczeniową z aktualną adnotacją odnośnie
zwolnienia z pracy;
4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
5. ~aświadczenia o posiadanych kwalifikacjach;
6. świadectwo pracy z ostatniego miejsca pracy;
7. zaświadczenia z poprzednich miejsc pracy;
8. zaświadczenie stwierdzające stan majątkowy (dotyczy osób
uprzednio zatrudnionych na roli)..
U W A G A!
K opalnia nie pr zyjmuje osób , z któr ymi w p oprzednim mieJscu
pracy umowa o pracę została rozWiązana bez wypowiedzenia, z
win y pracownika .
Bliższych informacji udziela i dokonuje przyjęć dział zatrudnienia Kopalni "Dymitrow" - Bytom, ul Łużycka 7 (tel. 81-14-51, wewn. 56-56).
DOJAZD OD S TACJI KOLEJOWEJ BY'l"OM
'
autobusami: 14, 20, 50 i 176; lub tramwajami: 31 i 32.

-+ uprawianie sportu -

o

własne

--- ---------

336-k

•

Wspólny komunikat polsko- grec i

I

I
I
I
I
I

DOKO~CZENIE

ZE

8TH.

1

Obie strony świadome tego, że
regularnie prowadzony
dialog
stanowi najlepszą drogę dla stałego
podtrzymywania wzajemnego zrozumienia
postanowiły
rozwijać dialog na najwyższym
szczeblu między organami pań 
stwa i rządu_
W komunikacie stwierdza się,
że' obie strony omówiły I dwustronne stosunki gospodarcze i
wyraziły życzenie, aby t.ostały
one umocnione. Postanowiły popierać kontakty między instytucjami
i
przedsiębiorstwami
obu krajów w oparciu o wzajemne interesy i wzajemne korzyści.

W. Jaruzelski i A. Papandreu
ookonali
przeglądu
bieżących
problemów sytuacji międzyna
rodowej i stwierdzili, Że poglądy ich są zbieżne lub identyczne.
Obie strony zwróciły szcze gólną uwagę na utrzymanie i
umocnienie pokoju, bezpieczeń
stwa,
odprężenia,
stabilizacji

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

I

międzynarodo~ej,
między państwami

współpracy

I

Obie strony,. wyraziły głębo
kie zan iepokojenie faktem, iż
kryzys cypryjski
nie
znalazł
jeszcze
rozwiązania i stanowi
zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w regionie. utrzymują
one, • że jedyną solidną podstawą szybkiego, sprawie41iwego i
trwałego rozwiązania problemu
cypryjskiego jest ścisłe przestrzeganie niepodległości, s u w erenności, integralności
terytorialnej, jedności i niezaanga ż0wania Republiki
Cypru o r az
wycofanie z Republiki
Cypru
wszystkich obcych wojsk zgod nie z odnośnymi
rezolucjami
Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Obie strony dały wyraz głę
bokiemu
zaniepokojeniu
niebezpieczną sytuacją na Bliskim
Wschodzie. Podkreśliły one, że
całościowe, sprawiedliwe i trwałe rozwiązanie
nięte jedynie

może

być

osiąg

poprzez wycofanie wojsk izraelskich ze wszystkich terytoriów arabskich okupowanych od 1967 roku i uznanie słusz,~ych praw narodu
palestyńskiego,
w tym prawa
do samostanowienia i utworzenia
własnego
niepodleglego
państwa,
jak również uznanie
prawa wszystkich państw tegq
regionu do życia w pokoju i

bez jakiejkolwiek dyskryminacji.
Wskazano na znaczenie, jakie
ma przestrzeganie zasad nienaruszalności granic
i integralności terytorialnej każdego pań
stwa, tak jak zos tały o ne określone w
Akcie Końcowym
KBWE.
Obie strony przeświadczone są
o tym, że w szystk ie państwa
winny
poczynić
zdecydowane
wysiłki w główn e j sprawie, jaką jest położenie kresu wyści
gowi zbrojeń.
Rozpatrując
sytuację w Europie, szczególną uwagę IX?ś

przez Izrael terytorium Libanu i za a pekl\vano o
pilne wycofanie
wojsk izraelskich z Libanu, jak
rów ież omówiono obecny kryzys w Ameryce Srodkowej.
Obie strony w pełni popierają
cele i zasady ONZ oraz zwięk
szenie
jej roli i skuteczności
dla umacniania pokoju na świe
cie, bezpieczeństwa i rozwoju

więcono

współpracy

wysiłkom

zmierzaJą

bezpieczeństwie.
Potępiono okupację

międzYI.arodowej.

cym do zahamowa.: ia wyścigu
Zbrojeń, umacniania bezpieczeń
stwa i zaufania między państ
wami oraz do
utrzymania i
konsolidacji procesu odprężenia
Polska i Grecja podkreśliły,
że zapoczątkowany przez KBWE
proces wniósł trwale wartości
do sytuacji na kontynencie europejskim i o twiera nowe moż
liwości konstruktywnej
współ
pracy między państwami. Dano wyraz przeświadczeniu,
że
pokój i współpraca jest jedyną

Ob·ie strony wyra ziły zadowolenie z rezultatów oficjalnej wizyty w Polsce premiera Grecji
i podkreśliły pożytecZl'.ość osobistych kontaktów między mę
żami stanu obu krajów. Dały
wyraz przekonaniu, L:e owocne
rozmowy i ustalenia do jakich

możliwą

wego na świecie, a szczególnie
w Europie.
Premier Republiki Grecji A.
G. Papa n dreu zaprosił prezesa
Rady Ministrów PRL W . Jaruzelskiego do złoże .. ia oficjalnej
wizyty w Grecji.
Zaproszenje
zostało
przyjęte '
z
zadowoleniem.
Data
wizyty
ustalona
zostanie w drodze dyplomatycznej.
(PAP)

drogą
wspÓłistnienia
n arodów i państw niezależnie
od ich systemów społecznych.

W. Jaruzelski i A. G. Papan• dreu wyrazili
głębokie zaniepokojenie utrzymywaniem
się
konfliktów w niektórych regionach świata i opowied zieli się
za regulowaniem wszelkich sporów między państwami wyłącz
nie środkami pokojowymi.

I
l,

doprowadziły stanowią
ważny
wkład do rozwoju i umacniania przyjażni i' współpracy mię

dzy obu krajami i narodami w
interesie umocnienia pokoju i
bezpieczeństwa

międzynarodo
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oJPlerw no grzyby...

DOKO:NCZENIE

wyniku procesów rozkladowych
sub6tacje toksycwe.
Ma to
miejsce wtedy, gdy grzyby leżą
preez dłuższy czas, nawet przechowywane w lodówce. Najcz.ęst57.ą przyczy,ną tego
typu
zatJruć są borowiki. Tak więc
grzyby j.adaLne powinny być
. przygotowa.ne i spożyte w erą 
gu 24 godzin od ich zebrania,
a resztlci potraw z nich przygotowamych wyrzucone .

•

•

ZE STR. 1

- Jakie ą najczę tsze objawy zatrucia r;rzybami?
- Bardzo Tói:.ne, w zale.żn.oś
ci od gatu.n-llu crzyba i iJości
zjedzonej potrawy. Przy zatruciu np. olszówką, golą~ą wymiotną, borowikiem sza,t-ańskim
czy pieczarką żółtoskóTą najcz.ęstsZ}"tJM objawami
są nudności, wymi<>ty, bófe brzucha i
bi.egulllki występujące po 3-4
ILiekiedy 5 gOO-zi.nach po spo.życiu . Mogą · te-mu towarzyszyć
spadek ciśnienia, przyspieszenie
akcji serca, bole&Jle skurcze
łydek. Zatruciu
strzępniakami
i łejówkami może towarzyszyć
je6zcze dodatkowo gw-ałt<>wne
pocenie się. ślimotok. zwężenie
źrenic, łzawienie. skuTCz oskrzen. Naj.niebezpiecznJej.sle i w
50 proc. śmiertelne są wLrucia
mucholDOTem ST OoIIlot.n ik owym,
ponie~ pierwszy okTes choroby przypomilnać może zwykły
nieżyt żołądka i b ywa leklCew<IJŻony lub :nie (L06tTzeżooy pr-zez
pacjenta i jego .rodzinę. Na o-

http://sbc.wbp.kielce.pl

gÓł w dTugiej lub trzeciej dob ie, niekiedy nawet później, !la
skutek
uszkodzenia wąt"1'Oby.
poj.awia się żółtaczka. W przypadkach o ciężkim
przebiegu
dochod'7.i do śpiączki wątrooo
wej kończącej się zgonem.

- Czy zatrucie r;~l' bami p ozostawia w orr;ann.mie ślad?
Phy lżej.szyeh zatruciach
objawy ustępują po 24-48 g.odo:z.inach, nie powodując usz.k odzenia narządów wewnętrz,nyeh.
W w iększości przypadków koń
czy się to jednak
trwałym
uszkod-zemiem wątroby , a
w
przypadku 2J3truci.a muchomorami również m:ęśn'ia
Se.l'cowego,
ośrodkowego
układu
nerwowego, naczyń krwiQnoś
nych, nadneTczy i nerek .

.

-

Na kll!I1iec nanej rozmowy
- przed czym chciałby ~n
pn,estnec naszych czytelników?
Przede wszystkim
przed
podawaniem grzybÓW nawet
iarlaln~h dz ieciom
do lat
cztereeh. Grzyby.,s;j bmviem wogóle cięż'ko strawne i stan&wi~
doskOOlaJą pożywItę dla rozw<>ju bakterii broą.cyeh
źródłem
zakażenia pokarmowego.
(żar)

I
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.:. w rozegranym w Paryżu to- po 22 posunięciach. Był to ósmy
warzyskim meczu w tenisie stoło z rzędu remis w pojedynku rawym Francja pokonała Polskę 5:4. dzieckich
szachistów.
Karpow
Trzy punkty dla naszego zespołu prowadzi więc nadal . ł :0.
zdobyl AndrzeJ Grubba, wygrywaJąc z Birocheau,
Renversem I
Secrelinem po 2:8. Czwarty punkt
wywalczył Leszek Kucharski, na"'miast Stefan Dryszel przegrał
wszystkie pojedynki. Warto przypomnieć, że w kwietniu, w finale
turnieju drużynowego mistrzostw
.,. W zaległym spotkaniu I ligi
Europy w Moskwie, Francuzi róWpiłkarek
ręcznych,
"siódemka"
nież
pokonali Polaków (5:3).
.:. 17 partia meczu szachowego CracoviI wygrała na wyjeździe z
o mIstrzostwo świata pomiędzy AZS Wrocław Z8:22, umacniając
obrońcą
tytułu,
Anatolijem Kar- się na pozycji lidera.
powem i pretendentem Garri Kas.:- Znane są juź terminy finało
parowem, zakończyła się remisem wych pojedynków europejskich

pucharów w pilce nożnej. W PIlcharze UEFA decydujące mecze
odbędą się 8 1 22 maja przyszłe
go roku, triumfatora turnieju o
Puchar Zdobywców Pucharów po.znamy t5 maja w Rotterdamie. a
zwycięzcę
Klubowego
Pucharu
Europy wyloni spotkarue finało
we, które odbędzie się 29 maja w
Brukseli.
~ W Bazylei ~było .s ę losowanie II rundy Pucharu Europy w
piłce
ręcznej.
"Siódemka" Wybrzeża Gdańsk, która w I
rundzie miała wOlny los, zmierzy się
z Duldlł Pra~a, natomiast ryw.alkami piłkare~ ręcznych AZS Wre-!
claw
będzie
szwedzki
zespół
Stockholm Polisens.
opr. (ap)

KalendariUm. 40-lecia

I Sprintem I

94 bramki
w

europejskich
pucharach

I.t &.J

Dwa łY9?dnie nadziei
piłkarzy
.dze a i . Wisły

w

rozegranyoh wczoraj pierwszych meczach II rundy eur..
pe~"ich pucharów w piłce nożnej obaj nasi reprezenbnci
doznali porażek. W ~urnieju e Puchar Zdobywców Pucharów krakowska WISLA alecła w
SiUard holenderskiej
FORTUNIE ':2 (0:1), a w PuchaI'ze UEFA grając'y również na
wyjeździe łódzki WIDZEW przecral z BORUSSIĄ MOCl!chengladbach %:3 '(0:2). Stra~y polskieh zespołów ~ więc nicznacane. zwłaszcza Widzewa, k~iry zdołał stnelić rywalom dwa
gole. Wystarczy, by łodzianie wy~rali _ siebie l:' lub %:1 i
będą crać dalej. Wisła ~ei jes~ w stanie pokonać w Krakowie
Holen(;rów, k~órzy nie era ją rewelacyjnie. Dwa tycodnie dzielące nas od pojedynków rewanżowych &o
ez" nadmi . na
awanII naszych drużyn do m rundy pucharowej batalii. A
jak będzie, pnekenam,. się 7 &topada.

Zwycięska
Kązimierza

bramka
Kmiecika

Wł odzimierz Skibiński

pierwszym prezesem Radomiaka_
w
LIPIEC 1945

czasie okupacji młodzież ,polska pozbawiona została
możliwości uprawiania sportu w sposób
oficjalny.
Zakładano jednak drużyny konspiracyjne, które na
podmiejskich Łąkach i placach. prowadziły rozgrywki w pilee nożnej. ' W / Radomi U, wśród kilku zespołów dzielnicowych, istniała przez pewien okres "jedenastka" fabryki
obuwia "Bata", zorganizowana z inicjatywy młodzieży r0botniczej, a głównie przez Bronisława Biernacika, Zdzisła
wa Bielawskiege i Tadeusza Solarskiego. Ze znanych póź
niej zawodników, w wojennej drużynie "Bata" grali ..m.in.:
Ludwik Adamczyk, Zygmunt Drela, Józef Gibaszewski, Jerzy Jacielło, Zdzisław Klimkowsld, Józef Pacek.
.
Własną drużynę piłkarską mieli również uczniowie rzemieślniczej szkoły garbarskiej, której inspiratorem był Jerzy Czachor, a wśród pierwszych piłkarzy ~nalazl0 się
trzech jego braci: Aleksander, Marian i Ry&zard. W barwach SKS grali także: Marian Ciupa, Jerzy Gniewek, Tadeusz Rusinowicz, Stanisław _ Szczepański, Tadeusz Zieliń
ski i inni. Z tych obu zespołów powstał zaraz po wyzw<r
leniu klub fabryczny pod nazwą BATA. i?:ebranie organizacyjne odbyło się 7 kwietnia 1945 r. ' Powołano tymcza-'
_ sowy zarząd. Pierwszym prezesem klubu został naczelny
dyrektor fabryki, WŁODZIMIERZ SlUBmSKI, znany z zamiłowań dla spraw ~portu.
Walne zebranie członków klubu zwołano na 13 lipca
1945 roku. Zatwierdzono statut oraz wybrano 9-osobowy zarząd, na ezele którego stanął dyr. Włodzimierz Skibiński. '
mając do pomocy dwóch zastępców: Antoruqe Szw.~łlUii
skieg. i Kazimierza SwięMnowskiego. Sekretarzem został
Zbigniew Wroński, skarbnikiem Tadeusz Stasiceki, a gospodarzem Kazimierz Skupień. W skład zarządu weszli ponadto: J.zet Górszezyk, Józef Hojda . i AlojZy Sdobry..
Członkowie ·klubu zdecydowali o zmianie' nazwy swej organizacji :& obco brzmiącej Bata, na rodzimą i swojską RADOMIAK.

W turnieju o Puchal" Zdo:bywców Pucharów odnotowali:'
śm,. wczoraj 7 zwycięstw
gospodarzy. Jedynie angielski Eyerton wygrał
wyjeździe, z
In~erem w
BratysŁawie.
NajefektOwniej rozprawili się z ryGwardiejec i Artilerist W Kielcach
walami :r.dobywcy
pucharów
ZSRR i RFN - , piłkarze Dyna18 lipca 1945 roku kielczanie mieli okazję' być świadka
mi kolejnego spotkania międzynarodowego. Do Kielc _ przyma Moskwa ($:0) ł Bayernu
była ~na z: występów w Czechosłowacji radziecka drulIonachlum (4:1). Polski akcent
żyna ..piłkarska Gwardiejec. Przeciwnikiem jej był zespół
mieliśmy w Grecji, gdzie
we~ilicyjnego Pariyzan~. Gra była ciekawa i zacięta . Wylan Rush - strzelec wyborowy!
nowana przez Andrzeja S~rej
cral Partyzant 3:2, zdObywając bramki przez JCTZe~o JunW rozgrywkach o Klubowy Puchar Europy, z którymi mistrz Polca,
Kazimierza Kwia~kowskieco i Czesława Naporowskiege..
lau. druźyna Larissy pokonała
ski - Lecb Poznań pożegnał się już w I rundzie po porażkach z liW szeŚĆ dni później, 24 lipca, na zaproszenie Tęczy goszServette
Genewa
%:1,
a
zwyverpoolem (eJ:1 i D:4), sześć zwycięstw odnieśli wczoraj gospodarze,
czeni byli w Kielcach piłkarze radzieckiego zespołu Ariia dwa mecze zakończyły się remisami. Mistrz Anglii, który bardzo
cięską bramkI: dla g'OSpodarzy
lerlst. Drużyna wojskowa okazała się jednak zbyt słaba
kiepsko spisuje się w lidze, w PE gra wyśmienicie! Liverpoołowi nie
zdobył z rzutu karnego Kazidla ~obrze przygotowanego zespołu kieleckiego. Wysokie
sprostała
tym razem BeDlica Lizbona, którą gospodarze odprawili
ZWyCIęstwo 7:. odniosła 'I'ęeza . Po dwie bramki w tym
mierz Kmiecik, nie tak dawno
z bagażem 3 bramek, a ich autorem był znakomity strzelec lan Bush,
meczu zdobyli Jan Charabień, Zycmunł Florczyk i MieczyzapiSUjąc na swym kon ' e hat-trick. Zwycięstwo W obecności 70 tys . . . czołowy
snajper
naszej
eksław
Zien~al,
jedną' strzelił Micezysław Kulesza. Warto
widzów odnieśli też piłkarze .Juventusu, wygrywając w Turynie z
straklasy. Jego
byli
koledzy
_Grasshoppers Zurych z:o (bramki zdobyli Vlgnoła i Bossl), Warto
w tym miejscu przypomnieć, że w meezu z Artileristem
również odnotować kolejny sukces podopiecznych trenera .Jacka GmokluboWi, "wiślacy" nie popisali
zespół Zakładów Wytwórczych "Społem" wystąpił już pod
eha. Panatrunaikos pokonał bowiem w Atenach Irlandzką drużynę Linnazwą TĘCZA.
.
się w Sittard. Piłkarze krakowfield Belfast Z:1, ale zwycięską bramkę strzelili Grecy dopiero w 87
za STRZĘB.t\LSKI .
skiej "białej gwiazdy" przegraminucie. Natomiast debiutujący w europejskich pucharach mistrz
ZSRR. Dniepr z Dniepropietrowska. przegrał w Sofii z Lewskim, choć
li
z Fortuną O:!, a Piotr Skropo czątek
meczu był dla gości obiecujący (w 23 min. Litowczenko
bowski i Marek Motyka "zarlr
zdobył prowadzenie, ale później Bułgarzy strzelili kolejno trzy bramki).
.
. (ap)
bili" żółte kartki.
(ap)
przewagę
• Lewski Sofia Dniepr Dnjepropietrowsk
3:1
• Fortuna Sittard Wisła
• Dynamo Berlin - Austria Wiedeń
Kraków 2:0 (1:0). Strzelcy bra3:3
ostatnich
trzech
kolejKielecka Korona, która akmek dla Foctuny: Hoyer .w 21
• Panathinaikos Ateny - Linfield Belfast
2:1
kach spot-kań kieleCkiej}. tualnie jest wiceliderem poko- .
min .. i van WeU w 81 min,
• Sparta Praca Lyngby Kopenhaga
0:0
ligi juniorów
starszych
na la KSZO 2:0 oraz St~r Sta• FC Liverpool Benfiea Lizbona
3:1
• Rapid Wiedeń
Celtic
tylko zespoły: ~KS. Busko
i
rachowice '2:1. Poprawił swoją
Glasgow 3:1
• Bordeaux Dynamo Bukareszt
1:0
Neptu?a Konski~ me zdobyl.y
lokatę jędrzejowski Naprzód po
1:0
• IFK Goetcborg - SK Beveren
FC • punktow, nat?mIast . ws~ystkle
•
Dynamo Drezno
zwycięstwach nad drugim zesMetz 3:1
• Juveiltus Turyn Grasshoppers ilurych
2:0
" mecz.e wygr.alI młodzi piłkarze
polem Błękitnych 3:2, AKS 2:0
• Dynamo . Moskwa - ' HamBłękItnych I Korony Kielce oi Nidą Pińczów 1 :0.
run Spartans 5:0
raz Naprzodu Jędrzejów. Gwardziści dzięki zwycięstwom nad
• Inter Bratysława - EverTABEL<\.
EXPRESS LOTEK
ton 0:1
KSZO Ostrowiec 2:0 i Neptunem Końskie 3:1 (na wyjeź
4, 19, 22, 24, 29
• Bayern Monachium - Tra1. Błękitni I
9
11
32-5
dzie) oraz Zenitem Chmielnik
kija Płowdiw 4:1
2. Korona
14
27-6
8
lUALY LOTEK
4:0 u siebie, umocnili się na
3.
KSZO
14
21-12
9
• AS Roma - Wrexham 2:0
pozycji lidera, 9(ldalając się od
I 12, 14, 24, 28. 35
4. Naprzód
9
11
11-16
• Larissa Servette Genenastępnej drużyny o tn:y punk5. Neptun
9
II lO, 18, 24, 30, 33
9
17-14
wa 2:1
ty.
6. Blękitni II
9
9
24-23
W kilka dni po nad<!jściu do
7. Granat
9
8
14-11
Polski informaCji o znakomiS. S~ar
9
6
16-21
tym sukc~sie p?lskich wspina9. Orlicz
9
5
~~
czy ~ HImalajach (dwaj
ul
•.
Nida
5
9
5--%%
cz~~mcy
wyprawy
poznań
11.
Zenit
8
4
8-17
skieJ - Tadeusz Karolezak i
12.
AKS
Blh,ko
9
4
17-34
Wojciech Wrói pokonali nową
bardzo trudną technicznie dr<r
Piłkarze Widzewa byli wczoraj e krok od re• Borussia Moenchen~ladbach - Widzew Lódi
Najciekawsz.ym spotkaniem 0gą na Yalung Kang szczyt
misu w wyjazdowym meczu z Bor us.<.i ą. Po 3:2 (l:'). Bramki dla Borussi strzelili Kahn
statniej kolejki mistrzostw juo w ysok-ośc i ok. 8.450 m) z
"przespani1:1"
pierwszej
polowy
spotkania.
w druniorów starszych będą kielecNep~lu nadeszla wiadomość o
w 21 min., Criens w 32 min.. i Herbs~ w 62 mlD .
gich 45 -mInutach gry łodzianie ruszyli do zdekie derby Blękitni Korona
koleJ.nY!II sukcesie polskich hiWraga w 57 min. i MyśUńskl
cydowanych ataków. zdObywając dwa ~ole. Na dla Widzewa mal~lstO~. Minis terstwo Turyoraz
derby drużyn znad Kast:z~lenie trzeciej bramki, przy stanie 2:3. szansę w 68 min.
styki polllformowało, że Krzymiennej: star - GranaL
(n)
mielI Smolarek (spudłował) i Dzit"kanows'ki (trasztof
Wielicki I
Alek.under
fi!
w
słupek).
•
Queens
Park
Partizan
~lgrad
6;2
Lwew dokonali
wejścia
na
• Inter Mediolan Glasgow Kancera
3:.
M!l naslu (8156 ro). pokonując
PC KocIn
w!erzchołek południ()wa
dzieW pozostałych meczach Pucharu UEFA warto • Standard Liege 1:%
WICZ.ą do~ąd granią .
.
odnotować
niecodzienne
zwycięstwo
piłkarzy • Lokomotiv Lipsk Spartak Moskwa
1:1
Ta~ WIęC obydwie jesienne
Q~e~ns ~ar~ R~~cers ,nad Partizanem Belcrad • FC Brugges - ToUenham Holspur Londyn 2:1
Jedenastu kibiców drużyny pił
polsk,le wypr:"wy w Himalaj.e
<6,._). Da~1 rowmez znac o sobie słynni interna - • Ajax Amsterdam - Bohemians Praca
1:0
karskiej Manchester Uniled, któzakonczyły Się pełnym sukcec)Onał.o~le .- Brazylijczyk Socrates (grajacy we
3:1
• Fe Rijeka Real Madr~
rzy
przyjechali na ' m!!cz do Emdsem.
włoskiej Florentinie) i zachOOnioniemiecki pił
hoven,
zostalo
aresztowanych
2:4
karz Karl ~ans Rummenig~e (występujący W • Paris St. Germain - ' Videoton
przez
straż
graniczf\i\ _ Holandii.
Manehester United
I?terze Me~lolan). zdObywając dla swoich zesoo- • PSV Eindhoven Ośmiu z nich zostało cofniętych
l:Z
Dundec Un.ited
NUMER 212
ło~ bramki. Drużyna FC Kocin, która w I run- • LASK Linz do kraju. trzej mogli udać się na
FC Sion
2:1
mecz. Okazal0 się. że podczas po~zle .Pucharu UEFA wyeliminowala szczecińską • Zelje:/lnicar Sarajewo dróży
promem kibice
angielscy
ogon, . . t~ razem poradziła sobie na wyjeździe • Universitalea Olimpiakos Pireus
l :'
wywołali
między
sobą
bójkę.
a
z belglJsktm Standardem Uege.
• Fiorentina - Anderlech~ Brukseli
1:1
następnie pobili jedną z osób obp) • Hamburger SV CSKA Sofia
4:.
sługi.

na

Juniorzy

Błękitnych zwiększają

.

Sukcesy Polaków
w

Himalajach

Łodzianie o

krok o

•
remIS

Nie dojec.hali...
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