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Pols o-fi -s -e

sesji WRN

. Na
zaproszenie
mi.n.is.tra
S'Praw zagra.nicz.n~h PRL, Stefana OlgzowslUe,..
29
bm.
przybył z ofiocjalną wilzytą
do
Po!&ki minister s.praw za "TaniCllnych Republiki Finla.ndil,
Pa.ye Vaeyrynen.
Pierwszym punk tem pobytu
.... Warszaw ie fi.wkiego IDlDl8tra było złożenie w obecności kompanii
reprezentacyjnej WP wieńca n.a
pł~ie
Grobu Niemall.ego 2.ołnierza.
W godzinach przedpołudni~
wych odbyło się s.pot.kanie ministrów spraw zagranicz,tłych
- S. O\swwSokie.go i P . Vaeyl"ynena. Nas tępnie pod kie.rownictwem szefów dyplomacji 0bu krajów pmwadwno polsko-fińskie rQ'l.lll()wy plenarn_e.
DOKONCZENIE NA STR. 7

i rato at

ICh unić

rozmowy w Warszawie

udziałem

KrzysztOfa Zawiceministra w U- .
rzędz i e O chrony
Srodowiska
i Go s podarki Wodn ~, Zbigniewa Nocznickiego wicemin is tra
leśnictwa,
za pro;zonych przedstawicieli
bud ownictwa i przemysłu, organfzacji
społecznych
obradowała wczoraj w K ielcach, pod
przewodnictwem
Ryszarda
Zbró;a, sesj a W ojewódzkiej
Rady Narodowej.
W
obradach uczestniczyli gospodarze
województwa z I sekretarzem
KW partii Maciejem Lubczyńskim,
wojewodą
kielecZ

ręby
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Grzybów było wbró~, ..

a

o re

- Warunki w jokich procują kieleccy filharmonicy, są nie do pozazdroSlczerno - stwierdriła pianistka BarbGl10 Hesse-BukowskG. Molo sceno, brak pomieszczeń clio indywidualnych ćwicz-eń. Odczuwają to takie sołiści gościnnie koncertujący w Kielcoch. Artystów
p~yciąg<l tu tylko - dodołG - serdeo~nr klimcJt wytwono", przez
InerilwBictwo i z-espół oraz wspoCN'lia1a. żywo reagująca 1100 muzykę

l

w

2
5

,,
,

S

Te

g/OIN'CJ Zlnal~·tej

wyv-oiajq

a,rt)'sbki

smutną prowdę

o syto<Jcji

Iokolowej ki e-

leck<ej f~lharmonj.j.- Ta zotS-lu.żona

Jesienna

e
i

zabawa

Srok

sal do

k im Włodzimierzem
Pasternakiem,
przed~tawiciele
stronnictw pOlitycznych, Rady Wo jewódzkiej PRON, posłowi e. Tematem
debaty był
program i kierunki
ochrony
śrOiłowiska w woj. kieleckim
do roku 1990.
O brady

sesji
poprzedziła
anali za pot rzeb w
zakresie och rony
środowiska,
liczne spotkania konsullacv]ne
z przeds' a wicielami . ych I!ałę
zi przemys łu, które są najbard ziej uc iążliwe
11a pn.·' ,·ody.
W chwili obecne j Kielecczyzna
w sposób r:ajoanlziej (jotkiiw.f
braki
wody,
przy
odczuwa
równoezesnym, wysokim stopn;:J ich zanieczyszczenia. Efek:tem dotychczasowych
działań
jest
zahamowanie
procesu
zniszczenia, jed ~ akże brak wystarczających
urządzeń'
do
oczyszcza nia ścieków komunalnych i przemysłowych
może
doprowad zić do
katastrofalnej
degt' adacji środowiska wodnego. Stąd
też
pierwszorzędne
znaczenie ma budowa i rozbudowa oczyszczalni miejskich VI
Kielcach, Busku-Zdroju, Skarżysku-Kamiennej,
Ostrowcu.
Starachowicach, Chmielniku i
Morawicy a także oCzyszczalni
przemysłowyc h w Hucie im. M.
Nowotki,
cukrowniach
"Częszczegółowa

międzyna( '"
W H awanie
XXXIX ses-ja

magazynu no instrumenty, cz/.onk-owie zes'Połu nie lTI<J.ją po-m.esz-

est radą koncertową,

o

d0pod

filha~mo

nicy w przerwach między próbami W'/'pocl'j'Wd'ją w cias-n-ej, przej-

J

śoiOll'/ej

sa,l ce.
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P

rzoo 40 l<lty, wItsiopadzie
1944 roku, w Lublinie 00było

się

zebra"l'lie

Polsk o-Radueckie;.

gitIdzie

mecnanlczne,
inęlo jui
pl>dwyżki

eLasu ,.tl
cen na samoehody osobowe produkeji
krajowej, jak i eeł na samc.chGdy przywożone z zagraniey.

a

1
1
!
6
6
6
6
l
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Pijanstwo, wypadek
i... 18 mln zł .na drodze

trochę

Odwied ziliś my
samochodową
~iddę
w
Miedzianej Górze,
szukając
odpowiedzi na p ~'b 
nie: jak wy~lada wolnorynkowa sprzedaż aut?

DORONCZENIE

N ..\

Powstał

rozwija;qcy się
9pon tamczme wraz z. wyzwawniem k olejnych.
m ;ejscowryści
spod
()okupac ji
h.itl e rotl)l~k ie i,
który był manife~ta cjq prZllja-

Tanieją konie
,
.

Il

założy-

cielskie Towarzystwa Przyja źni
ruch

Na

społeczny ,
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Nie spotykany od lat uro !
dzaj g!"zyb6w s pr a-wil. że kto
żyw, pędZił do la s u. W niektórych rejonach k raju odstaw iano do punktów .skupu
nawet do 30 t
grzybów
dz.iennie. W nowym zaJdadz:e przetwórczym Z lelonogórs.~iego

R.

CAF -

J_~w -ki

"Zastępcza

matka"
czyli wynajęcie brzucha
atryeja,
urodLi

21-łl"tnia

FranculIll.a,
wkrótce
dziecko,
kt Ćlre,o
nie b ę d zie wychowywała
i któreito oj~a nie
zna.
Zapłodnienia
dokon ano
sztuC'Lrie, a dawcą nasienia jest

P

STR. Z

nie znan .... jej mężczyzna . J eęG
iona j.-st bezpłodna, a obo~
małżonkowie
bardzo
prag l!lł
mie~ dziecko. Patrycja zdecydowała się im po-nóc i została w
ten sposób pierwsza we Francji
.. za~t ę p eza matka". Po urod J.eni u d ziecka otrzyma od s~ kodo
wanie w w ys. S, tys. fr.n~ów.
Sprawa stała się głośna po opublikowaniu wywiadu z przyszłą

"zastępczą

matką"

w

oiś

mie .. Parents" t.Rodzice"). Zabierali głos lekarze, prawnicy.
naukowcy różnych
dziedzin i
przeds~awiciele rządu. P roblem
jest bowiem precedensowy i
bardzo złożony nie tylko pod
względem moralnym. P rawo rodzinne nie zna przeLież poję
cia .,matki zastępczej" i od.danie d">:iecka ::>O urodzeniu trakto·.\'ane iest iak oo!:.Zucenie.
Najmn:ej w'Itoliwości ma jak
d~t\'ch('za..; sama boha erka tej
hi,torii. Patrvcja iest kobieta
zamę±n . ma,k'ł blisko dwuletniego s~·nka Jei maż wvrazil
z~ode.
aby
zos:ała
.. zastępczą
matka".
.. To nanrawdę głunie pOzbawiać malzei'stwo m"żliwości posiadania dzieci. jeśli
samemu

Mjal.dv zostałY oo\vainie uszko-

d~')ne.

7ar.)wnil kierowe v Hn" v". - jak
i . dwóch pasaier;')w hyli w stanit~lrzei 'vrn

i mil"li broń
oraz ~all:LSOWe mae:azvnki amunicji. W samochodzie -;'at~l'lia't znajdowal.,- sil" 18 mln

palną
zł...

Pcokurator RejJno·.vv dz:eln'\. Kr'wodrza w K"ak:>,vie za 'to.':;")wał w s osunku do kOeowe ..... Ka~imiet'-za K. sprawcy
Ą·Voadku.
areszt tymczasowy .
n~ omiast obaj konwojenci utarg?,:, h",nr:\!u odnowiarlać beda a
lCle alkoholu w trakci", oracy.

Prze ds.ęblor;;twa

Produkcji Leś nej ,.Las" w
Z ielo nej Górze n.e narze~{a
j ą WLęc na bl'ak roboty. SoLi się tu i SU"Z)" grzybY,' a
także
prod.ukuje
_sałatki
grl.yoowe.

STH. t

Do nietypowego wypadku doszlo na ulicach Krakowa: sam ch6d .• nysa'~ ..::. wlasność Urzędu Poezty wymusiła oierw S7.ei,s~wo zderzając się z .. fi ateIn 125p"
którei:o kierowca
od~ió,ł obrażenia
ełowv. Oba

nIt"

Kupić,

,NA
STR. 'f
.;

RWPG za 'WśpółpraCą

ćwiczeń,

c.zeń soc~aJnych . Wystolfczy
dać, że szOlbn io
mieści
si ę

W

DOKOŃCZI!:NIE

dla województtwo i m :OoSlt<J placówko (w tym roru obchodz i
swojetl
ruiała4C1Ości)
40-le.oie
pracuje w baordtzo trudll"fC'h wo-

run,kach.

•

ś

publiczność.

3

Kielcach

nie kupic._

Fol Al. Piekar.. ki
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http://sbc.wbp.kielce.pl

NA STR. 7

,<

roz,poczęła

5lię

RWPG. Naw:ązując do tego
.5 pot:ta·rllia,
zaos tE)pc a sekretarza radyZdz;islaw Kurowski p r ze 'Nooniczący delegacji
RWPG na
obecną sesję Z grornadzen,.a 0gólnego NZ, ośw iadczył w
ponied z:ałek koresponde ntom,
akredytowany m przy
n )Wojors.,{fej 3iedzibie ONZ.
iż
rada dąży do \'I."5p61pracy :r;
wszys>tk;rpi państwa,mi na zasadz.ie wzajem.nych korzy~L
Odpowiadając n.a pytania dotycząc e
zadłużenia
państ w
członkowskich
RWPG stwierdził. że problem ten można by
rozw : ą zać
znacznie
p r ojc iei.

gdyby w spółpr aca z Zachodem
op i erała s:ę na zdrowych pod.stawach, gdyby Z achód nie stoDOKOŚCZENIE
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Mechaniczny
policjant
Robat RMI-3, waożqcy 104 kilogramy, z neścioma kołam. ł

;ed'1lq

rękq

ogłoszony

z-oct4ł

w

Nowym Jorku na jle pszym połi
dantem m !eslqca. RobO: z.a.słu
żył na ten tytuł za
Jużq
pl)moc, które; udzielił polk;a.nt-om w pOJedy nku 2. uzbro;OInYmi grabieżcam i . Ki edy str:zetantna ucichła, robota wysłano dl)
kryjówk i bandy tów, by ustaU~.
czy oni ży;q. Doskonał e wywiqzoł się z tego
zadania dzięki _
SWI,>ffl elektronicznym oczom.

"Czapki" dla mrowisk
W lasach • [lD coraz cześciej
spotkać
mrowiska. na
które nałożono .. . metalowe siatkowe .. czanki". Ich
zadaniem
jest ochronienie .. domó·.v" mrówe;'; przed dzięciolami i dzikami. a także kłus:Jwnika~i. Wiadome- jest.
że
"mieszkańcy "
średnich
rozmiarów mrowiska
niszczą w ciagu roku o k . dwóch
mi1.ionów owadów, przeważni e
szkodników lasów i dzięki temy
ratują ćwierć hektara lasu.
można

skrócie
•

DOKOfJCZENIE ZE STR.

in! narodu polskieg·o do 1'10szyrh wyzwolicieli. DZIś organi:wcja Ikzy po.nad 2,5 milIOna
osób repnzentujqcych wszystkie
.irotiowisk-a
s.pc!e~zne.
TPPR
skup_a
lceteranów
II
wojny
śu:iatowej,
ale
także
najm!o:lszych
pne{j·stawicieli
Polaków. To u'łamie w szkołach
organizacja r.ozwija SIę
s1J$tematycznie.
ToW'llTzystwo
ma swoje kola w zakładach
pracy, instytucjach, organizacjach społecznych. !deI' t~wa
J'Zystwa
są
rozpowszechmia"le
ta,kże przez PatTioty<:zny f{,uch
Odrodzenia Na1'ooowego.
Podcza,a uroczystego spotkania z okazji W-lecia tej organizo.cji w Domu Przyj.afui Polllko-Radzieckeij w stolicy, przewodniczący Zarzq.du
Głównego
TPPR
StanisUtw W,.o-,uki
powi.edz iał
m.in.: ..nasz ruch
działlU i
działa
2
impiracji
PZPR, w ści.dym WS'pÓldzialaz ,ej ogniu:ami podstawowymi i instanCjami. Z ich strony otrzymujemy wsparcie dla
naszych
inicjat!I'W
programowych i organizacyjnych. Również stronnictwa polityczne, ugrupowania katolików świeckich
aktywnie
zasilają
jrC/'nt
sil
pnyjaini, sojuszu i braterskiej
wspótpTacy z Krajem Rad. Slo.wem, mamy u:sparcie szerokiego aktywu
sil
$polecznych.
Dzięki temu docu,ro.my z
naIlzymi argumentami i racjami
do wszystkich pod~tawo-wych
§rooowisk spoOleczmych i zawodowJ,'Ch".

11m

TPPR jest o-rganizacjq., poT 0tooodzqcq niezwykle
ożywioną
działalność. Wzajemne kontakty, wiz.J.1y w Związku Radzieckim,
p'l'211;azdy
raa.z.ieckich
p'l'zyjacż.ól do
Polski znacznie
zacie§niajq wzajemne kontakty.
Prowadzona jest wymiana doświadczeń

pomiędzy

zakładami

pracy, instytucjami,
szkołami.
Daje bo gu'arancję rozwo-ju sze,.egów tDWarzy 'wa.

Na pOf'zątku lai
siąlych, po poiarze
toni M . famieszkał

siedemdLiedomu, Anz rodzi q w
budynku PKP, nie opodal ,Jednej z podkil'leckich stacji. Gdy
dwoje jer; o dzieci dołączyło ta'n
do podwórkowej r;romady, r ikt
się nie spodzi ewa ł, że w r;ronie
tym wyroś ie wyr?dna córka.
Fakt ten wyszedł na jaw doJliero przed pi(ciu łaty, kiedy
to sąsiedzi Antonier;o 1l1. stwierdzili, ie je!;"o iy~ie przemienilo się w gehennę. Córka
i
iona przystąpiły oto z determinacją do lizyez ' ego i moraln~o znęcania
się
nad nim.
Biły
go i obrzucały stekiem
wyswisk. Nigdy, nawet w
okresie świąt, nie było dla Antoniego M. miejsea w mieszkal1iu. Na nocny spocLynek wypędzano r;o do chłodnego r;anku. Spał tam na cienkim sienniku pod stf'rtą szmat. Niekiedy
ukJadał się do snu do dworcu
kołejowym lub w szopie. Pomimo że oddawał w domu zarobione pieniądze, nie otrzymywał
żywności. Cn ami
córka wynosiła mu nędany ochłap. Jadał
pod gankiem. Nie wolno mu
było przyjmować pożywienia ani tei in,.ej pomocy - od są
siadów. nekroć taka nadesl:ła,
córka i iona (znane z awanturniczego uspo obie><ia) w zezynały
karczemne kłótnie,
de
szczędząc
obelg nikomu, dla
kogo ojlla :'any los 60-letlliego
dziś człowieka de był Obojętny.
Nie pomagały maltretowanetakie i .terwcncje praco wtlkow posterunku MO, opi~
kuna spo eznego oraz urzędu
gminy. W końcu SiJrawa tuf;! ..
do Sądu.

~u.
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l:P!n. drzewne. Dla Zakładów
MeiOfowyeh w. Radomiu wytwarza ~ę wtładki "'o waJizelt
na maszyny do szycia.
• Badania średniowiecznych
fortyfikacji
Bodzentyna będą
kontynucpNOne
metodą
teledetekcji, co umożliwi archeologom zlokotizowcmie położe
nio brom wjmdowych i baszt
obronnych. ProwodzCłloe
tei
będą prace nod zabezpieczeniem podziemi miasteczko.

•
Bucbw\.oni OI!rzymajq w
bo. 550 m szcśc. wyrobów mormuorowych z zoklodu /""w S;ologonie pod Kielcomi, o rol,!ictwo 12 tys.
ton OO>NOZU
wopniowo-mogne:OINeqo
z
• Wlosoch /.ogOtNs.kich ży_
Losk:aw.ej"
kolo Mie<lz.ionej
Góry. Obie wy:wórn,e n(]ol~ą je Już kiikaooście ~, które'
te
strony
do Kieleckich Kopo,lń Su,rOlN- przyrwędrowo'y w
proo.....-dopodobnoie
z
Pu:sa:czy
ców M:ne:-olnych.
• Zak/ody przedsiębiorstwo Kompinoskiej. Kompleksy leś
"Los" oprócz przetworów
z ne tego oodle-śn·''Ctwo rom1e5'Zruno leśnego produkują rów- kute to(]He co oo}mn.'ej 58 jenież skrzynki no owcce OIoz I€lrn., 580 SOlren, 82 dzikl i 8
(im)
trzonki do siełief i #me wy- borsuków.
>

•

.

.'

DOKO~CZENIE

ZE STR. 1
I tu zaskoczen:e zanotowaliśmy rekordową podaż przy
bardzo małym popycie. Pojazdy usiłowalo sprzedać około
pół tysiąca o.sób. Ceny, jak się
Okazuje, kształtują się na po-ziomie sprzed podwyżki, a w
niektórYCh przypadkach są nawet niższe. Można dojść do
wniosku, że spowodowane jest
to dużymi kosztami utrzymania
pojazdu. Nie bez znaczenia są
również
trudności
paliwoJ,Ve.
Przeciętny
użytkownik,
który
dotychczas wyprowadzał samochód z garażu na sobotnio-niedzielne przejażdżki oraz w. I r
kresie urlopu kalkuluje. iż bardziej będzie mu stę opłacać
korzystanie z państwowej komunikacji.
Oto kilka przykładów: nowy,
mały "fid"
kosztuje ok. 5511
tys. zł, rocznik 1981 - 400 t s.,
1979 - 300 do 355 t~s., 1978 280 tys.; duży ,,fiat" - 1980 5:0 tys.,
700 ty. zł, 1979
1976 - 320 Łys.; "łada" z 1983 r.
14f10 tys. zł; ,.s!toda" 1982 r. ,
- 890 tys.; "zastawa" - 1979 r.
4~O. t~·s. Cif'Jrawost1tą oslatnif'j gieh!y była oferowana za
400 Łys. zł "syre::a" z nadwo-

Ani córka, am zoo a, kt3re
o _niewlaściwe traktowanie A' toniego
M.,
nie
prLyznały . się
do zarzuca!lych
im
czynów.
Fakty
przeclyły
jednak
słowom.
Za
kO:.tynuowanie zdaruń o~jętyeh
aktem oskarie ..ia, dec) zją 8<\du
wyrodna
córka
zostala
arcSLtowa~a w trakcie procesu.
o~karż:o:1o

4 tygodnie aresztu Sl\ zaliczką
kary 15 miesięcy pozba1ll'ienia
wolności,
którą
orzeczono w
tosunku do nido Z moey asla"'-y • amnestii (z tl.VD. br.)
wLgI(dem żony A utonier;o M.
postępowanie
karne umorZOnO.
Wyrok nie jest prawomocny.
(maj)

Informator

ziem "skody" i deską rozdzieł
czą "poloneza" ten oryginał
nie znalazł jednak nabywcy.
Przeważają samochody używa
ne, sporo
jest .. mercedesów"
przyprowadzonych
prawdopodobnie do kraju tuż przed zmianą celnego taryfikatora.
_ (ALP)

115 lat

działalności

"Społem"

w Raaomiu

Wcwraj z udziałem cz.lonlkini Biura
Politycznego
KC
PZPR _. Zofii Gr~b, prezesa
Cen.tralneg.o Zarządu Sp6łdzioel
ni Spożywców
,,społem"
Bogdana Augustyna, I sekretarza KW PZPR - Bogdana Prusa, woj~wody - płk. Alojzego
\'rojciechowskiego odb)"'la się uroczysta akademia z okazji 115lecia
działalności
SpÓłdzielni
Sp;>żywców
,,społem". Spo:kanie bylo okazją dO' wrll(!zenia
najbal"dtziej ?.asłużonym pracownikom i działaczom spółdziel
czym wysokich odznaczeń pań
stw-Q>\vych i regionalnych. Krzyże kawalerskie On;leru
Wrodzenia Polski otrzymali: Teresa Choiln.iewlcz i Jw'ef Taras.
\\'rll(!zono złote, srebrne i brą
zowe krzyże zasługi i medale
4O-lecia. Zał.oga PSS
"Spolem" w Radomiu otrzymała
takie
sz.tandar
ufundowaIlJ'
przez czl>onków s-p 61dzielni.

Zagorzały

świąteczny

;rak nas poinformowano w

kibiC

Itlbicem drugoHgowego v.. loskiego klubu piłkarskie
go FC Perugia jest... 83-letnia
Edda Trinati ConU. Sędziwa pani
Conti uzyskała atest kardiologów,
dziękl któremu nie ma już kłopo
tów :z rOdziną zabraniającą jej
spędzania wolnego czasu
na stadionie. Zarząd klubu doceniając
przywiązanie do barw klubowych
ofiarował jej kartę wolnego wstę
pu na mecze rozgrywane w PerugiL
Zagorzałym

Wydziale Handlu

• 31 paździemika (śrOda) sklepy sPożyw
cze i warzywnicze z wyjątkiem. placówek o jedno- lub dwuosobowej obsłu{jze czynne będą o
dwie godziny dłużej, sklepy przemysrowe natomiast jak w dzień powszedni. Dłużej o dwie
eodziny czynne będą także placówkd usługowe.
• 1 listopada (cz-wartek) - od 12 do 17 czyn~
ny będzie dy::urny sklep "Delikatesy" przy pl.
Partyzantów. Od godz. 7 do 15 otwarte będą
wszystkie ki'Jski "Ruchu" na terenie miasta, a
od 8 do 14 kwiaciarnie. Swiąteczny dyżur pełnić
będą także calm:lobowe parkingi strzeżone i stacje benzynowe przy ul. ul. Konopnickiej, Armii
Czerwonej, Waligóry, w Niewachlowie i Chęci
nach oraz niektóre placówki gastronomiczne.
• 2 listopada (piątek) i 3 listopada (sobota)
- wszystkie sklepy i punkty usługowe czynne
będą w
normalnym wymiarze czasu pracy. W
dotychczas obowiązujących godzinaCh .otwarte
będą także zakłady gastronomiczne.
• 4 listopada (niedziela) - w godz. od 10 do
17 czynny będzie dyżurńy sklep - "Delikatesy"
przy pl. Partyzantów. Tak jak w niedzielę, otwarte będą 'Ą-szy~tkie stacje benzynowe i par-

P'mtm,ie hallldcl?

jakości

artykułów

spożywczych,

·w tym pieczywa - i mleka. a
także
zaopatrzenia
sklepów,
kultury obsługi o:-az rozszerzenia zakresu usług PSS. Wszystkie te sprawy znajdują często
. odbicie na' łaJnach prasy i wiele z nich jest podejmowanych
przez redakcję na skutek interwencji D}ieszkańców . Kielc.
Szczegółowo o dyskutowanych
w czasie spotkania problemach
pisać będziemy
w
jednym z
kolejnych numerów.
(b)
Zj?ad delegatów SD

w Suchednie/wie
Suchedniowie odbył się
zalożycielski
Zjazd Delegatów
Str.onnictwa
Demokratycznego
miejskiej organizacji. Na obrady przybyli: członek Prezydium
CK SD, wiceminister Krzysztof
Zan:ba,
przewodniczący
WK
SD, Eugeniusz Kot i sekretarz
WK SD,
Zbigniew
Porębski.
W dyskusji
delegaci poruszyli zagadnienia dotyczące roli i zadań członków suchedniowskiej
organizacji SD w
-realizacji programu stronnictwa
W

.

Ceny warzyw I...
kontrole wewnętrzne
W mIniony czwartek po prze6 lat trwająl!ej
kadencji kupcy woj. kielec!cie!!o
wybrali nowe władze ?rzcszenia Prywatnego Handlu i Usług.
Podczas walnego zebrania dyskutowa10 o probleJla::h Rrodowiska, w tym także o kontrt>lach i nadużyciach. Smutny to
fakt, ale część osób prowadzą
cych działalność kupiec,q me
chce znać marż, receptur
i
gatunków. Prowadzi
sprzedaż
niezgodną z zezwoleniem. Bezpośrednio po ko~ trolach
wiełe
spraw trafia do kolegiów
ds.
wykroczeń oraz urzędów skarbowych.
dłużonej,

•

(~)

Urzędu Miasta w Kielcach, placówki handlowe
'Usługowe czynne będą w następującym czasie:

i

Ja

Wcwraj w Kielcach odbyło
się, z inicjatywy Zarządu PSS
"Społem" spotkanie przedstawicieli władz tej spółdzielni z
dziennikarzami prasy i radia.
Zasadniczą
część
spotkania
stanowiły odpowiedzi przedstawicieli Zarządu PSS "Społem"
na stawiane przez dziennikarzy
pytania. Dotyczyły one głów
nie organizacji pracy handlu,

•

•

W porównaniu z ub. tygodniem mamy kilka zmian w
cenniku.
taniały bura>!.i i kapus.a biała. Wypadły z cennika
pomidory
gruntowe,
których
już na rynku
nie ma. Cenę
kapusty kwaszonej ustalono n a
poziomie cen obowiązujących
handel uspołeczniony:- Handel
prywatny Obowiązują następu 
jące ceny: kapusta biała 9 zł,
buraki 13 zł, marchew16 zł, cebula - 35 zł, jablka w
grupie preferowanej
(mekintosz, lobo) - 46 zł, 7.iemniaki (daw)
16 zł za 1 kg.

s~rzeżone. Całodobowy dyiur pełnić bę
dzie Stacja
zybkich Napraw Samochodów' w
Niewacblowie oraz pogotowie techniczne przy
ul. Krakowskiej.
Dodatkowo, w dniach od 30 pażdzdernika do
2 listopada w gódz. 9-17 będą uruchomione stoiska ze sprzedażą zniczy przy cmentarzach w
Kielcach, Cedzynie i Białogonie oraz. na skrzyżowaniach ulic Sienkiewicza i Buczka, Krakowskiej i Sciegiennego, ~enkiewicza i ~mskiej.
(kaz)
DY1;URY STACJI .,POLMOZBYTU"

kingj

1 listopada w godz. 7-15 pracują st .. cje obsługi samocqodów w Kielcach przy ul. Krakowskiej, w Ostmwcu - os. Słoneczne i w Radomiu
przy ul. Kieleckiej.
2 listopada wszystkie stacje podległe PP "Polmozbyt" w Kielcach pracują w normalnym wymiane godzin, tj. od 6 do 22. 3 listopada w godz.
7-15 czynne będą
stacje: w Kielcach przy ul.
Krakowskiej, w Jędrzejowie przy ul. Partyzantów, w Ostrowcu na os. Słonecznym, w Grójcu,
w Starachow:cach pr.zy ul. Ostrowieckiej, w
Skarżysku
przy ul. Krakowskiej i w Radomiu
przy ul. Kieleckiej.
4 listopac!a- dyżur pełnić będą w godz. 7-15
stacje przy ul. 1 Maja w Kielcach, przy ul. Mickiewicza w Ostrowcu i ul. Warszawskiej w Radomiu. We wszystkich wymienionych staCjach
dyżury pełnić będą również pojazdy pogotowia
technicznego.
(daw)

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

przyjętego(]
przez XII Kongres
oraz lokalnych problemów rozW.oju Suchedniowa.
Zjazd. wybrał władze Miejskiego
Komitetu i
Miejskiej
Komisji Rewizyjnej
SD, powierzając
funkcję
przewodniczącego
MK SD, Henrykowi
Krasowskiemu.
(daw)

Wczoraj
w
wojewódzki~j
instancji ZSL w Radomiu uroczyście zainaugurowano
nowy
rok szkolenia politycznego. Zadania w zakresie szkolenia ideowego przedstawił
zebranym
wiceprezes WK ZSL - Andrzej
Rejek. Wykład inauguracyjny
wygłosił pracownIk naukowy z
Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, dr
An!onj Mieczkowshj.
(m. b.)

grupę

inicjatywną,

w

celu
zorganizowania
ogólnopolskiej reprezentac ji związko
wej.
Prowadząca
dyskusję,
przewodnicząca
Wojewódzkiej
K.omisji,
Regina
Pawłowska
zwróciła
się
do obecnych na
spotkaniu o przesyłanie do 15
listopada br. uwag dotyczących
przedłożonych
projektów
dokumentów w celu wypracowania wsp6lnego stanowiska związ
kowców ziemi radomskiej.
(mb)

poszukiwania

-Trwają

Popitłuszki
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p;

teg
nel!:
rej~

nie
kał

lej)
dzi~
st~

kor
Eag

cia.

\1
..Ec

z t
nyc

nie

ob

p,
nyc
radl
się

no\\
sied
wic
Str<

prz~

Ministerstwo Spraw ""ewnę
irznych infol:Dluje, iż nadal są
podejmowane działania w celu
ustalenia miejsca pobytu ks.
Jerzego Popiełuszki.
Sp awcy wskazali różne miejsca pozostawienia ks. Popiełusz
ki, wymieniając m.in. rejon
Torunia i Włocławka. Z wyjaśnień
jednego ze sprawców
wynika, że wrzucił on ks. Popteluszkę do Wisły YiI rejonie
Torunia. Inni wskazali
zalew
wodny w okolicy Włocławka.
Poszukiwania prowadzone przy
udziale płetwonurków nie doprowadziły jednak dobłd do odnalezienia otiary. Według oceny
specjalistów,
w
miejscu
wskazanym
przez
sprawców
występują silne prądy i zawircwruoła wodne, co w znacznym
stopniu utrudnia DOSzukiwania.
narażając
jednocześ ni e
ludzi.
którym powierzono wykonanie
tego zadania. Zaangażowano kolejne ekipy wyposażone w specjalistyczny sprzęt.
29 bm. nadal podejmowano
na
szeroką
s kalę
czvnności
zmierzające do odnalezienia ks.
JeTze~o
Popiełuszki. W
rejon
poszukiwań przewieziono
drugiego ze sprawców.
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W;j'ele d7.ienni1tów zagranicznych poświęcających uwagę tej
sprawie, zwraca uwa.gę, że zarówno władze jak i Kościół powt.arza,ją 2I!pele o spokój, Przy-

J>OtIIDna

nac
cha
ró'\ll

kOli

z.wiązko-woow

Z inicjatywy W.ojewódzkiej
Komisf Współdziałania Zaklado ych Orgamzacji Zwi ązko
wych, w _ ZDK .. Waltera" w
Rad:>miu odbyła się wczoraj
narada związkowców. Głównym
'tematem dyskusji były kwestie
związane
z projektem dokumentów przygotowanych przez
krajową

4
pis:
chI
tYlI

lJu.ugurta.Oja srz.kolelllia
w ogniwa.ch ZSL

arada

S'

re

się,
rówr.ie-ż papi-eż
"zalecił zachowanie poczucia odpowiedzialności wobec tej no-

wej próby. której poddany zostaje Kościół i całe społeczeń
stwo polskie" (l'Unita). Włoski
dziennik "Corriere della Sera·'
napisał
w
tym
kontekście:
"papież woła o pokój dla swej
wzburzonej ojczyzny". A ustriacki dzi-e-nr.ik .,Salzbu:ger N"achrichten" stwierdził, że porwanie ks. Popiełuszki :fest cUOBem
p:"zeciwko Kośc;ołowi, n.arodowi i wład:rom.
W depeszy nada.'lej w poniedz;a·łek W'ieczo:em Reu:er lf.sze,
że nie spotkały się z odzewem
wezwania do stra.jków na tle
porwania ks.
Popiełuszki,
do
których nawoływali ,.zwolennicy "Solidarności,," w pewnych
warszawskich zakładach jlr.acy.
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za niedbanego dotychczas
rejonu. Szczególnie dług. czekała na swą kolejkę ulica Spół
dzielcza, Służby
komunalne przy
stąpiły do jej
kompleksowego
Eagospodarowa-

e-

m

ej

Iy

z
e-

~r

,)

ej

a-

D-

w

t)-

o-

ę,

ej

ta
la

15

:h

t)-

a.
ty
)-

i-

e!u

w
i-

m
a,
ti.

ie
J-

e.0

We wspomn:anym wydaniu
"Echa" zamieścil : śmy zdjęc ie
z budowy, dawno o czekiwanych, c hodników przy tej wla~
nie ul icy, Brygada bruka'rzy

Mieszkańcy

Herbów

tn
1-

otrzymają przychodnię
.Podczas jednej z ubiegłorocz
nych sesji MRN w Kielcach
radni jednogłośnie opowiedzieli
się za pilną potrzebą budowy
nowej przychodni zdrowia w 0siedlu Herby. Kilka dni temu
wiceprezydent Kielc
Jan
Strojwąs poinformował.
że
przygQtowania do tej inwestycji są w pełnym toku.
Kielecki "Inwestprojekt" przygotował już założenia techniczno-ekonomiczne, na podstawie
których do końca tego roku wykona projekt realizacyjny przychodni. Nie ma także większych
problemów z terenem pod budow~: z miejsca, gdzie stanąć
ma przychodnia trzeba wyburzyć dwa
domy prywatne i
przekwaterować 5 rodzin. Cztery rodziny już przeniesiono_ do
bloków spółdzielczych, ostatnią
przeniesie się do końca grudnia br.
Nowa przychodnia
dysponować b~zie 14 gabinetami lekarskimi i świadczyć pełnv zakres usług podstawowych. Kosztować
będzie około 90 " milionów zł. a jej wykonawca bę
dzie
Kombin at Budowpictwa
Miejskiego. Rozpoczęcie tej inwestycji ma nastąpić w II kwar tale przyszłego roku.
(.JPA)
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Radomiu

80 budyniów
do wyburzenia

o

lmiany W oznakowaniuJ
~eleckich

t-

ej

nich krótsze. Tymczasem zaubywa . Ostatnio np.
lokalowe podjęły
delikwidacji zakładów w
hotelu "Centralnym" i przy pl.
ParlJaantów, Natomijlst
salon
daroski przy ul. Sienkiewicza
wymaga remontu i też będzie
jakiś
czas zamkni ęty. Spół
dziel"oia znalazła wprawdzie odpowiedni lokal przy uL Sienkiewicza (na przeciwko "Do:uu
Mody"), ale na razie nie stać
jej na wydatek 4 mln zł na same tylko roboty budowlane.
'fi

....
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f

a /.fryzje
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praca przy ich pomocy okazała się przyjemnością i czesa"lie
trwało o wiele krócej .
Już przy drzwiach coś zaczyAle cóż jest jak jest i
na się nam nie podobać: jeśli nie mamy
co najmniej
Chyba nie wszystkie panie do
tn:ech
godzin
czasu
to do fryzfryzjera pytamy z nadziejera
się nie wybierajmy.
ją. A jakże, tu jest kolejJeszcze modelowanie, tapil'oka - słyszymy. Fryzjerek jest
wa ' ie. lakierowanie i wreszcie '
kilka, wi~ może nie będzie
Zbyt mało jest zakładów w
- ko iec! Oslatnie spoj rze~ie w •
tak źle. Trzeba l zaPYtać. czy
centrum miasta, łatwiej chyba
lusLro L.
mamy szansę na uczesanie. Jeś
dostać się do fryzjera we włas
li na dworze jest ładna pogonym osiedlu. J ednak za wyna}-...proszę płacić
da, są popularne imieniny, almowane tam lokale płaci się
bo święta, a zakład ma do b rą
bardzo wysokie czynsze. NiewyTo chyba najbardzie j przykry
opinię, to właściwie możemy od
kluczone więc, że prowadzenie
moment u fryzjera. bo loczki
razu
wyjść .
Bo niewątpliwie
tych
zakładów stanie się nicosą po prostu coraz droższe . Osusłyszymy: "Niestety, jestem zapłacal - e i trzeba je będzie za~
tatnią
podwyżkę cen wprowajęta, przyjmuję tylko na Z3.)\knąć. Gdy dod ać do tego jeszdzono w lipcu br. i co tu dużo
syn. Są w Kielcach takie z3k
cze kłopoty z wyposażeniem
mówić, od tego czasu wiele z
łady i takie fryzjerkl
do któpunktów usługowych i kupnem
nas d1ugo się zastanawia, zanim
rych czeka się :lwa mi E:s iąco:!.
suszarek. nożyczek i r~znikó w
pójdzie się uczesać.
Tak, tak ...
to
okaże się, że coraz mniejsze
- Dlaczego tak drogo] - pyAle przypuśćmy, że sytuac';a
z KPRB jeszcze nie zakoń
mamy szanse na ładną fryzurę
tamy prezesa Spółdzielni Prac y
tego d n ia jest zur,e!,lie oiwrotczyła prac, gdy okoliczni mieo każdej porze dnia i na każdą
Fryzjersko-Kosmetycznej
w
na i już .oczekuje:ny n2 ~woja
szkańcy zauważyli ze zdumieokazję ·
Kielcach Miro lawa Koselę,
kolejkę.
niem, że oto na teren wkracza
- Cenniki musieliśmy zmieMożr:a wprawdzie, jak to- r0koparka ryjąc ziemię Lnisznić ze względu-na wyższe ceny
bią niektóre elegantki, wyjeż
Zanim będzie "trwała"
cząc przy okazji dopiero
co
używan ych
kosmetyków. K ;Jdżać po modną fryzurę np. do
rzystamy bowiem
z
male' wykonane okrawężnikowanie
Warszawy. ale może by w takiej
Są
fryzjerki, które potrafią
riałów
zagranicznych
a lbo
sytuacji wprowadzić jakąś lojezdni.
dopasować
uczesanie do- typu
produkcji
fit'm
polonijnYCh
kalną modę? O, choćby "na j ~
Jeszcze -ra z się okazało, że
urody, doradzą nawet fryz . lrę
Dlaczego
r ie krajowych? Bo w
ża '
ll<l każdą okazję. Takiej m:lż
koordynacja prac inwestycy jciągu naj bliższych
dwóch
lat
(kb)
na śmiało powierzyć swoją gło- , nie możemy się spodziewać dosnych n ie jest naszą mocną
wę. Ale często bywa, i.e przed
stroną. Zywa ilustracja oowcitaw naszych szamponów. bo pły
rozpoczęc iem
"zabiegu"
obie
pu, jak to jedna b rygada po.ny do trwałej (np. "wenus") są
strony się targują, przekonują
słabe, niszczą włosy
1... ręce
gania drugą: "kończcie robowzajemnie. Czas leci... Wreszfryzjerek.
tę, bo my tu będziemy
kocie: "Niech będzie tak, jak mia- Materia ły są drogie, ale
pać".
ła ta pani przede mną",
bardzo do brej jakości - zapewChciel ibyśmy zostać prze koIdą w ruch szczotki, nożyc z
TO SIĘ ZDA.RZYLO
nia kierow .. iczka zakładu przy
nani , że taka właśnie kolej ki, lokówki. Mycie, strzyżenie,
ul. Zeromskiego. Ręczę za
NAPRAWDĘ!
ność
robót na ulicy
Spół
układa nie, suszenie.
I znowu
szwedzki płyn de trwałej onmycie,
odżywka,
strzyżenie ,
dzielczej b yła' spowodowana
dulacji "ballerina", który na"W 1979 roku k 'lpiłem scysuszenie, tapirowanie ... W chwidaje się do każdych włosów, nawyż - zą koniecznoś cią. (aD-no)
zoryk wielofunkcyjny produkcji
li gdy siedzimy pod suszarką
wet najbardziej
zniszczonych '
Fabryki
Nakryć
Stołowych
Na
zdjęciu:
zruj nowany
fryzjerka rozpoczyna o perację
rozjaśnionych
i farbowanych.
"Gerlach" w Drzew icy pina kijku innych głowach, żeby
krawężni k przy ul. Spółdziel
Mamy też bardzo dobre odżyw
sze
Piotr
Nowakowski
zam..
nie tracić czasu. I nieraz się
ki (szwedzkie), szampony firmy
czej.
Kielce.
Nowy
Swiat
50
m.
11.zdarzy, że klientka. która przypolo .. ijnej. zagraniczna
hennę
Foi_ L. Adamczyk
W tym roku pękła sprężyna f
szla później. wyjdzie wcześniej.
do rozjaśniania włosów. Trwała
nÓŻ stał się nieprzydatny. PrzeAle gdy rozpoczynamy już nerwykonana
przy użyciu
tych
słałem go do "Gerlacha". Nie
wowo
pokasływać
"nasLa"
ma t eriałów kosztuje 5!H zł. Intylko przysłano mi nowy scyfryzj erka podchodzi z rozbrane ceny: rozjaśnianie pasemek
zoryk,
ale
przeproszono za
jającym uśmiechem i zaprasza
- ok. 700 zł, natomiast strzykłopoty,
które miałem' z tytudo lustra. Przyglądamy się, co
żenie 80 i 50 zł, uczesanie na
łu
wadliwie
wykonanego
noża.
robi z naszymi włosami. I wiwałki 152 zł. z modelowaUprzejmie proszę o zamieszczedzimy: suszarka jest chyba za
niem - 157 zŁ
nie mojego listu z podziękowa
duża i za ciężka, niezbyt pos- Ceny mogą być różne w róż
niem dla tej firmy. Równołuszna ruchom rąk. okrągłym i
nych zakłada ch - mówi dal ej
cześnie przesyłam pismo od dyszczotka:ni do modelOwania też
prezes spółdzielni - poniewaź
re kcji "Gerlacha".
trudne zręcznie "manewrować"
różne mogą być używane kosOkoło 80 starych,
przedwometyki. Często ceny zmieniają
I nagle - przestój. Co się sta. Jest ono na tyle inte~esujące,
jennych budynków
mieszkalsię z dostawy c a dostawę i sało? Okazuje się, że zginął grzeze zdecydowaliśmy się je opunych w Radomiu kwalifikuje
mi mamy z nimi kłopot. Klient
bień. Ze zdziwieniem patrzymy
blikować:
"Fabryka
Nakrye
się do
wyburzenia z powodu
powinien jednak wiedzieć, za
jak fryzj erki wydzierają sobie
StOłowych "Gerlach" Drzewica,
bardzo złego stanu techniczneco płaci, dlatego też za biegaz rąk nożyczki. lokówki. suu~.
Waryń
skiego
41
W
załącze
go. Miejskie Przedsiębiorstwo
my (na razie bezskutecznie) o
szarki.
niu przesyłamy naprawiony Sl!yGospodarki Mieszkaniowej już
wydrukowan ie cenników. któ- Ciągle brakuje nam tych
zoryk NK · 367 w futerale szt. L
w tym roku przystąpiło do ore rozwieszone byłyby w każ
przyborów mówią.
Na
Jednocześnie
przepraszamy za
czyszczania miasta ze szpecą
dym zakładzie. Fryzjerki i tecztery pracownice
mamy np.
kłopoty związane
z użytkowa
raz mają cenniki i klienci mocych osiedla ruder. walących się
tylko dwie suszarki, trzy komniem wyrobu wyprodukowanegą, a nawet powinni z nich koposesji i kamieniczek, Do tej_ plety lok6wek. Musimy przynogo przez nasz zakład". Podpisał
pory rozebrano 3 takie obiekrzystać.
sić do
pracy
własne. Często
gł. specjalista ds. jakości.
ty, a do końca grudnia pod kinie pozostaje -llic innego, jak
fryzurę
lof i łopatę pójdzie następnych
przywieźć suszarKę czy nożycz
OD REDAKCJI : Musimy przycora z trudniej
8 budynków. W dw6ch miejki z zagranicy Kiedyś ogląda
znać, że z takim potraktowascach po starym budownictwie,
łyśmy zestaw do czesania kuniem klienta przez firmę nie
W Kielcach jest 21 zakładów
w ramach tzw. plomb postapiony w RFN. W
pierwszej
spotykamy sil! na co dzień, a
fryzjet;Skich, Gdyby było ich
chwili nie w iedziałyśmy, do czewi się dwa wielorodzinne bloszkoda.
wi~ej, pewnie i .kOlejki byłY:lY
ki spółdzielcze.
(.JP )
go służą niektóre przybory. A
(iga)
~zy

ł

z-

droższe

"Kończcie robotę, bo zaczynamy kopaćr

ie

u-

ez
w

.- Loczki coraz

Przynajm iej raz na trzy .miesiące każda z r as oglądając w lu~
trze swoją fryzurę, stwierdza z przeraźeruem "Wyglądam jak
straszydło!" Nic więc prostszego, jak wejść do pierwszego z brzegu zakładu fryzjerskiego, a po riedłngim czasie wyjść z najmodniejszą fryzurą. No t o spróbujmy.

ma,

aj
m

nożyczki?

października

pisaliśmy

ej

wziąć

ulic

I

WIDNO W DZIEŃ,
WIDNO W r;OCY._

I Z wędrówek po księgarniach

Na wielu kieleckich z.nakach
drogoW}'ch pojawiły się tabliczki informujące o zm ianach począwszy od 31 bm.
.
Zmiany w ruchu dotyczą
ulic wokół cmentarzy - informuje zastępca kierownika Wylaczego w n iektÓTych ki.e działu
Komunikacji
Urzędu
lec kIch kl1ęgaM'uach k"qtMiejSkiego w Kielcach, inż. Edka jeK tak daL/ro i nieward Kamiński. - Aby ułatwić
dostępna, nawet 1eś!i nie "po~ojazd
wprowadziliśmy
ruch
lują" na nlq 'Pekulanci? PanuJednokierunkowy
na
ulicach:
je zwyeza] oddzielama klenta
&iegiennego (na odcinku od ul,
od kll4żk:! szczelnymt lada"lł i
Gagarina do ul. Husarskiej).
apnedawcq obrzucaj~m ezę 
Koniewa (od ul. Husarsk iej do
Kp niechętRlIm .pojr7eniem ft4 ul. Gagarina). Sobieskiego (od
tręt«, ktÓTemu zechce się olJejUl. Husarskiej ero ul. Koniewa).
net cof z trudem w plltrzoneGagarina (od ul. Sciegiennego
po na półce.
do Marchlewskiego). Ponadto .
na ww. odcinkach ulic wprowaCzy nie byłOby wllgodniej dla
d.ziliśmy zakaz za rzvmvwania
kupujqcllCh I aprzed4'(1C1JCh poSIl'
!'ia u' . Husarsk:ei o"''''wiaukładać na lad!Ich Jcill<a egzemz .~, ać bt;dzie ruch dwukie"unplany z pólek. tak bJ/ k4źdJl
"y. 7.mia!1Y te 90'0 o " zone
m~:1l kSiqż1cę wziqć,
obe 'r'''~ ''
d
,,1 31 pa
't>-n':n nd
Oczywiście
lClIl'!l(lga DOli t< od
l 'Ii G) 2 l:~t ra
doi7
"!e rlll ·wra" ie< ł: "zn' j ~ r .. 0.
(~ t\')
tzC~
u.~a~ .. na. kupu. .. :-c?,c' , c1to -

D

l

be

cfaż

nie

morna zakła.dać, że
tylko
patnlł,
jak
tu kSIążkę z księr rR, ukraŚĆ_

wuyscy

boją

Nie

się

kra.dzieży

klię

gane UJ l1myeh mi4.sfach. W
Krakowie na przukład ksiqżki
tDtIklada cię
na 14dzie czy
UJielktm Kole. MoŹ>7la przeplqdać i wltble al! do
wolt.
O

tym, że W w1ększoścl księgarń
jest wolnv dostęp
do półek,
nie W4rto już wspomi.nać. Tam
n.atomta..t. udzie klientów jest

bardzo
wać

dużo

- . by wyeliminonadmiernego

twoTzen!e

tłoku -

czki.
FJco~te

w!f'P"owadzono kOł%!I
Ten
P,.o,ty
IL unata ek
''l ~ "li rl'
c a
~ dZIE żę.

a ;ednoo:z
d'" za.j" ,

~'I'

, ,

trI

t ,St ba--

b~
Ź" 80 ie
s:.yc: r ać aaZIe !l;t··:~ c\ce . Z 'e lę-

k!»zyczkiem"

garni ,,z
wllchodzi

puńllmi
książką, Księgarze

z

rzadko

bez kllqżtki, z tych
ladamI
rzadko z

się

mogq

S1ę

z

tttm

nie zgodzić. bo "przecież
mll %!1W3Ze proponu;e-mll n4IZllm klienłtOm co. UJ zastępst
wie" . ale zaglqda;qcy do kie-

leckie"
;eń

blęgorń

potwierdzq,

że

z tli'" rórnie.

Może kiedyl d'OczeJromll a:ię.
że przll wejściu do kielec-kie;
kłłęgarn! otrzymamy koszyczek
i da woli pooglqdamy, CD zna;duje się M półkach i l4dach.
r,.z 1?cleż. abll do teg o
doszło
c"!e 'r.!!e t-z. ba
wp~, cj cz
u' e'l< " nil kład!, "ll'rar
V-"sf,.
"TO hę
p m..13:U"1· u i

C'1t-:ci.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Ostatnio
otrzymali śmy
list
od czytelników z Radomia, w
którym prosi się nas o interwencję
w
Administracji Domów Mieszkalnych na Prędo
cinku. W 5 klat kach budynku
przy trl . WyścigDWej 10 dzień i
noc pali sii: światło. Sytuacja
taka trwa od ponad miesiąca.
Nikogo to z administracji nie
obchodzi. choć lokatorzy interweniowali wielokrotnie. Liczymy, ii. wreszcie zoStana zamontowane automaty. których ponoć wszystkie administracje domów mieszkalnych w tym roku zakupiły dostateczne ilości...
(.... lm)

J

mu za

,

•

I

•

"Szklanka mleka

c

do sieb:e z I>korzy Wmo że wif;ksCL() ść matek korl-ysta 7. ' dobrod... ·ejstwa urloj{:em - mam dZICC<iO! podej pów w)tLowaw ..zyc:b, pT'l)cbodzi kiedyś ten dCLień, że musimy
muje w jednej cow iU decyzję:
te ""woje najukochar.S1Ze pociechy oddać do żłobk.a cny PT7.cdtyl·iw to - żadne j·nue. A dzie- .
SZJkola, "\") puścić na parę godz'n spod opiekuńczych skrzydeł . i cko. dotychczas- trochę n.ieufne,
Użalamy się nad sWII~m i ich losem, sprawia
nam przykrość
patrzy roziskrzo:1ymi oczaJni w
widok zapłakanego 2-latka, który
uwied... iOOlY odchodzi od
twarz tej I>bcej kob'e-t:·. l 00
Już od wielu lat w
drzwi, że to jeszcz.e nie po niego prvys7.1a mama, babcia C'zy
tej chwilii
jest 1>:10 najpięk
lego krliju tI'Wa akcja
niejsze. n.ajmądrzejsze na świe
tatuś. Wiadomo jednak, że za parę minut znajd zie się on w
W wielu miastlH:h t~
cie.
objęciaeh kochających bliskich, poczuje się bezpieczniejszy.
wrowiu da.ieci, prowa
Nie mogą też zazwyczaj przymleko jest naturalnym,
rodzICe docze-kać s·ię dnia,
Ul tym ko!I1:ekści-e S2ma myśl sierotyn.a:turalnej. Są dwie lub szli
ŻYWC2; ·nl. Niestety, w nasa:ym
kiedy wreszcie b~ą mieli je
"
o domu małego dziecka
t~zy połsleroty. Reszta. t'? tzw .
w dl>ffiu. Przecież ta m cze-ka
rokiem szkolnlYm w tej akcji, Wl'SII.IlIU2~e
wywoluje u nas emocje,
~ler?~y s.p(}łecz?e. Traf;alą
tu
ładny p!>koilk ")rzyg(}towauy od
wyd.a.je się przykra, bolesna. Z I W rozny:m Sit a.n·le. ~ lek~or e. barwielu miesięcy n.a przyjęcie
O przyczynach posta'n owiliś
takimi właśnie uczuciami przedw za.me-dbane. medozywlOne,
najważnie;szej w rl>jzin.ie 060 my porozmawiać z przedstawikraczam próg D:>mu Małego
nieufne. wystraszOllle Okres a by. Ale na wet przy tak spondelaID.i
instytucji
b io,.ących
Dziecka przy ul. Toporowskie~apta.cji do rw:wych warunków
tanicznej i je-dnoz.nacznej wzabezpDśredni udział w tej akcji.
g.() w K ielcach Dzielę s ię swoJest. bardzo zroz~1l(~owany. ~za jemnej akcep~acji przyszł.a roMówi pani Danuta Wlochyń
imi odczuci.ami z kierownic:cką
sa~ brzeba duzo <:z.a>su. ze?y
dzi,n.a musi
odbyć
minimum
ska, referent ds. analizy ryn_Barbarą
Kacz.marczyk, k~óra
dZJlec.k o 'poc~uło S lę . pewm~,
pięć spotkań w obecn()ŚC~ prajuż na wstępie
nie podZiela
b eZlpleczm e, zeby ustąpI,ly lękl,
·ku
Spółdzielni
Mleczarsk iej
cown,ików domu. Jest to bo"Radostowa" w Kielcach:
mo~j o-pi.nii. Fakt, to przykre,
aby .. doszlo .do ",:,la~iw:ej kon.wie-m decyzja pl>de jmowana raz
że w ogóle musa:ą b yć -' tego
dyCJl psychiczneJ. l IlZycL:l.eJ.
Na początku każdego rona całe życie i nie może być
typu placówki. ale. zaws~e i
W tym. c~lu codzlenn . ~ odW:1eku szkolnego wysyłamy
do
tu żadnej przypadkowości, pow każdym pańS'twle są s:erodza dZleel lekarz, kazde
Jest
.ws.zysl:;kich- szkól pocts.t~ ./ ow ych
myłek .
Do.tychczas
d-zięki
ty którymi ktoś musi się zag.r untawnie bada.ne przez psyPOZIOMO: 1. stary
me-bel,
'p i6JJla z propozycją przys t ąpie
wnikliwe-j
an.ałizie
każdeg o
jąb. U n.as robi to
pa.ństwo.
cho.loga. Wprawd'zie g~ówna u 6. wzruszenie, uniesienie, 7. ogół
ma do akcji "Szklanka mle-ka
przypad'ku, a przede
w.szy.stTrudno sobie wyobrazić, co by
waga skoncentrowana Jest orzedla
każdego
ucznia".
N if
pojazdÓW, 8. gra
w
teatJr ze,
kim dzięki dokładnemu 's prawSlię stało z tymi dziećmi gdyde ws.zystkim ze wz.ględu
11. substancja podobna do gutawszystkie
szkoły
przysyłaj"
dzeniu warun.ków . stanu zd·ro by wstały tam. skąd je do nas
na . wiek. podopie~zn!ch. mł
jednak
odpowiedzi
pozyty'wne.
pe,.ki. stosowana ' do
wyrobu
wia i powodów. dIla których
- przywiezi.onQ.
oplec.e plelęg.nacYJneJ. rown<?,le Są w . Kielcach
placówki jm
pasów napędowych, l~. oleie:~
ludz.ie wecydowali s ię n.a a Chętnie korzystam z zaprogle Jednak
pro~adzon.a J~st
00 wielu lat nie zainteresow.aróżany,
15.
uchwyt
slusarski,
dop:owani e dzioeeka - nie b y szeni.a do obejrzenia domu.
praca nad. rozw oJem emoc~o16.
wygnaniec,
20.
spieko-ta,
~e zakupem mleka. W
ubie ·
ło przypadku,
że-by
ktoś
je
W.spólnje z JGerowu,iczką wchon.a.lny m i llltelekt';1al n:y:n , dZI~głym roku sprzedaliśmy szko22. w c-zasie II wojny śwhlto 
zwrócił po j.a·:dmś czasie Dziedzimy do sali, gdzie znajdują
cn.!e maluchy ~le rozn,ą s,ę
łom 41.160 litrów mleka. Naj-wei, dzielnica
żydows.ka,
23.
ci są oodawane ludziom Waff"się d-zieei na.js tarsz.e 2,5-3SWOJm zach·ow'alllem
od tych
więcej do Szkoty Poostaw owel
ptak podobny do st rusia,
UItoŚC!OWy •.1. odp:>·.vie:izialnym, o
l-atki.
w~chowanych . w ~omą,c.h
ro:n.r
16 - bo aż 19.536 l. Akt)'w·
mieszkuje
pampasy
Ame-:-yk-i
" rys okim morale.
:r
d'zllllnych
Sp,ewaJą
pHlSenkł,
.ne
s4 równ ież szkoły nr; 2, 3,
P/d.. 24. rvsa"
Dzieci reagują n,a mój w id ok
Ch.oozi
przecież o to, aby · te
uezą się w ierszyków. mają do
7, 24, 28. W
bieżącym
ro.l<:li
PIONOWO: 1. meta k·w a sztawyrwane z rodzin patolog icz.:I.ormalnie jedne n.ie zwra swej dyspozycji telewizor. raplanujemy sprzedaż szkołvITl ok.
ba
ll'IIlaClllaJąca . zam·knięcie
caj-ą w ogóle uwagi. zajęte zanych wY'l'{)G!Y na pełnowartoś
diolę. ~asooisma. ksiażeczki, du45 tys. li1rów mlek2. ale do~
d rzwi , 2. układ rubryk.
snis,
ciowych. mądrych ludzi Nadal
bałWą , i'n'ne uśmie-chają s':ę, jeszżo ładnych zabawek Częt'.to onkładnej licz.by nie można jesztabli~a, 3.
jubilerska
mia,ra.
je-dmak je.st ta·'<a sytuacja, że
cze in.ne coś pokazują. Szybko
wiedza do.m te3.trzyk ,.Kub IŚ".
eze
pooać,
gdyż
oczekujemy
4. c zęść do lara. 5. nadaje ki eczekają (nawet dwa czy tor1.y
się je-dnalk o-ri entuję, że jeste m
Duża w tym
zasluga
Wo jejeszcze
na odpow iedzi
z nieru.n ek łod z.i, 9. brat Ab!a, 10.
lata)
roorLiny,
k,tóre
chcą adopdoda·t k iem do pani kierowwódz.kie-go KomHetu P rzeciw .których placówek.
prze!Jżony klas zb~· u. 12. antotować dzieck o
i
czekają
na
niczki. To do IlIiej 19ną, bio·rą
aLkoholowego, który obiął oanim obro.ny,
13.
dwuka-łowt.,
Ul rękę.
przytulają s.ię, oposwój dom dzie<:r.r:rie każda 1>0Tyle producent
mlek". Zobronat nad... zaklaliem bnansu wóz używany w Tu~d; · 16. oo~
wiadają,
wypytują czy
na owiem matka. która odd'a1a córbaczmy co na ten temat sądzą
jąc w
dużej
częoci
potrzebj'
t.rzebna d cnOI'C y, 17.
je,t
w
biad będą te dobre
pierl>żki.
kę czy syna zasługuje na to.
dyrektorzy
kilku
kieleckicb
tej p'aców'ki.
oPlIiwie, 19. w mit"logii g!'pCWizyta
w
drugim
oodzi"le,
aby ją pozbawić praw rl>jzicielszkół po:lstawowych.
kiej: O1>!wór {) stu ().Czac~. 20.
gdz ie przebywają d-zieci mlo:iMają więc wszy",tko. Wszystskich. Z nwvczaj iedna.k przy z.nacz!"nie, tT~ś~, 21. napój alkosze nie spraw ia również szcze ko oprócz ml!0ś~i rojziciels:dej.
czyn-ą tego jest pooowne zain.teholQ1V1'Y.
góluJe przykrego wrażenia PólPrawie wszystkie mają jednak
re.wwanie się dzie-cokiem w morocZlJly Blai ej, którego mamuszanse. a by lXizyskać utracony
melncie, gdy matka n.aturalna
Rozwiąz anie przpsvlai' na 1e 7 v
sia "zapl>mni.ała" z po:·octówki
dom. Kierownictwo i persDnel
uświadam'a sob ilf', że traci to
pod ai!resem
redakcji
"ED"
śmi-eje s:ę i pisz.czy z radości,
za,kładu wałczy o klażde dzie- I d-ziecko na
zawsze Często są
wyłącznie
na kartach
pocztogdy go bio rę na ręce, 2-letnia
cko. W tym roku już (-zworo
to działania
powierzchowne,
wych W tt'rmi!1ie siedm'u d"i
Ania pop:.suje s'ę swoją el odzieci ulala·zło rojzi·'l.ę. w są 
pn:;.rne W <ionsekwencji jedod dał Y ni ... iejs7...-e:o
num..-ru.
kwenc ją, Tl>mek
jest dumny,
nak upływają dalsze miesiące
dzie jest dalszych 10 spraw.
Pllmipdzv
prawidłowe
odpoże tak ladruie pO!J'afi sam jeŚĆ.
które w·krótce z·ostaną sf!,nali i la ta. dlziecko traci szanse na
wil-d
..
i
rozlosu.le
sit:
"al<1:'ode
Tylko ta półtoraroc zna Agni·es-z,
a:i'l>pcję
i
sproza
resztę
życia
zowane. J .ak w ma'że>1stwie.
ksi~ żJ,ową.
K:trty
nocztowe
ka pa1rzy na mnie i kurczy
ta~,{ i przy adopejj istotny iest
wędrując pD kOlejny>ch demach
bez kunon bf;dą wyłączone
z
się odruchQ'V\,"o. gdy chcę j-ą pl>d z.:f'{:k.a.
właśc:wy dab br partnerów Róż
lo",owa'Jia.
głaskać po głowie Jest od nie'1e bywają p:f'll'wsze kontakty.
dawna i jeszcze s:ę bt>!, że
10
tak
skl>mplikowa'l'le
R az jest to miłość od p'e-rwsze ktoś ją uderzy j.a'k to się zda sprawy. że nie m-oźna ieh
go wejrzenia, kiedy in<lI7_:ej
"ECHO Dl\"IA"
rzało w
jej rodz.i.nnym domu.
zalatwi·ać pochopn:e i b iustr·ony
przygląi!.ają się
sob'e
Kupon nr 214
ro~<ra!\ycznie
Zawsze
przecież
wzaje-mnie przez jakilŚ czas. poRozm a w ia m
z kiero-wnicz.ką
istnieje
nad'z;eja.
że
w
matce
zyskują
s.woj-e
zau
fan
ie
i
u-i wych.owawczvmi a m i o looa c h
ob udzą się uczucia macierzyń 
Rozwi,\unie krzyżówki nr 200.
czucie. B ardw rzadk.() po~en:
dz ie-ci. W $ród 41
przebywają
cjalni rodz.ice wvov1:ują o prfes-kie i rzeezywiście zaopieku~
cych w domu nie ma w <.góle
POZIOMO: kampromis,
U5.Zsrię on.a swoim dzieekiem. Zad szłość dziecka. Widzą kODl~{fetczelka. z:rruiana, podobi-zna , st~·o
na decyzia sądu nie może być
ne dziecko. nie in,teresuie ich
na, rozgr ywka, k(}rnediant,
mylin... ChodLi przecież o d;r
nic DOza h"1TIl. Bywa , że z.!(ła
PIONOWO: kłus, muza, rozum,
bi' o
najw :ększe pr zys.zlość
s.w się matJka, która z.a·olan odziec,ka.
malwa,
sława,
.sport,
zloto,
w a ła sobie , że weźmie dz~ew 
Ibiza, no-net, strąk, ra ze m , naczy'rukę
i tylko dzriewc-zyn.kę.
FoC Al.
M. :tARNOWSKA-KARABIN
ród, ow ca, hart.
Potem zobaczy
chlopczyka
i
przy;,ulając

n

I

dobranoc

Krzyżówka

nr 214
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Są

Nigdy nie jest
za późno

Przez sto lat swego życia Szwed
Artur Johnsson był kawalerem.
Dopiero w wieku 102 lat postanowi! się ożenić . Jego wybranką
była
kobieta prawie o połowę
młodsza, mająca 55 la t. W
wy
wiadzie dla prasy nowa mężatka
oświadczyła: "Kiedy tylko zobaczyłam go, zrozumiałam. że spotkałam

rzeczywiście ene r g icznego,
człowieka".

starszego

Szkoła

dobrych gospodyń

Od pół roku prowadzi
!Iw=t
. dziaN1nośe ośrodek
r;ospedar-

_stwa domowego
Ligi
Kobiet
Polskich przy ul. Zeromskier;o
28 w Rad.omiu. Panie mają tam
możliwość
nauczenia si" wielu
praktycznych,
a nieZbędnych
w
r;ospooarstwie
domowym
~eLynnośeL Odkąd zdrożały usłu
"i krawieekie, najwięcej chęt

nycb jest na kursy kroju i
szyc>a. Chętnych jest dużo, •
miejsca są limitowane. Ponadto prowadzone są kursy robótek ręcznych oraz pokazy przyrządzania tanich
i smacznych
potraw.

U. ryb.)
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DSTRONA 4-5

dniach 19 i 20 pażdz ierniłka odbyła śi ę w
Lublin ie Sesja Klubu Publ iey\Stów Morsk ich
StowanzyszeIllia Dziennika.rzy PRL. PooCUlS
ses ji omów iono morsk ie tradycje LU'blin.a i Lubelszczyzny, historię I Samodzielnego Morskiego
Batali onu
Zapasowego kolebki
Marynarki
Wojennej, rolę Marynarki Wojen.nej w wychQowaniu morskim, dz i.a1a lność Ligi Marskiej w lar
tach 1944-1953 oraz p ierwsze lata powojenne w
g06poda.rce morSlkiej PRL. Na sesję przybyli: m inister, k i erowntiJk Urzędu ~podarki Morskiej,
dT JN1ZY Karzonek, prezes ZBoWi D, gen. Paweł
Dąbek.
z~a
dowódcy Marynarki Wojennej,
kontradmirał Ludwik Dutkowski, prezes ZG Ligi
Morskiej, kOJltradmirał Henryk Pietraszkiewicz
oraz wicewejewoda 'lubelski, Bonawentura Ziemba.
.

\ X .'
VV

Waorto przy.pomnie( że zebranie z.alooycielsk'ie
Ligi Morskiej - pierwsze po wojnie w naszym
raju - odbyło siłę w Lublinie 20 paźd.zieImMa
1944 roku. Powołano na nim ZG Lig,i Morsf;de;
której pie-rWlizym prezesem po wojnie Z06tal J,a,n
Zollna-Manug iewicz, członek PKWN. Już 29
stycZóDia 1945 roku "Gazeta Lubelska" opubliłko
wala apel do s~jali6t6w w sprawaoch mOl'61kich
o z.głaszanit: się do Zarządu Ligi Morskiej w
Lublin-ie, ~zie przystąpiono do organ~ji grup
operacyjnych, mający.ch bez.z.włocznie po wyzwoleniu przystąpić na Wybrzeżu do odbudowy go~ail'kd morskiej.
W komu'llikacre tym wspomn'i.ano, ze swą got{)fWOŚĆ do pracy na r:zec-z Polski morskiej z.gros.i1i już wybiltni liudzie morza, przebywający w
LU!bJ.ilIlle: d{)fW6dca "Daru Pomorza", kpt. i .w.
Konstaruty Maciejewia, dyrektor S7lkoly Mocskiej
.. Gdyni. - AIlitoni Garnusrzewski, dyrektar LnatytuJtiu Rybadci.ego w Gdyni - AntoIlli Urynie-

jaciJ,tów, mgn- inż. Zbignuew
blin szczyci się tym , że z
minister, kierawnik Urzędu
niego, Z-aJmujący się
dokumentacją
polskości
Ziem Odzyskanych, w tym także całego polskiego skiej, dr Jerzy Korzonek.
Morskie trady(!je Lubli na sięgai-ą
Wybrzeża.
przeszłość. W L ubli.nie nat;tą.pil z
Z Lubelszczyzny kierowano na Wybrzeże fa- morzu. Ob r adujący tam w 1569
chowców z dziedziny budowy clkrętów, żeglugi ny z zawarcia pamiętnej unii _nl.",;k
transportowej i rybołówstwa, portów i admini- powołał d.() żyda KOmisję ~'~~k:-~r~;t :~~
stracji morskiej. Faktycznie Lublin był w pierw- tac to pierwszym w Po!.sce ;
szym okresi e powojenn.ym .,eksporterem" pol- stwem żeglugi o szerokich. k
skiej myśl i mor&k.iej 7. dalekiego śródlądzi'a nad t.o za in a czy ć, że <lldm.ilI' al'ic ję "'fi!."ie1I. G!<lllo
w ieeki i inni. W następnym
w Lub.linie o:i.dzi.a ł P.()lskiego

Lublin

. leży

poWb-ta!
Zachoo-

nad.,..

Bałtyki

Ti!zę tę dobitnie ilus.bruje nastę
w 1634 r~u, a duń&ką w 1655
:zeEta'W'ienie: do kJońca 1946 raku 7. woj. wały się one wyłącznie dowod
lubelsk,ie-gi> wyje<:halo do stocz.ni i portów pc.l.- czas gdy Komisja Morska była
skiego wybr:z.eża pon.ad 220 tys. ludzi. Mówiąc 0- stwOlWej admin.isbra.cji morsk iej.
brazowo, podąży-ta nad Bałtyk ludn.aść licząca cym Komisji Morskiej z-ostał JaIll
prawii! tyle, co współc:zesna Gdytl!ia.
roota puckJi i kasztelan gdańslci,
Ten exodus na Wybrzeże wytworzył silne wię cenoona w kraju i Ul granicą,
zi. niemal r0d.z5nne między lublin.iakami i po- mUIllta Augusta jeden z
~l1"h"l~f'\'
chodzącymi z tego terenu
mieszkańcami Wypolski, pop~rany m.in. pmez su
brzeża. Z Lublina wywodlzą się późniejsi ka.pi- Selima.
tam.owie żeglugi wie1kiej: Adamowicz, KozłowskID,
W u.stawie powołującej
Olejarnik, Sak, Wróbl€'W5l!::i i inni. Luhli ruia ni- sta'nowiono mAn. u porządikować
nem z pochoo.zenLa jest popularny w środowi> p.ort6w mocskich or.az rozważono
sIm że.glarskim, ce-niony projektant statków i wy portu handlowego w Gdyni.

pdIsk.i

Bałtyk,

m iet>iącu
Zw i ą7iku

pujące

http://sbc.wbp.kielce.pl

Lepsze warunki - lepsza opieka

terenIie caucznia".

każdego

jest, z

my śll}

przecież,

o
że

pokarmem odkażdym

nowym

kłopoty.

nr 3 specjalnej a~cji
prowad;;i. Jak mowl
cja Bednarz, mleko wywraz z innymi posił
otrzymują je tylko ci
. którzy mieszkają w
Dziennie wypijalitrów mleka. Tłok
pracuje bow iem na
ny - i z.byt mała
iż
innych
na razie nie ma.
W zw i ązku z rentralnego ogrzewawe wrześniu nie bya,ne. Teraz jest już
w porządku i akcja

zdr()Wia, nie sposób nie zauwazyc ogromnego
Warto przypomnieć, że w
roku 1938
województwie kieleckim
przypadalo dwóch lekarzy. Obecnie nad taką samą liczbą mieszkańców opiekę sprawuje 16 wysoko kwalifikowanych fachowców.
Podobne proporcje występują w personelu średnim i liczbie łóżek
w szpitalach. Gdy og~ąda-się gabinety lekarskie nie tylko w
miastach, ale i na wst trudno narzekać na wyposa;i..,nie ich w
sprzęt i s pecjalist yczną aparaturę medyczną . Lepsze warunki pracy białego personelu gwarantują lepszą opiekę nad chorymi.
(ALP)
Na zdjędu: w tałfich warunkach rodzą kobiety w wyremontowanym niedawno szpitalu przy uL Kościuszki w Kie1ca,ch.
Fot. Al. Piekarski
M6wiąc

POSLf<PU

w

o

służbie

świadczeniach lekarskich.
na 10 tys. mieszkańców w

początkiem paździeriqą w niej wszyst-

i. ' klas

zerowych i
Dziennie planowaok. 75 l mleka.

GLENDA JACKSON urodziła
w ro.lm 1938 w Birkenhead
w hrabstwie CheshLre. Miała
dosyć
lrurzliwą
młodość.
PorzucMa sz.k.cłę ŚTedi!Uą, a pt>tem
się

ma szansę na
anki mleka. Kła
bądź techniczne,
zbyt małe pouchenne uniEmoż
działanie. Wiea daje rÓWDlez.
jednego z dyrektapow i edział
.,gdy
demograficzny, to
można w li'ieleckich
do tego wziąć, obecnie
.szans". Równ ież przyle rysuje się wj,ę(: weuczeń

pracDowała
udało się

w aptece. NasŁ"ęn.ie
Jej dostać do samej
Królewsk iej Akademii
Sz.tulti
Dramatycwej. Na
jednym
z
popisów
szkolnych
zauważył
ją
słynny
reżyser
teatralny
Peter B rook i w 1965 W6tała
zaangażowana
do
roli
OfeIii
w przedstawienri'll "Hamleta" w
Stratfordzi~.
Następ.nie
Brook
powierzył jej w roku 1966 roll:
Charlotte Corday w
prapre..

jekt mial jedna~ zbyt dużo przeciwni·ków, czemu
trudno się dziv."ić, skoro ta.kże w okircsie mię
d7.yw~jen:nym n ie brakowało u nas, noawet wiITód
osób zajmujących najwyższe stanowiska pań
stwowe, oponentów budowy w Gdyni nowoczesnego portu, który przecież w rekordowo krótkim
czasie stał się pierwszym portem na Bałtyku.
Tradycje m-<mrlcie kultywują dziś lubelscy że
glarze. W okręgu tym dzi.ałalność s.z.k.oleniową
pr()waoo 7 jachtowych kapitanów żeglugi wielk iej, 8 )a.chtowych kaopiltanów żeglugi bałtycki~j
()r3/Z 78 jachtOWYCh stern.jków mIXskich. OkTęg
ten dysponuje trzema jachtami oceaniczny1Dii:
"R<ntocze", .• Czartoryski"
i ..Cygnus". Jacht
"Roztocze" jest jarhtem najlepiej wy1uJl'zyst.yW-anym d~ s~enia ze wsz~tldeh jachtów w
kraju, bowiem pływa non ·stop od maja dA> paź
dnern.ika.
Więzi Lublina i Lube~yzn,. ~ monem _
nazwy polskich statków: "Lublin",
,.,Rejowiec", ..Za.J:ność", ... Nałęczów",
"Puławy",
"Manirest Lipcowy" i "Zrernia Lubels.k.a". ~e
dyś Jan Patra.nd-owski pi&al i dowodrziol, że Polska leży nad Morzem Sród:z:iemn.ym, bo s.tamtąd
wywoo:z:i się nasz kulturoWy rodowód, zaznaczony mocIlJ() w ob~zajach, lFterahLrze, S7itu.ce. kuJ.łn.H·ze i w języ'ku polskim. Sądzę. że dzhś - mutati5 muta.ndis - moina użyć podobnego poI"Ówn.a.nia, że Lublin ].eży nad Bałtykiem. W tym
mieście zaczęła się Polska mOO"ska po wojIl'ie i
w tym m : eści~ nadal sprawy gospodarki morSkiej żywo ion'leresu ją mieszkańców . Ch-oć mieStZ.kają z dala 00 D1JOCza, to jed.rl!aik często
o nim

pamięt.nily

m6wią.

ANDRZEJ SITEK

m.i·erowym przedstawien.iu sztuki ,,Marat-Sade" Petera Weissa, które stało się najwię kszy m
prestiżowym
sukcesem
wieJ.k iego reżysera angielskieg-o. Po
występach w tej roli na Broadwayu, Glenda Jackoon
zdobyŁa doroczną "Variety
Pool"
nagrooę przyznaną prze.z wielkie amerykańskie czasopis.mo
.,show-bus in ess u"
najbardziej
obecując~j ml:ldej aktorce, jaka pojawiła się na Broadwayu.
Powtórzywszy na ekranie swoją kreację
w
"lI1arat-Sade",
wystąpiła
następn.le
w
reży
!Yerowanym przez Pete~a Brooka filmie
"Tell
Me
Lies"
(,,Mów mi kłamstwa"), a wkrótce potem otrzymała Oskara za
najlepszą kreację roku w
filmie Kena Russella "Zakocha:
ILe kobrety"
(1970). Stała
Slię
ulubi()ną
aktorką
tego wybJtnego
reżysera
fiJm(}wego
i
gw i.awą jeg'o nasteonvch obrazów - "The Music Lo-vers" i
"Boy F l'iend".
Drugiego Oskara
oLrzymała
w rokl.\ 1972 za rolę w filmie
,,Miłość w godzinach nadliczbowych'" r~ży'Serowanym przez
Melv,jna Franka. Wys: ępowała
w filmach wM;lu najwybiiniejszych reżyserów współczesnych
m ..in. Johna Schlesiingera (,,sunday, Bloody ąunday"), Josepha
Looeya ("Rorpant yczna Angielka"), a także w
jednym :z
najpopularn1ejszych bry tyjski~h
5eri.a.li histor:y"Cznych
"Elibieta, królowa Anglii", gruzie
znakomicie o.4twa rzala rolę t ytJulową. Po raz drugi występo
wała jako królowa Elżbieta w
filmie "Mary, Queen of Scots"
reżyserowanym
przez Charlesa
Ja rro tia.
Ja.xo aktorka, Glenda JackSQZl
odrzuca wszelką
wymy5lność. Gra
najprościej,
najll.a.1u ralniej, jak tylI«> mo-wa
sobie wyrora.zie: Jej twarz, fi_
gura, nie mają nic
nadl\łdrL
~go_ Jest kobietą na co dzień
I ta banalność staje
sil: . jej
-aajwięszym- ~tem. Charak~_ 
ryzacja, oświetleaie, kąt widze- ·
n,ia,
kamery
potrafią
przekształcić jej twarz nie do po.znania, ukształtować dowolnie l
r6wn.ie wiarygodnie w
pięk
IWŚĆ i szpetotę. W Polsce widzieliśmy ją w takich filmach

jak "'" lilość
w I:'odzinach
nadliczbowyeh", ,,Boy Priend",
. "Elżbieta.
królow.a
Ilł:lli",
.,Romantyczna Anl:'ielka", ,,Niezwykła Sarab"
~na
zdjęciu),
"Opowieść o Patrycji
O'Neal"
(w telewi.z)i) i LDI.ych.
Sylwetkę tej świetnej aktorki przedstawiamy na zamówienie Barbary Widawskiej z Kielc.
Przypominamy,
że
!listy do
naszej rubryki należy na kotlercie opatrzyć dopiskiem ,.Na
ayezenie",

Wyposażen i e
osob iste
oficerów
było
wprost
łuksusowe. Zestaw polowy zawierał dOSKonały śpiwór oraz miednicę
wanr'ę, lóżko i fotel z brezentu, wszystko no pomysłowo składa~
nych nóżkach i pakowane do brezentowego worka. Worek pasami przytwierdzony był no zewnątrz do czołgu lub samochodu.
Oczywiśc i e każdy oficer posiadał też pistolet, lornetkę, kompas,
z7garek, pe.l e ry nę, chlebak i wiele innych przydatnych przedmiotow .. Ogolnie sa~erzy wyposożeni byli w wykrywacze, pi/y
mechan iczne, wszelkiego rodzaju sprzęt i narzędzia niezbędne do
czekających n?s zodań. Ciężki sprzęt, jak buldożery i anglożery
oraz most Badeya, był w posiadaniu i wyposożeniu
kompanii
parkowej.
Po wizycie marszałka Montgomery'ego, no dzień 13 kwietnio
zapowiedziano zostala kolejno wizytacjo dywizji, tym razem przez
gen, Grouse. Nikt w sztabie dywizji, oni brytyjsko misjo łączni
kowo, n;e wiedział, kto to jest gen. Grouse. No stacji kolejowej
ze szwqdronem honorowym z 10 psk, gen . Maczek oczekiwał
r.ieznaneg~ .goŚci? Jakież było ~dumienie, kiedy ""z solonki wySiadł...
usm l echn l ęty
generał
Elsenhower, naczelny dowódco
~szystkic~~ł aliantów. -WizytaCjo odbyło się w nodzwyczaj mi/ej
I s,:r1eczneJ a.tm~sferze .. <:Jeneroł. o~edzał
niektóre
oddziały
drwlztl w czas ie Ich za Jęc, bez zacffllfch przygotowoń ze strony
wizytowanych'. Swoją bezpośredniością zyskał sobie ogromną sympat i ę wśród ofi cerów i żołnierzy.

Anglia
Ka ldy Castle half-trucki.

19. , ' LM r. Nasze wozy pancerne tzw.

/

Nosze przygotowania do wyruszenia no front dob iegały koń
ca. likw id owal iśmy osob isty zbędny bagaż, lokując go u przyjJc i ół Szkotów z pyspozycjami w rozie ... gdyby ... co :I tym zrobić
i w połow ie moja 1 Polsko Dywizjo Pancerno w składzie ponad
13.000 of icerów i szeregowych z prawie 400 czołgami, łączn i e no
4431 pojazdach mechanicznych opuśc ił o no zawsze gQścinnq ziemię szkocką, no której s i ę zrodz ił o i wychowało.
Poszczególne miasteczko bordzo serdeczn ie żegnały nosze oddziały, życząc nom "good-Iuck" - powodzen ia.
Zostaw iliśmy wielu wypróbowanych, serdecznych przyjaciół, tro·chę żon, dzieci i no pewno dobre wspomnienia .

nl:'oa -

pod Cambridge. Psi

cmentar~

XVI. W DRODZE DO FRANCJI.
Nowy rejon pobytu dywizji w Anglii
to hrabstwo Vorksh ire.
Wschodn i brzeg środkowej Anglii. Saperzy ulokowani z.ostali trochę z dolo od jakichkolwiek miejscowości, w zamku położonym
w dużym i dość wilgotnym parku, w Kaldy Castle . Wokół tego
zamku było wiele baroków i dość rozległe place no samochody.
To był rejon koncentracji dyw izji w oczekiwaniu no transport i
wejśc i e do akcji.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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KOPALNIA W~GLA KAMIENNEGO
Wtorek
30

paździeł"nika

1984 r.
Dziś składamy życzenia

PRZEMYSLAWOM
i ZENOBIOM
jutro

SATURNINOM
i URBANOM
1983 r. - W pierwszych od
10 lat wyborach prezydenckicb i parlamentarnycb w ArgentynIe
zdecydowane zwycięstwo odniosła partia R:lUla
Alfonsina - Obywatelska Unia
Radykalna (55 proc. glosów)
przed peronistami (37 proc.l.
1973 r. - W Wiedniu rozpoczęły
sil) rokowania w sprawie wzajemnej
redulccji
sil
'brojnycb i zbrojeń w Europie
środkowej. W rozpoczęciu konferencji wzięła udział polska,
stale uczestnicząca odtąd w
tych rokowaniacłl.
1928 r. - W W. Brytanii dokonano eksperymentalnego pokazu tCle..,zji.
1922 r. - Benito Mussolini ntworzył
w e Wloszecb faszystowski rząd..
nos r.
Car Rosji pod
wpływem
wrzenia rewolucyjnego zgodził się na przyznanie
Dumie
(parlamentowi)
większych uprawnień.
18Z1 r. - Urodził się

Fiodor
Dostojewski, pisarz rosyjslti.
1817 r. - Simon Bolivar, legendarny przywódca antybiszpańSkiego rucbn antykolonialnego w Ameryce Lacińskiej,
utwonył

niezaleŻDY

rząd

111'

WeneznelL

~__K_ie_l_c_e_ _---l1

(. . .

11-21, w niedzielę - 11-13. Stomatologiczna, ul. Pocieszka 11 w
niedzielo: I świo:ta w godz. 7-21.
TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie MO 997. Straż
Pożarna
998, PQlUOC Drogowa 98i, Pogotowie Energetyczne Kielce - Miasto 991, K ielce - Teren 956, Pogotowie Wodociągowe 994. Pogotowie Gazowe w dni powszednie
31-20-91,
w
niedzielę
t
śWio:ta
31-20-20. PogotoWie wod.-kan., c .o.,
elektryczne RPGM
czynne
w
godz. 7-23. tel. 31-16-47, Pocztowa Informacja o Usługach
911,
Informacja PKP 930, Informacja
PKS 602-79,
Hotel
.. Centralny"
625-11, Ośrodek Informacji Uslug
WUSP 457-41.
POSTOJE TAKSOWEK: Osobowe ul. Słowackiego 31-29-19~
ba~a:lowe ul. Armii Czerwone!
469-89.

Redom
TEATR POWSZECHNY
Im. .Jana
Kocbanowskiego
" Jan Kochanowski. a kto tó takl" - g. 18
K I N A
"Dziecko

"Bałtyk"
Rosemary" - USA, kol. l. 18, g . 14 l 19.15.
,.Czas dojrzewania" - pol. kol. L
15, g. 17.
"Przyjaźń"
"Katastrola_ w
Gibraltarze" - p ol. kol. LIS, g.
15.30 i 18.30.
Jokolenie" - "Saturn 3"
ang. kol. l. 15, g . 15.30 i 17.15.
"Cecylia" - kub. kol. 1. 18, g. 19 .
t,Odeon" - nieczynne
APTEKI DY2UR:-i'E: nr 67-010,
ul. Zwycio:stwa 7, nr 67-015, .,1.
Konstytucji ' 5.
INFORl\1A-CJA Słu żby zdrowia
- czynna 6-20. tel. 261-21. Informacja o uslugach - 365-85.
TELEFONY: Strat Potarna 996.
PogotoWie Ratunkowe \199, PogotoWie Energetyczne - Radom 981.
Komenda MO 251-36, Pogotowie
Milicyjne m. Poml><' drogowa 961.
POSTOJE
TAK&OWEK:
ulica
Zwirkl lWigury U8-10.

l

Skarżysko

TEATR

KINA

nieczyn-

Im. S. Zeromskiego

ny
uRomantica"

-

"Czas

d ojrze-

wania" - pol. 1. 15. g. 13.30. "Kamienne tablice" - pol. 1. 15, g. 16
'
"Powrót MechagodziW" jap. pan. kol. l. l:!,
g. 13 i 15.30. ,,A stawką jest
śmierć" fr. pan. kol. l. 12, g.
17 i U .
"St.udyjne" - "Wojna świa tów "
pol. pan. kol. 1. 16, g . 15.30,
17.30 i 19.30.

1 19.45.
"Moskwa"

"Skałka"

-

.,Coma"

-

RWA

"Długowieczna

-

ro-

jug. PK., kol. l. 15, g.

,,1\'letalowiec" -

"Ucieczka z Al-

catraz" - USA, 1. 15, wraz z zestawem krótkometrażówe k g.
16 i 19.
APTEKA DYZURNA: ul.
Apteczna.. 7.
POSTOJE TAKSOWEK:
Dworzec Główny PKP 31-5!7, osiedle
Milica - tel. 13-711"

K I N A

"Piwnice",

uL

Leśna
7 Malarstwo Ditty
Peters. rzeźba - loanny Peters,
rysunek
Mariana Czapli czynna w godz. 12-17. niedziela
U-15
Galeria PSP - ul. Leśna 7 czynna wtorek, środa, czwartek,
piątek gOdz. 11-15.
Galeria Fotografiki uL Rewoluejl Październikowej Sa
Wystawa fo\.ografll Tadeusza Jakubika - •• W kraInie Zeromskiego" czynna w gOdz. 11-17,
nłedz.lela nieczynna.
,
MUZEA
NARODOWE ..PALAC" - plae
Z8mkowy--=-.. Wnętrza pałacowe"
•. Galeria malarstwa polskiego" czynne w godz. 9-16. wtorki nieczynne.
PI." Partyzantów nieczynne
Muzeum Lat Szkolnych S. Zeromsklego
czynne codziennie
w godz 1-15 środy 12-16, ' wtorki - nieczynne.
Muzeum zabawki uL Zamkowa ! .• Zabawka -eksportowa" - czynne w godz. 11-16. po.niedziałki I dni poświąteczne nieczynna
Oblę~Mek:
Muzeum
Henryka
Sienkiewicza nieczynne.
Park Etnograficsny w Tokarol
Wystawy pokonkursowe: tradYcyj~ wyrOby kOłodziejskie. rymarskie, zdobnictwa wnętrz chalup chłopskich. wystawa rzetby
lUdowej Bogusława Po.-zucka. wy_
stawa wnetrz XIX-wlecznycb chalup - czynne do rr października.
APTEKI DYZURNE: nr Z!HIOl,
ul. Buczka S7139.
nr - 29-008. ul.
Sienkiewicza 15.
Pond ni" dyiuruJaee dla dzieci
ł
doro<l'vch. ul
Pocieszka 11
(PrzychodnJa Rejonowa) w gOdz

,,Robotnik" "Lotna"
pol.
l. Iii, g. 15. "Ja cię trzymam, ty
mnie trzymasz za bródkę" - fr.
I. 12. g 17 l te.
"Star" - "Ucieczka z Alcatraz"
- USA, I. 15, wraz z zestawem
krótkometrażówek,
g. 15 I 17.30.
APTEKA DYZURNA: nr 29-076,
ul.- Staszica l
POSTOJE TAKSOWEK: .... telefony 53- 10 I 53-80.

Ostrowiec
KINA
"Hntnik" .. Ksio:żniczka"
kol. I. 15, g . 15.30. ,,2andarm
w Nowym Jorku" - fr. pan. kol.
bo., g. 17.30 i 19.30.
"Przodownik" nieczynne
"zorzaH - nieczynne
APTEKA DYZURNA: nr t9-071
u.l. Starokunowska m.
POSTOJl! TAKSOWEK: pl. Wolności
537-9%.
ul.
Sienkiewicza
515-7l
węg.

Końskie
,~a

"Pegaz" -

..PROGRA1t1 I
16.20 Program dnia
wiadomości
16.25 DT 16.30 Dla młodych widzów: "A./
kademia
muzyczna"
spotkanie z K. Pendereckim (2)
-16.55 Dla dzieci: ..Michałki"
wiadomości
17.20 DT 17.30 ,,20 lat minęło": ,,Dziewczyny do wzięcia" - film
TP
18.15 "Piosenki z fonoteki"
otwarcie"
18.30 ,JV!ówmy
progI'. publ.
19.00 Dobranoc: "Ślimak Ma19.10
19.30
20 .00
20.15

-
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Przy przyjęciu obowiązują ogólnie wymagane
dokumenty. Osoby, które porzuciły pracę i zwolnione zostały z art. 52 KP, nie będą przyjmowane do pracy w kopalni.

Z~

z

ki:.

bu&.
filho
Wot"

noiec

Bliższych
~ia kopalni

informacji udziela dział zatrudnieW godzinach od 7 do 15, telefon
62-20-11 do 12, 66-00-31 do 6 i 66-08-66 do 9,
66-04-71 do 8 wewn. 5294 i 5609.
Dojazd z Sosnowca tramwajem linii 27 do przystanku końcowego, autobusem linii 622 przystanek przy KWK .. Kazimierz-Juliusz", autobusem
linii 34 do przystanku koło poczty Kazimierz w
~atimierzu Górniczym.
Przy kopalni prowadzona jest Zasadnicza Szkoła Górnicza, z ładnym: dobrze wyposażonym internatem dla chłopców i dziewcząt.
.
- Szkoła prowadzi jeszcze zapisy na bieżący rok
szkolny.

dri,"

We!;

W

bOCl

Ioje.j

glÓVI

mcm
- PI

będr

Mogą być przyjęci:

- .chłopcy i dzie~częta z ukończoną 8 klaąą,
- chłopcy po 6 lub 7 klasie, mający 16 lat,
-- chłopcy z ukończoną I klasą innej szkoły
zawodowej.
Adres szkoły: Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK
"Kazimierz-Juliusz", ul. Broniewskiego 30, 4.2-540
Sosnowiec,
423-k
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn~nnnt
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SPÓŁDZIELNIA PRACY

PRZEMYSŁU CHEMICZNO-MINERALNEGO
"CHEMINAR" W KIELCACH

ZATRUDNI:
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Kopalnia zapewnia pracownikom dobre warunki socjalno-bytowe stałą fachową opiekę le-

C

DYMEK An.n.a zgubiJ.a legitymację WSP Kielce.
237Z-g
UNIEW AZNIA się zagubione
pieczą tki :
1) . ..Ko::nun.alne
Przeds iebiorstwo Robót Drog~
wych 25-618 K ielce B am Sprzę
tu i Transportu. ul. M ,ła i3, 79,
tel 526-10 2) Z-ca K.crownika.
Bazy. Sp! lpt] i Trllnsp3!"tn do

S,

"'roje
w fil

"'

PROGRAM I
6 .00 TTR ~.. s. lIT
6.30 TTR matemat., s .
8.10 Fizyka,
kl. . VI: Śnieg,
deszcz. chm 'lrv
9.00 Muzyka. kI. II: KolorBwa muzyka
9.50 Film dla II zmiany: "Serce ludzkie" bułg. film
fab.
10.50 DT wiadomości
11.55 Wiedza obywaŁ., kI. VIII:
Rada i urząd
12.30 .. Czas reformy"
13 .30 TTR upr. roślin. s . I
14.00 TTR hod. zwierz., s. I
Uwaga! Za ewentualne smiany
w proltramie TV redakcja nie
odpowiads

na-

cję.

zakwaterowanie w nowoczesnym Domu Górnika lub w kwaterach prywatnych,
wyżywienie po zniżonych cenach w stołów
kach zakładowych.

Jutro

drobne

wyrre
prz.e

Kopalnia gwarantuje pracownikom zatrudnionym pod ziemią, a zamieszkałym poza terenem
Sosnowca:

Dziennik TV
Publicystyka
"Popielec" (3)
,,Dziczyzna" - serial TP
21.15 "Porozmawiajmy o kulturze" spotkanie
z W.
Sw irgo niem
komentarze
21.35 DT 21.55 "Amerykański łącznik"
ang. film dok.
a22 .30 "To jest muzyka" rie z Pasji wg św. Mateusza J . S. Bacha
22 .55 DT - wiadomości
PROGRAM n
17.55 Program dnia
18.00 "Filar"
18.30 Program lokalny
Ziemią"
klub
19.00 .. Poza
miłośników fantast y ki
19.20 Przeboje .. Dwójki"
19.30 Dziennik TV
20.00 "Gorąca linia" ekspres
reporterów
20 .1 5 .,Salon muzyczny": 4O-1ecie Opery Śląskiej w Bytomiu
wydarzenia, teL
21.15 DT
"Dwójki"
21.30 "Spektrum"
nowości
nauki i techniki
22.00 Literatura i ekran: "Wygnanie" (2) "Anna"
film TV RFN
23.00 DT wiadomości

MATEMATYKA kGrepetycje . K ielce, tel. 31-67~0 .
2304-g
W ARSZA W A - pokój z kuchnią 30 m. IV pię~ro. wygody
(bez c.o.) zam i enię na większe
w Kielcach, tel. 483-21.
2376-g
FERT Beata ~ubiła 1egityma.eję stude-nck,ą WSP Kielce.
2375-g

1969

cCl'ly
Wes
leo l,
ziole.

Przyjmiemy od zaraz do prac;y pod ziemią.. robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, w wieku od 18 do ,40 lat . .

"Diagnoza"

Ogłoszenia

ne ~
n ie

GÓRNIKA.

ciuś"

S'Wej
stać będe" pol. kol. I. 15, g.
15.30, 17.30 l 19.30.
,,~tyczne'"

to I
Ioiono

odznaczona Orderem Sztandaru Pracy -i Na- grodą I stopnia
jako "Zakład Dobrej Roboty"
proponuje 'z ainteresowanym atrakcyjny, dobrze
płatny zawód

Dziś

straży

przód" - wiet. I. 1%, g. 16 1 18.
UWAGAr Za ewenwalne zmiany w programie kin redakeja nie
odpowtada.

rem

195~

ul. Ogrodowa 1 kod 42-540

KIN 4

PPOGR

G

l

M

n)'ci

- KAZIMIERZU GÓRNICZYM,

m

Starachowice

USA,

kol. 11 18, g. 15, 17 i 19.
•• RoDotni.k" nieczynne
GALERIE
Galeria

"Wolność"

dzina" 17 j 19.

K I N A

..KAZIMIERZ-JULIUSZ" WSosnowcu

skl upór, a dzieci jak ryby" aud. M. Bednarskiej 17.45 Magazyn nowości płytowych w opracowaniu B. Gumowskiego i 1.
Wosia (stereo) 18.25 Skrót dziennika i piosenka na pożegnanie.

INZYNIERi\. LUB TECHNIKA BUDOWLANEGO, z uprawnieniami, plus ł lata sta-

hprnc~

ELEKTRYKA lub ELEKTROMECHANIKA
z uprawnieniami do l kV;
SLUSARZA-SPAWACZA;
HYDRAULIKA;
MURARZA-STOLARZA.

C

~
Wynagrodzenie według stawek obowiązujących
[ w spółdzielczości.
_
E Bliższych infor macji udziela dział samorządoE wo-organizacyjny przy spółdżiel!1i "Cheminar",
c t el. 41~-11, węwn. 287.
434-k
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prZE
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tu
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Muą

budttnków f,rJ~j~
n)"Ch s.q sto.re, piffi ' e wymogo.jq
r-emonAlu i moderni z oc,.. Od roku
1952 Idele.oko tah<J.rffiCf1io k.orzysto z s.crli koncertio'NeJ (oo.,.me
lej.noT i prolctyc.z'n-ie pr:z.ea m;l1ii 0.ne 30 lot zeSlpól p roiOU'je tu w
nie zmiemony<:h wo!l1Ułlk<K:h. W
1969 pl<JrCówko 'MZIbogooi/o s i ę o
carly pCJlllter budynku u zbiegu ulic
WeS>Oo!ej i S ie~e",.':a(Ą o w k.ilko lał potem - o piętrowy obiekt

zlokoJ:i>ZlOWO ny w podwór1ltu. Po
wyrremontowoofliu
pomi e!>zczeń .
prz.eni es>iono tu col.q odn:ririi&tJra-cj ę.

Swoistym ewenementem w skoli
IcrrojOWi!oj było flJCllkcjon<Wło' e
w ł iHlOrmoniJnym budyonJou Jl)(Jgla e1elctrya,nego i l/'Słurg<Wł~o
pooloou ~ew5lk.iego. Na =ęśdi€

magiel już przeniesiono, _wkrótce W')'Ip~dtz; S! ę i SZe<'NC, o pomi e5iZczenia po punkztach usłiO
g'O'N)'lOh bęcme moirKI WOJ'Ioonysboć z poży;tk iem cłJo
muzyczrnej
placówki..
Od ldilku lot pooe.}I'1'1oOW(IOO już
próby gene.rolnego remontu fljlha .rmoniin'Y'C'h pomiOOlczen. Bez9ku.te=n;e.. Zm i anę ~ynoiósl do.
piero bieżqcy rok. Wła.d'ze wojewódzrlai e i miejSlk ie podjęty n'iezbędnq
decyzję.
Są pi eniqd~e_
Przyjęliśmy to z ogromną utgą
- móW!i ~'ektor Karcł Anbiłd.
- Wreszcie zespół doczeko się

-

lepszych warun.ków lokalowych.
Bez przesady stwiercham, źe naSUI plocówko mo jedne z najtrudniejszych w krGju w unJci

procy_
Zgodnie z urmowq podIpisol!1q
.. Rembu<:łern" e lcipy
bu.ckJwla!l1e moją wejść na teren
HlhCK"mon.i:i jes:z.cze w Icońou br.
W.cr.uneok jeM ty4ko jed€f1 - k0nieczność ~;terorNOllio 9 rodziill z bOOyorlku u zbi egu ulic
Wesołej i Sientki e'J·J(c.za..
W go,bljnec:e leoncuda Slaobaczo., zaiStępcy d'ł rektoro kieleckrie..j filh<J~ mon;;, oglqrd.om wyd<.res

z kllelechm

główn)"Ch

za/ożeń

projektu re.-

montu i oooorptocji

pomieszoz€ń.
przeb~goć

- Proce budowlane
będą etapami -

ilnformuje Leo-

ncwd Slcroboot.. - R~
od remontu i urządzenia wnętrz
budynku u zbiegu ufK Wesołej i
Sienlciiewiczo. W Biurze Studiów
i Projektów ZSl w Kielcach przygotowywany jest pod kierunkiem
inż- ar<h_ Teresy Strzełedciej pro-

jekt tych robót.

I
z z,o./ożen;om'i. nofOimy
blJ'doyn ek pnzy uJ Wesclej przeznaczony będa ie no bazę eRo muzy.kĆYw. Po rem<J.nc· e u.rząx:llz'O'!le
~u będą pokoje 00 prób i.n.dyv.;Zgodn~e

dur04 n Y'Ch

r zesop o!<lłoyYlC h

la komeToAno

w

godzinach

W'fOh odbywo,:

00

Ooi"Ofl

$o(]-

70 miejsc. T,u

pnzedpołud.rno
~:ę będ.ą
prÓlby

cOOru, zespołÓ'N ka.me-ro!o;cll_ T.u

• Na ul. Górników Staszicowskich w K ielcach 23-letni

~leksander J ., przechodząc przez
JeZdnię w stanie nietrzeźwości,
z05t ał potrącony
przez "fiata
126p". Do=ał ogómych obrażeń ciała

• lO-letni Kon::-ad U. w Staraclwwicach i jego rÓ"\vieśnik
Robert H. w Ostrowcu, wtargnęli
gwałtownie
na jezdnię
Wprost pod koła samochodów
OSobowych. Obaj chłopcy doznali obrażeń.
• W Lecbo\\'ie (gmma Bielin?) Halina G. (1. 19) nie ustą
PIWSZy pierwszeństwa przejazdu "syrenie", najechała rowerem na samochód. NieznajomoŚĆ
przepisów rowerzystka
przypłaciła

•

obrażeniaIlli

ciała.

W Staracho'.vicach wtargpod koła "autosanu" Kazimiera
Sz.
RaD~łl
kobietę
przewieziono do szpitala.
(em)
nę ła

_także

ealo

admioiSltrocji.

lcroocerllOwo

Totl«ie SlCeno

zo;;tclrl'le przebtJldao.

Po remonoie pomieści
Ze51pótl liaqoy dla 200 osób. W
ploill Cl'Cn jes;t tc.'<lŻ-e zo i nsta IOW'O~
nąe <Jn'Qalf1ów,
W t€li sprowie
trwarjq rozrr1<YW"f z NRD-O\'l'Skimi
ł<ltChłQJNCo.mi. W podz iemiach 00VI/ClII1oCI.

r.oż,llego() bu.d<yn,1ou mo być UdlZQdlzrooy kJUIb mlll"j'C7rl)', gdile od-

b~ s.ię b~ redtale.-.~tko

n,a

ZJe

Zlnonymt

ooljys.ta.m~.

W W)'l'lflw remontu
si ę

w6oTutn.ki

Muzyocy

socjalne

poprowią
z€~u.

otrryłrn<:l:jq

fl<lIW>e SiZotOoie.
umywo..we, Jl)(Jgozyny na im,tru..
menty_ W pomiesz.czeniiJ obecnej kot/..own.i uw:qdzon-o bę<me
bibl ioteko /l1tlJIZ)'CLOO. o obo\

stw.o rodiowe.
- Ooikrodo my s.ta-ra'; ..:. c!.o<fu~'e
no zookończenie rOilrnowy leonoro
Sk,robocz - oby bu<f<l'W'ia.ni mogIj jeszc.re w t)'m rGfcru roaopoczqć

protCę- lioz.Y"T'Y 00 pomoc v..o4o<d:z
miejsJcidl. Naj'Więcej kłopotów
pr2ppoIllO
szybki-e wy4cwaterowoll!ie rocmll rojmafqcycll piętra
budynku przy ul. Wesołej. Chcę
~. że remonł
d!zj w cJziclol nok.;

me

DA~UTA

•

Chronić I
'OOKOŃCZENIĘ

prze&Z'ko-

ortysty<:zrw!lj.

ZE

POlROIl..A

stocice" i "Łubc.a". Niezależnie
od tyc h , dużych inwestycji komunalnych, trzeba podejmować
w zakładach przemysłowych
jak stwierdzali liczni dyskut a nci w czasie obrad działania
bezi::lwestycyjne. Można przecież w znacznym stopniu ograniczyć

ilość

zanieczyszczeń,

odprowadzanych ze ściekami,
poprzez zmiany w
techno~o
giach produkcji, wprow ddzanie
zamkniętych
obiegów
wodnych czy wreszcie
wł5.ściwą
eksploatację
urządzeń do

juź

istniejących

OCZfszcza lia śc i e
ków. Karygodnym zjawi..kiem
są nielegalne
podląclen.a· z.akładów do kanali~d,:j! degczo-.
wej, systematycznej
kontroli
wymagają
ścieki prze:n\'slowe
odprowadzane
do
ffi1cjskic!l
kanałów w ..oparciu o pozwolenia
wodnoprawne.
Działania
bezinwestycyjne nie przyniosą
zapewne radykalnej poprawy
stanu czystości wód bez budowy oczyszczalni, ale dzięki mm
można w zn acznym stopniu 0graniczyć
niszczycielski wpływ
człowieka na środow isko wodne.
Mamy na Kielecczyżnie wody
za mało. Susza utrzymując a s i ę
w ostatnich latach sprawiła, że
w setkach stud ui wody zabrakło, rzeki niosą
jej też zbyt
mało.
Eksploa t acj a
zasobów
mineralnych w Białym Zagłę
biu doprowadziła do katastrofa lnego obn iżenia poziomu wad
gruntowych. Stąd też dla zaspokojenia zapotrzebowania na
wodę konieczne
są dalsze
inwestycje : zakończenie budowy
zbiornika "Chańcza" na Czarne j Staszowskiej, kont y lUowanie robót na lIbiorniku "Wi:"ry"
~ a Swiślkie
oraz roz;x>częcic
budowy zbiornika "C 'l!:~lny" na
Białej Nidzie. Szczególnej troski wymaga progl'al;:; tzw. :nale j retencji, a więc bujow y i
odbudowy
slij,wÓW
rybnych,
młynówek, małych
zbiorników
wiejskich. Tp.
pn<::dslt.:wLięcia
prowadzone ląC.lllle mogą {>rLy.,ieść spodziew a r. e efekty.
Dotkliwym

HA~~UI. Por.ad 20 os.Jb zabitych i ok. 100 rannych - oto
bilans wybuchu w ~ składzi e
a municji, który
nastąpił
w
poniedziałek
wieczorem w indonezyjskiej stolicy,
Jakarcie.
HAWAl A. Prezydent Boliwii,
Hernan Siles Z uazo ogłosił w
o rędzi u do n arodu, iż zawiesza
głodówkę.

Podjął

tę

akcję

przed 4 dniami w celu - jak
sam oświadczył
doprowadzeni a do pojedna::.ia narodow egQ. Rzeczywistym tłem był
kO .. flikt z opozycją parlamentarc.ą·

GE:-<EWA. Według
danych
ONZ-owskich,
35
milionów
mieszkallców Afryki potrzebuje natychmiastowej po!Il{)Cy w
zwi ązk u
z nękającym kO!ltynent zjawiskiem głodu i suszy. Tragiczna sytuac ja panuje w ponad połowie państw
Czar1_ego Kontynentu.
LONDYN.
Warwick Smith,
szef nowozelandzkiego obserwato rium sejsmologiCznego podał we
wtorek,
iż
Francja
przeprowadziła na
atolu Mururoa kole j o ą pró::'ę nuklearna. Była to juź 5 w tym roku
i 65 od rol:>u 1975 francuska
próba z bronią atomową na
południowym Pacyfiku.

ratowac Ś odowiskol
STR. 1

problemem na
jest zameczyszczenie atmosfery. Dymy i pyły
z dużych zakładów przemysło 
wych na czele z Nowinami,
mnogość niewielkich
kotłowni
eksploatowanych bez żadnych
urządzeń
odpylających, wreszcie zły stan techt.iczny pojaz~
dów
zanieczyszczających
powietrze spalinami, sprawiają iż
ochrona atmos!ery stała się na

ków

przyrody, o
potrzebie
organizacji hałd
i
wysypisk, rekultywacji zniszcZQnych terenów wfeszcie o
konserwatorSkiej ochronie przyrody.
W uchwale wczorajszej sesji
czytamy m.in.: ... \I\"ojewÓtUKa
Rada Narodowa zwraca się do
wszystkich luda pr a cy województwa kieleckie {O, urganj~ a
cji, slowarzy,,~eilr pr L(·dsi.;lliorstw -o- podj 'yie prdl..tycmych i
efektywn ych działań na rzecz
ochrony środo ",is~a na k:.idy"l
stanowisku pr'lty i n a J.a7.d~m
odcinku d ział ania. Suma cząst
kowych osiągnięć pozwoli na
przyspieszenie uzyskania
wymiernej poprawy stanu środo
wiska. ..
Wspomniane wcz€smeJ działania inwestycyjne oraz wspólna troska o bezcenne dobro jakim
jest przyroda
pozwoli
skutecznie- chronić ją a także i
ratować tam gdzie zachodzi taka konieczność.
Wojewódzka Rada Narod~wa
rozpatrzyła
podczas sesji projekty zmian w budżecie województwa, uchwał dotyczących
o bniż eni a stawek podatku
od
nieruehom-:>ści
dla niektórych
jednostek gospodarki uspołecz
nionej, zmiany liczby punktów
o r az sprzedaży alkooolu do
4,5 proc.
wł aściwej

DOKOŃCZENIE
można

ZE STR. 1

mieć

ich tyle, ile dusza
Dlaczego. inni nie
mogą przeżywać szczęścia, k tóre jest już naszym udzi ałem?
Rodzic ami będą ci co wychowają dziecko. Matką jest ta k0bieta, która kocha, a nie ta. co
tylko rodzi. W t m C(} rob i ę, nie
widzę nic szczególnego. Powinno to stać się równie normalne, jak istnienie banków nasienia. Sytuacja kobiety jest oczywiście trudniejsza, ~dyż to ona
musi nosić dziecko. Mężczyzn a
po złożeniu nasienia n ie ma jui
nic do roboty" poWiedziała
Patrycja.
zapragnie.

.. Wyna~ęcie brzucha" ' jak
powszechnie nazywa ten proceder francuska prasa - nie
dla wszystkich jest jednak kw~
stią aż tak oczywistą. Stwarza
ono realną możliwość powstania nov.' ej -dziedziny handlu,
którego przE" miotem będą dzi~
ci. :;Ta niebeznieczeństwo to
wska?ała- wyraźnie
Georgina
Dufoix minister spraw 50. cjalnych i solidarności narodoKielecczyźnie, słynącej niegdyś
wej Francji, m6wiąc: .,Kto naz krystalicznego górskiego poprawdę będzie matką? .. A 0wietrza i pięknych dziewiczych
prócz tego są 'jeszcze pieniądze.
lasów, problemem pierwszorzęd
nej wagi. Mówiono również w
A dzieci przecieź się nie kuputrakcie obrad sesji o ochronie
je. Ta wzruszają~a mnie jako
powierzchni
ziemi
w
tym
kobietę historia musi wzbudzać
właśnie m.in.
lasów,
pomnipoważne za.niepokojenie. Wch~

-Kielecczyźnie

•
arszawle

r Z

ZlOO.j,diq Slię pom>eszoz€ł'l;o

DOKO~CZENIE

ZE STR. l
p'rzedstawicieli kół gos,podarczych Fi·nrland~n, którzy
towa·rzysz ą
ministrowi spraw
zag1'anicznych tego kraju, prLyjął wiceminister handlu zag;rani<:znego , Anta.")j Karaś. W rozm~ach obie strony wyrazi.ły
zadowolenie z dobrze r ozwija jących się stosunKóW g-05podarczych między Polską a F inlan.dią.
Jednocześnie
'dokonano
' wymiany poglądów na temat
kien.mków działań umożliwia 
jąCYCh dalsze zwiększenie tych
obrotów i nowych
dziedzin
wsoolpracy.
Wieczorem minister spraw zagranicznych S. Olswwski wydal
Gru;pę

RMPG za współpracą
międzlnarodową
DOKO"RCZENIĘ

ZE STR. 1
restrykcji ek.onomicznych.
Polska ma- w tej kWeSUi bo lesne doświadczenia. Prowadzi.my dokładlny rachunek strat,
wynilkających z faktu zastosowania wobec nas broni ekon omicznej ze względów poolirtycznych. Dlatego też opowiadamy
się zdecydowanie za
równymi
prawami w międzynarodowej
wspól;pracy gospojarczej i w
handlu, bez nakladania restrykcji i stosowania dyskryminaoji - podkreślił Z . KurowskL - Opowiadamy się również
za og.ranicze-niem wyścigu zbrojeń i przeznaczaniem
środ'«6w
wyda·tkowanych na zbroje<nia
na cele humanirtarne'. przede
wsz:stJkim zaś na rozwój ekonomiczny, zwłaszcza
państw
Trzeciego Swiata.
RWPG zawarla wiele porozumień z krajami rozwijający
mi si:ę, w tym af~ykańskimi.
Rada spieszy z pomocą tym
pańs twom, zwlaszcza w zakresie gJ6podarki żywnośc;.owe-j i
ene!'getyki.
W obradach na Kubiie bI'.orą
udzi.ał delegacje pa f.. tw człon 
kowskich RWPG i J'ugooławii.
P"olskiej delegacji Ol'zewodniC'2y czł:)nek Biura P'Jlit :l'"Cznego
KC PZPR, wicepremier
Zb;gniew Messner.
W cha'!"aktene ol)se:-wat()rów
w sesji uczestnicza przedstawiciele Afga.ni~a.nu.. Angoli. Etiopii, J'emeJ'lou Poludniowego. La06'U. Mocz.amooku, Meksvku
i
NiIkac agui o raz przeds'a'w i"iele
Selkretariatu K?omJisJi G'l5oodaorczej O~Z ds. Ame-ryki Łaciń 
skiej i Laty.noamerykańskie~o
S}-stem u Gospodal!'czP~o (<;ELA}.
PQdczas obrad zostanie roz00 ]'zOIle sD~awozdani.e z d'ZiałallIloYi RWPG w O>kresi-e miedzy XXXVII a XXXIX sesją.
sował

dzimy na drogę. która nie wiadomo dokąd nas zaprowadzi" .
O tym, że niebezp iecz eństw o
istnieje, realnie przekonano się
już
w U A, gdzie "wynajem
br zucha"
jęst
znacznie powszechniejszy. Urodziła się tam
już w ten sposób pOnad setk adzieci. I nie zawsze obywało
się bez kłopotów.
W sierpnia br. kobieta, która
. powinna ,,«od nie z kontraktem
oddać dziecko w 15 dni 'Po je~o

"Zastępcza mat~a"
urod\eniu, nie aczyniła tego .
Sprawa trafiła cło s~ da i właś
nie o.n rozstrz gn~l, ie nie moina w brew woli matki biolo-.
~c:znej odbierać jej chieeka, a
co więcej: w myśl 'Prawa ojc~m
dziecka jest mąi ko idy, która
je urodziła, a nie dawca spermy!
Także w USA .. zastępcza matka" urodziła dziecko u;:>ośledzo 
ne umysłowo. Nie chciał go
przyjąć nikt i ostatecznie trafiło do sierocińca. Obecnie !R0żna już powiedzieć, że po drugiej stronie Atlantyku ów proceder stał się niemal Pt'zemy~
słem. Rodzice, pragnący wynająć kobietę, płacą 12 do 15 tys.
dolarów. Dyrektorka jednego z
zajmujących się tym przedsię-

http://sbc.wbp.kielce.pl

obiad na czeŚĆ minwtna spraw
zagrani=yrch
F~nlandii,
P.
Va eyrynen a. W czasi e obiadu
obaj
mini&trowie
w ygłosili
przemówienia.
Główn y m celem polskiej polityki za granicznej jest uirQlym:lł1ie pokoju, umocnienie bf':&pieczeńsŁwa

międ'zynarodowego,

rozwój pokojowej współpracy
- powiedz,iał S. OlswwsJd.
Nasze dzisiejsze
rQ7.tIlowy
wykazały daleko
idącą
zbież
ność poglądów na
podstawowe
pr.ob;emy
obecnej
sywacj-i
międzynarodowej.

Jesteśmy

zgooni 00 d(} tego, że .istnioeje
pilna pootrzeba powrotu w stosun..<:ach międzynarodm"ych d o
poLtyki poszanowania istnieją
c ych realiów, odtprężen,j,a i konstruktywnej ws,półpracy.
Doceniamy obiektywne, n.a ~
cechowane zrozumieni-en1 stanowisko Finlandii w obec wyda ~
rzeń w n.:iszym kraju w ostatnilch latach. Pyrspektywy rozwoju polsko-finskich SOO6u'!lków
o,pierają si-ę na solidlIlych podSlta",.. ach.
P:' Vaeyrynen s1wie;rdzil, :ile
od początku lat 70. fińs.ką poli>tykę zagranilcz,ną cechują niezmienne i świadome d zi-ałani a
na r z~ cz KBWE. Z a punki!. wyjścia pCl"łużył<> nam
przekonan ' e, iż przyczyniając się d'O re-al:'Zacji w Europie ws,pólnego
prze'J s'ęwzięcia 35
państw
na.
rzecz bezpieczeństwa i wsp6.ł
pracy. u macniamy tyny.-samym
i swoje bezpieczeństw o. Trwająca

właśn,ie

wieloplaszc.zyzn~

wa seria spotkań KBWE stwaru ramy dla rozowoju we
wszystkich sektorach. St06ull1ki
ekonomiczne między F inlandi ą
a PolSlką są długotrwale i tradycyjne - kontynuował.
Są możliwości, by nadal rozwijać wzajemne
kontakty w
sferze g06'podarczej i kuliu,ralnej, a także w inny-cQ. dzi-edz,i.nach życia.

Zaduszki w klubie
"U So'tyków"
Z ciekawą inicjatywą wyszedł
kielecki Klub Srodowisk Twórczych "U Soltyków". oto 2 listopada br. o godz. 18 zorgani21Owan a tu będzie interesując a
impreza zaduszkowa pn. ..Ocalić od zapomnienia", czyli wi~
czór poswięcony p amięci zmarłych twórców i artystów zielni
kieleckiej.
Przypomniane
zostaną sylwetki i dorobek ar.ystyczny Waldemara Babinieza.
\\'incentego Bednarskiego, Jana
Golki. więtoslawa KrawcLyń
skie~o, Ewy Orzelskiej, Adolfa
\\' ajncetla.
M.in.
recytow:me
będą fragmenty nie publikowanych utworów pisarzy. W nastrój wieczoru wprowadzi IDt.zyka.
IwO

•

biorstw powie d ziała ostatn io, że
jej ambicją jest u czynić ie w
swej dziedzi n ie tak potężnym,
jak koncern .,Coca Cola" w produkCji napojów chlodzących.
We Francji najwięcej kontrowersji wzbudziło to, ii Patryc;a nie zgodziła się zostać "zastęJ)
ezą matką" za darmo. ODa sama twierdzi: ,,Nie traktuje tych
50 t ys. jako wyna:;-rodzenia, lecz
raczej jak odszkodowanie. To
chyba normalne, przez !lon ad
~ rok nie będę mo~ła praeować,
ponoszę tei
dodatkowe wydatki. Z pewnością nie była 10 oferta dla tych, którzy lI:'otowi
są

zapłacić

najwi ęcej".

Skoro jednak oddawanie krwi
i nasienia jest we Francji bezpłatne,
dlaczego za urodzenie
dziecka ma się otrzymywać wynagrOdzenie? pytają niektórzy. To już nie jest dar. lecz
umowa kupna sprzedaży, a
jej orzedmiotem nie moźe by ć
przecież dZiecko. Należv wobec
tego zastanowić się. w jakim
kierunku trzeba zmienlc 000wiazu jące
postanowienia
kodeksu rOdzinnego.
, fiROSŁAW ZL'KOWSKI
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mecl.u siatkarzy Legii z Czarnymi, w Klubie MPiK w
Radomiu odbyło się spotkanie kibi~ów z trenere~ kadry
narodowej - Hubertem Wagnerem l trenerem druzyny radomski ej Pawłem Blombergiem. Z wielu pytań, jakie padły,
do najciekawszych należały:

nwoclnicy kacfry przeszli s ,1-

H.W. - Z kadrowiczów najlepiej wypadł Jacek Rychlicki
- 11 udanych ata-ków pod rząd,
4 dec ydujące obrony piłek. Od
D rzyzgi i Stefanowicza z Legii wymagam więcej
niż
od
innych zawodników.
Niestety,
zaprezen towali się w Radomiu
słabo, mają braki kondycyjne.
Po prostu nie przykładają się
do treningów.
• W tym meczu grali utalentowani
rozgrywający Wojciech Drzyzga w Legii i Andrzej Skorupa
w
Czarnych.
Czy widzi pan radomskiego zawodnika ponownie w kadrze?
H.W. Poprzednio Skorupę wyeliminowała kontuzja, a
dzisiaj kardynalny błąd.
jaki
popełnił w
tym meczu, który
mógł zadeeydować nawet o wyniku
spotkania.
Taki
zawodn ik, k tóry ma gra ć w czolowej dru żynie świata, nie może po pełniać podstawowych błę 
dów i dla tego na razie nie bę
dę się interesowal tym zawodnik iem.
• Drugi kadrowim w druży
nie Czarnych to Andrzej Orzyb.
Dlaczego zagrał tyłko w pierwszym secie?
P.B. Andrzej Grzyb bę
dąc z kadrą juniorów we Francji nabawił się kon t uzji nogi.
Przez tt'Zy tygodnie miał nogę
w gips ie i właściwie dopiero
w tym tygodniu zaczął normalnie trenować. Jak się okazało.
nie jest jeszcze w formie i.- dlatego zastąpił go z powodzeniem
J acek Skrok.
• Andrzej Grzy b występuje
z powodzeniem w drużynie narodDwej juniorów. Czy ma szanwystępować także w pierwsz y m zE'spole Polski?
H.W. - Z awodnik o takim
wzroście i warunkach
fi.zycz nyeh bardzo przydałby SJ.ę w
druż ynie, ale jak wszyscy wiedzą. w
moim zespole wszyscy
zawodnicy muszą pracować z
pelnym obci~żeniem i zaanga żowaniem.
Niestety,
Andrzej
Grzyb nie nal-eży do zawodników ol'acowityCh i w tej chwili
nie lna miejsca w zesoole.
• Wielu kibiców siatkówki.
czytaj!c prasę. dziwiło się,

H.W. Z punktu widzenia
reprezentacji wszys~ko
jedno,
czy zawodnik 'ten będzie zbijał
piłki w l, czy w ..... U lidze. Najważniejsze jest to, żeby przyjeżdżając na zgrupowanie lI:adry był w takiej formie, jakby
grał i trenował w I lidze.
A
to ju ż zależy od samego zawodnika . .

• Jak oceniają panowie mecz
Legia - Czarni?
Huberl Wagner Inn y wynik meczu byłby dla mnie zaskoczeniem. Wiem dobrze, jak
trenuje zespół Legii. Zawodnicy nie przykładają się do treningów i widać bylo to pod
kon iec spotkania - brak kondycji. W tym roku zespół został osłabiony.
Odeszło trzech
podstawowych zawodników: Golec , Wójtowicz i Skrok. Czarni,
to drużyna bardzo wYl'ównana,
z dobrze
g rającym
Jackiem
Rychlickim. Sądzę. że radomianie uplasują się w górnej po.łow ie tabeli.
Paweł B!ombero:
Jest-em
pelen uznania d la moich
zawodnik ów. Mimo
kłopotów
z
treni ngami. wygrali ten trudn y mocz. Przecież d rużyna zagrała jopiero pierwszy mecz w
hali Broni .
• Jak zagrali kadrowime w
~ym spoL\<a"iu?

Trwa dobra pa9Sa mło
d ych jud'OO'DCk z MKS Zak
K ielce i KSZO Ostrowiec,
które lak świelnie spisały
się podcz>łS finałowych
zawodów XI OSM w Poznaniu. \V rozegranym w Krakowie strefowym turnieju
klasyfi.kacyjnym
juniorek,
dziewczęta z Kielc i Ostrowca zajęły pięć pierwsrzych
miej~,

wygrywając

2łilecy

dowanie rywalwcję z reprezenta.ntkami
Jordana
Kraków, Pałacu Mlod-z.ieży
Tarnów. Waltera Rzeszów,
HortE'xu R y ki, Lubl.inianki
i l\IKS Lublin.
A oto lokaty nayzych judoczek, dające im prawo
startu w ogólnopolskim turnieju kl asyfikac~·jnym
w
Warszawie: .l!ralta 44 kg l. Barbara Bakalarz
Zak;
l. Krystyna
Dziób Zak i
Ludmiła
Pędzińska
KSZO;
48 kg l. (oza Król Zak;
S2 kg - 1. Edyta Jędrasik
Zak; 56 kg - 2. M:uiola Kosałkiewicz KSZO: 61 kg l.
Ewa Porębska, ' 2 . .'\I!:nieszka
Malinow ska obie Zak ,
3.
Barbara Cudak KSZO: 66 kg
- 2. Mariola Kmieć, 5. Edyta Kowalczyk obil' :lak; powyżej 66 kg l. l\fa.nena
Kubik KSZO.
Warto dodać. że dzi e wczę
ta z Zaka , którE' II :. poznań
skiej spartakiadz ie zdobyły
sześć mE'dali, zostały 2laproszone do stolic" na mi .. dzovnarodowy turn'; E'.i jllniorE'k,
mający sil' odh"ć w drllgiej
połowie listopada.
(ap)

Dziękujemy....
... drugoligowym piłkan-:Jm Korony za pozdrowienia z Zakopanego, gdzie kielc3anie wykorzystuj~c dwut.vgod!liową pt'zerwę w
roz~:'ywkach
przygotowywali się do os tatnich pojedynków w
rundz;e jesiennej.
Przy okazji przvoominam\'. że
najbliżs?e s;>otkanie Korona roze'gra w nied~ielę o gooz. 12 na
własnym ł10isku z Craco,'ia.

EO

]

o meczu Czarnych z Legią Warszawa
kadrowiczach ·I plana,c h ~eprezentacji

O

I

za

•
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drużyn

II-ligowych-ligowych
Golec: z Legii do
i Martyniuk
s
Płomienia do Hutnika Kraków.
Jak trener
kadry
n-arodo~j
zapatruje się na tę sprawę?

Fil
od;

mo
, ,

Kryte r-I u m' J-e s-I e n -1-84"

ne~

sur
ble

zar

niej
V

P.

w!

cerr
Ger
M
nyc
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• Najbliższe plany kadry narodowej?
/

H.W. 'I listopada wyjeż
dż amy na turniej
do Japonii,
gdzie będą występowały
najlepsze drużyny świata. Orga nizatorzy pokrywają
wszystkie
koszty podróży i potrytu. Dla
ci ekawośc i:
za zajęcie
pierw szego miejsca przewidziana jest
nagroda 50 tys . franków szwajcarskich. Radomskich "it"biców
ucieszy na pewno, że Jac e k
Rychli cki również będzie brał
udział w tym turnieju.
• Znając kłopoty organizacyjne radomskiego
zespołu.
my
ustalono już, gdzie zawodnicy
będą trenować i jak ocenia pan
przydatność
do drużyny nowvch zawodników
Jacka
Skroka i Dariusza Fryszkowskiego?

U !:"óry: jazda na C1<as po łuku posypanym piaskiem..

. Poniżej: pre.. es A utomobilli:lu v u
Kieleckieg o, Włodzimierz'
·Wójeikiewic.. wręcza puchar Monice ·Karczewskiej, która w
trzech eliminacjach . jazdy
szkolno-sprawnoś c iDwej
azyskała
najlepsze rezultaty wśród kierowców klasy B.
Zdjęci a Al. Piekarski

P .B. Na razie wiemy, ż~
będziemy trenować
w
dwóch
salach - BrOnI i WSI. Na ocenę zawodników jest jeszcze · za
wcześnie. W meczu z Leg i ą Jacek Skrok zagrał po p rawnie.
dobrze przyjmował zagrywkę.
Dariusz Fryszkowski g rał krótko, w
bloku zagrał dob rze.
Szkoda, że ten zawodnik
ostatnie lata występował
dze okręgowej.

Tren~r
kadry
narodowej
siatkarzy. Hubert \'Vao:ner (z
prawej)
szkoleniowiec
Czarnyeh
Radom,
Paweł
BlombE'rg na spotkaniu
z
s:vmpatvkami snortu w Klubie MPiK w Radomiu.

Fot.

W,
lach

brah
sta w

WojcieCh- Słomka

ze

sztu~

Po raz ostatni w ~ sezonie działacze Automobilklubu
Kieleckiego zorganizowali jazdę
szkoleniowo-sprawnościową . ;lod
nazwą "Kryterium . jesieni 84",
której patronuje "Echo Dnia".
Zawody odbyły się w niedzielę na malej pętli toru
wyści
gowego w M ied7.ianej Górze.

darZI

Przy zielonych . sMath

Tylko jedno

• W klasie A zwyciężył Remigius" Pi~la, drugie miejsce
za j ą ł Andrzej Podsiadło, t r zecie Knys"wf Karc ..ewski
• W klasie B : pierwszy był
Krzysztof Oborski, drugi' St:<nisław Drogosz, trzeci Mieczysław Sikorski.
Po trzech eliminacjach .. Kryterium
jesieni 84" prowadza:
w klasie A Andrzej Podsiadlo,
zaś w klasie B - Monika Kal'czewska.
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Kcszykarze Staru wygrali WSle· dlcach II
raco mian zdobyli:
l.\.Iinda
25.
Suwała 24 i Piasecki 13. !\lecz
AZS Rado m ze Spartar.em Lublin z3Stał przełożony na inny
termin.
Kolejne mecze w
mistrzost"'ach strefy lubelskiej rozegrala również pasza koszvka~ska
mloClzież, uzyskując następujące

rezultaty:

•
Junierzy : Budowlani Radom - Star tarachowice 36:60.
•
Kadetki: Tęcza Kielce Stal Stalowa Wola 61:56, LZS
Lipiny
lV!KS :lak Kielce
50:85. star tarachowice - MK3
Lublin 52:95.
• Kadeci : Start Lu blinMKS Zak Kielce 98:63, MKS
Siedlce
Star S tarachowice
64 .6L
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T yl'ko jedno zwyc ięstw;) vr
szescJU
rozegranych
s potkaniach lano~owaly na sw ym koncie nasze II- li gowe zespo ły tenisa stołowego. Grające u siebie
dz'ewczęta z SKS LZS Wsola
wV"rałv ze Startem Ostrołęka
6:4,0 by - w rewa nżu ule-c druży
nie gości 4:6. P unkty dla Wsol i
zdobvlv: Okruta 3-2. B rodowska '1":"1. Wieczorek l-l oru
Okruta i W lecz{Jrek 1-0 w deblu..
Kob ieca d~'użvna AZS KietCi' doznała poraż~k w
wy jazdowvch meczac'l z Gran item
Str1:(.!in 1:9 i ~:8. W
pierwszym spo" ' aniu ryu~kt dla kie~
czanek zdobvłv S'rzemińska i
Kacz,marsk3 \II deblu . w drugim te SB·'l'" zawxiniczki wygra~y po jei:1~; gne p<.>jedyn-

własnej

kret,
wód;

pre?'

zwyc i ęstwo

A oto wyniki samochodowego współzawodnictwa:

K >s,;yk a:'ze
lioi
re;;;io alr,ej
rozegrali dl.. ugą kolejkG· Si.l •./l. ka:·,. Z nas7.yc;t di'użyn lepiej
po'Niod~o się S tarowi SlaracholI'iiCE'. który w·.. gral na wvjezdzie.z .'\ZS Siedlce 89 55 (4S:22).
Było to drugie zwycięstwo s_arachowic>an, maj~cych najie;Jszych strzelców w Gajewski'U
i Ziewcn, którzy zdo!)yli po 21
pkt. oraz Ziei 18 pkt. i Ler>arcie 15 nkt. Nato:r.iast g~aj'lcy
w osia' ionvm
składzie
Budowlani Radom nrzegrali u siebie
ze Startem n
Lublin 7:l.~3
(39:-ł!). Najwięcej punktów dla

~ ści.

s:;l'1V""'" zespotem

5:10 i 7:1 0.
dla
B'·"'li
zdobyli:
Wożniak 1-2.
Bl'kalsk i 1-2.
W iat rak 1-1. Zm-.;s'owski -O
oraz w gnc'l !)()i",óinvch Woź
n i·,,'<:-Wi, tro!r l-l i Bukaiski
-Zmyslowski O -l. .........
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