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budowie nowe!:.
s'lpHala. Powstanie tu budynek
,tówny,
mieszczący
600 lóżek, konownia, pralnia
i kuchnia. Obiek'y zaplecza
sl uiye będ:l! równiei staremu szpitalo,..' i. Teren jest
jui w pełni
uzlirojony w
ins talacje wodoci:U:owe, sanitarne, burzowe, ciepłownieae i teldoniczne. Wzniesione także ma!:,azyny inwestora.
W tym roku nakłady finansowe na budowę samknę ły się kwotą l!21 mln sl.
Wy konawcami robót są 0~trowieckj Kombinat Budowlany ; ' K;eleekie
Pl'u'dsię
biorslwo Budownietwa Przemys łowego.
\Vaine, by oba
prndsiębiu stwa uporaly się
1 przerobem nakładów, a w
przyszłości
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Specjalizacje
dla pedagogów
W kieleck im Oddzi a le 1)()skonaleni a N a uczycieli
wrę czono
w czoraj n rQCzyście
pierwszej
w w Olo kieleckim g rupie pedagog ów d yplo my
uzyskania
sto pni
specja liza c ji.
P rzed
Główn ą
Komisją
Kwalif ikacyjn'ą w W arszawie najwyższy,
bo III stopień s pecjalizacji zdobyło 13 ped a g ogó w. W spotkan IO.! z n auczycielami wziąl udział kurator oświaty i wychowll.,ia w Kielcach - .Jan Faraś.

Inauguracja

Dni Książki Społeczn. :

(ALP)

Na

zdjęciu:

dyplom o trzymu-

je nauczycielka Maria Brzyska.
Fot. AL Pie kars ki

Kielce, czwartek, 22.XI.1984 r.

Rok XIV

system - płac w .,.Iskrze"

zątek zmianł.

na lepsze?

w u.b. rok u na liście n ajgo rzej
Od wejścia w życie refor my gospodarczej we wszyst- I płacącyC !l pośród 500 naj w ięk 9Zych zaklaoow przem.vsloW4C b
kich niemal zaklad<lCh łrwa
k raju. .Rosła
liczba
pop ań
ją dyskusje nad wprowadzel>ra.cownrków
o
zi.volnien i.e .
niem nowego, motywacyjner:o
OdchodziLi
ro.botnicy za-t rudsystemu
plac.
Uchwalona
ri.eoni
bezpośrednio
w
I)rOprzez Sejm w lutym br. uDOKOŃCZENIE
NA
STR.
!
stawa o płacach umożliw i ła
odejście . od jednoliłych
dla
całej gospodarki ' stawek zaszeregowania
pracowników
Upoważnienie do
tworzenia
odrebnych sys temów
wyna_
r:radzania przekazano samym
przed siębiorstwom. J ednym z
zakładów ,
gdzie s korzystane
z tej moźliwości jest Fabryka Loiysk Tocznych "Is kra"
w Kielcaeh .

W
Wa,'.l.d\\ le
"dUYl"
SIt:
wczo ni.; ~polKanle I seltretaay
or g aą.izacji partYJnych 20& ltluczowych przedsi~ł)iors w kr a ju,
w którym ' wzięli równie"
ud zi a ł
seb:rela rL~
. ę.wnorniCLHI
kom itetów wojewód<kich P ZP R,
I se k retarze ol'galilzacjl pClriy;n ych minisiersl w
i
urzędów
centt'alnych o raz przedstawicie- '
le największych resortów
gospodarczych Tematem
obrad,
które prowadził członek Biul-a
sekretarz
KC
P Olitycznego,
PZPR Kazi.Ill cu 8 arciko .... s ki,
były problemy dotyczące ('"ntt'alnego Planu
Rocz.o.ego
na
1985 r. o raL wynikające stąd
zadania d la przedsiębiorstw
i
zakładowych o rganizacji partyjnych. Celem .spotkania było omówienie sposobów
i
metod
I'ealizacji przyszl-orocznych zad ań, k tórych
wykonanie za decyduje o bilansie' planu 3-letniego i ~tan o wić będzie punk t
w yjścia
do
przyszłego planu
5-letniego.
P rzedstawioI)e
na
spotka n iu o pinie i wnioski Z 3p" ezenlowane zoslaną na 1)()!,le dzeniu K omitetu
Centralnego
poświęco n ym temu samem u lem a towi.
(PAPt

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych w służbie
społeczeństwa

W l>rzeds.iębiorstwi.e, lUZ
dłUŻ3Zeg-o
czasu borykano s.ię
probl~mem plac. Przv śred 

z

nt~J

niewiele
przekraczającej
zł .. Isk ra" znalazła się

12 tys.

·P~~ycznej wRadoms~em

da
Im)

lU

DOKOŃCZENIE

t e mpo prac dzi ę ki oln y mani u cen.iralnych dotaC'ji.Na ldj~iu: plac budow y
sz!)ibla .
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Na~zym
czytelnikom pnypominamy, że jui jutro .. Echo
Dnia" !:,ościć będzie na tradyeyjnym, klubowym "Wieczorze
SLaracho,",'ickim". Zos t aliŚm'l' zaproszeni do udziału w tei imprezie przez Towarzyst wo Przyjaciół Starachowic.
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Od trzech 131 'rwaA pra-

CPR-]~85

Spot!aQre 1 seltietarzy
organiZaCji partyjn\th
z •208 zakła,lów kraju

wizytą
Kamienną

"Echo"
nad

Na temat

Nie ma w' POi~ce człowieka,
który nie korzystalby z usług

. Wystawy książt'k,
konkursy czytelnicze,
spotkania z literatami

Zakładu

Wczoraj w Domu T edm:ka
OT w Ra domiu ~illauglliI'O\\'an<l
otwarciem
wvsta wy
'N~'dawTlloCtwa
M07'l - 'vojewo dzkie D Il! Ks.ąi-k~ Spo.lecz"?-Polltyc7mej w R a d om k .em.
:\a urOCZystQŚć przybył; m.in.
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Ubezpieczeń

Społecz

nych. Zapewnia on społeczen
stwu nie tylko'renty i emerytury, ale ohliczane są tu taki.e
m.in. zasJlki macierzYI\skie, ur.,-wpy wychowawcze, zasiłki chorobowe. Kielecki oddzial ZUS
znajduje się w cwłówce dobr~ prac-ujących. O jeg-o osią·
gntęciach i stojących przed nim
w najbliższych latach zadaniach
mowa była w trakcie wczorajszego spotkania z przedstawicielami
władz
wojeWÓdztw;!,
które reprezentowali m.in. I
sekretarz KW PZPR - Ma(' i ~ j
Lubez y ńsk i, wojewoda
kielec-

STR 2
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Odznaczen iami
pa ńsLwowymi d e koruje z as łużon ych
pracowników przc d "i( biorstwa I lIekretar" KW PZPR w Kie lcach
Maciej Lubc zyńsk i.
Fol.
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DOKOŃCZ ENIE

al T:~lI

d ni t e mu Ra d a. Mim RrolJ.! uchwaliła Cent,.Q lny PI~n
łloczn/J-n.a 1985 ,.. Po raz p łe r w 
t li Od WIe lu 14t, i to także
~Ch wY<=n.aczo n ych r efor1W1 qo" OdarCZ/L uda ło się tak wc ! e~e, 0PT'ICO wać i z atwierdzić
lt~ , lłodstawcwll dla gost>OdQ-ki
u 11]U dokume n t. l nie c:hadzi

l~t °k,ploniRvc Zn q sztu kę dla
Pl' li l; pO raz p ie r wszy od llIt

zeda!ę b io 1'stwa b ędq mo gły tV

w~łownll sposób

'P1'Z lIgotowoć

Wia"'e many. CPR ()k r8ŚIIJ b o-

e~ . pOcbt awowe
u''6runki,
! . JakIch J>1'zy}d%l e
im d z!o IlC
....
~ - b'
też' . ..... ze .. s~ Wl1'Stwa
mallł
1»

n

)Uz ;amość

lich,

Wyników

Co do
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włas-

b ieżący m
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49.0 osób 'zginęło, 3 tys. rannych, 20 tys, poszkodowanych

Tragiczny bilans wybuchu gazu w eksyku
MEKSYK P -,\ P. Z
o~łoszo
nych ,., środę wiee zorem ustaleń Meks)'kańskiqo Czerwone';0 Krzyia
wynika, ie. w oa.:
sl(pslwie
tral:'icznej e!tsplozJl
~azll w północnej e%ęśei sLelie!
meks'l'kańskiej zl!:inęło eo
naJmni e j 491 osób, AŚ około lruch
t v i ~v tlostal. rannyeh .
Wedłur: d zien nika HE llcelsio r" .
"łery płl bli k ~ dane ofieja h ... j

•

• r , a n iuc.ii
sajmuFteej
się
auki
iem osób zal:'ini.ny eh i oli I' wypadków, Ucz" a rannye1t łę!:,a pięciu tysi(ey. Stan st a
ób jest cięiki..
Dziennik ,.Novedades" pisze.
i e poszkodow1in " elt jest ekołe
dwudziestu tysięe ,..
K o munikat
pn~

..

kań

opu blikowsny
kie
Mi nis t ...r-

stwo Spraw Wewnętnn yeh Die
wyklucza. ie bilans ofiar imi ertelnych poiar a I!:az u będsie je )1cse tnl!:iesnie jl;ay; 'Weiąi trwa
akeja H,;n l'lOw ywania
rejonłl
ka tastrof'!' a po a d l o nie wny stkle roda 'y, " . r e- sałlwaiy ły
nie.beeno~
li
ch, pow iązał,.
&o s kawtreł~
DOKO~CZENJ~

•
http://sbc.wbp.kielce.pl

NA STR. T

Dziura w jezdni
,,~a ul Czarllowskiej w Kie lcach, lUŻ przy rondzie na
l
M aja. jest dziura w jezdni. W
dni
przejei-dzające
deszcZ<lwe
tamtędy samochody
.. fundują"
przechodniom przymusową ką
piel z bło ta" - informuja czytetnicy.
Sygn a ły dolyc7.'jce zlego slanu nawie rzchni
docierają
do
naszej redakcji cora? częściej.
Przekazujemy je pod adresem
kieleckich drogowców z nadzieją
że wvkai-ą więcej troski o
jakość jezdni. a
także przejść
dla pieszych. Stan chodników
bowiem
pozQStawia
również
wiele do żvc:!;enia

Ilora\

Nowy system płac w , 1 skrze".
OOKOŃCZEN1E

ZE

S'l'R.

d,ukcj.i; ślusa'!'ZE, na.r zęruzoowcy ,
inl.ynierowie. Ludzi.e DrZe ·tali
WleG·ZYĆ • za peWdl ieruiom dyrek~j.i. że fabryka wkró: ce stanie
na n.ogi..
Za.kla,(]owi ekooom.i:ści poJXaWI! sytuacji wią.zal:i z wP:'O-;
wa-d.zeruieom nowego. zaklado:>wego systemu płac. Zadan ie nue
byk> laJtwe. W końcu, PO 4 mjesi.ącach. po uzyskaniu p:nytvwnych ooi:nioi Ogólnegp Zebrania Delegatów
FLT .. Iskra".
JlOdpisano
po.!"()ozumienie
m ,i ed.zy dyrekcją a NSZZ pracownlików fabrykii o wprowadzeIliu zakJadowego systemu wyna.g~ń. I tak szybko t'Ą"iecd-zd zastępca dyrektor a ds.
ekooomdcznych Leszek Stypula w innych f i.r mach pracowano nad tym z.naca.rui.e dlutej.

Jaikiie są nO'We zasady obliMac,ia poboorów
oracownikom
.,Isk'1"Y"? Pnede wSoZys·!lkim do
-placy podstawowej. siamowią
rej zas.adn~: zą cu:ść wy r; agrod.zenj a,
włąC'ZOollo
rekQmpensatę. Po wtóre. dla wszystk ic h
pracown ików na sta.now-iskach
robotniezych pl"'Zyjeto iedną tabelę sta'Wek god:cillowych (od
sa do 136 zł za I""dz.1nę w za 1eżności od grupy i miejs(' a).
Da.wniej np. k ierowcy
mieli
swoją odrębną tabelę. teraz me.
Wspó1ną
t·abelę
opracowano
także dla l>~acowników zatrudnialych na sAanowJskaoh n i e : obotll.i.oeych. Roo.budowanie ta~

l'Xl0iomie

w

unl0ż~a.\via

w

baTda;iej

elastyczny
Slnoeob
lII~n,i e stawki godz,inowej
Jll!'lliOOown,iko'\\'Ó POpnea:
awans
w ~j Soa~j kadegorlli z.aszeretowania . - N iestety. żeby OPerację

t3!ką

wykOllać

prawidło

wo mówi dyrektor Stypuła
n.aJe'Ż.aroby zmienjć
prawie
wm:JM'kim pracown,ikom .,Js.k ,.y"
.a1e«or~e
z.as.zeregOlwania
i
w)llT'OWaooić ta'ryfikator dla PO~ólnYch za.wodów. W D:akł yc~

o«auło

we. Jaik

się

bowiem

ruiemożH
z~eIlić ślu-

bo

Zasady realizacji bonów
re aloryzacyjnycb
.lu dowiaduje siOC ooennHtan
F AJ' •
l)e.partamencie W'kła4W>. Pie nięinych Narooower:o
E lI._ PoI6kieco, od l lute-go
191& :t. real~wai: będzie moV.aa bea 4IC nuuneń bony re'll'alory:&lICyjoe. Równocześn i e stw.o..
~ _tady istotne preferencje d la 06Ób , które zdecyduję
się Die wymieniać ich na r:o~ę. Zachowanie bonów rew alooryzacy}nych da wać b«:d.zie
~ uzyskiwania 15 proc. 00ute k w stu;uJloku rocz.nym, pod
wa.ruDkiem zachowani<a bonów
JWaeI: kolejne l2-miesięczne
ołresy. Zasada ta. obow:ą.zywać
_
do lutego 1983 r. Tak w i ęc
...,. wymiana bonów
'II'actości
JIOIDin.ałllej 1000 zł.
która uprawnia 00 l lutego 1985 r . do
otr.zyJJlQnia kwoty 15.21 zł, po
JlierwszyOl lutego 1986 da możli
wość ~.zyskania kwoty 1749 zł.
po p ierwszym luter:o 1917 F . ~11 u. a po p~'BZy m lu! elO ]9111 r . - 2312 zł.
J~t \4) najbardziej k()l·z~· 6~ne
op.l'OCentowan ie
stJ6owa:ne ~
~.e p rzez baJlki.

Ciepły

kon iec

listopada
Ostatn'ie dni listopada będą
D1eco cieplej re. Instytut Me1R<>rologii i Gospodarki Wodnej
przewiduje od 23 do 2:l bm.
wzrost
temperatur.. Spodziewane jest z~hmurzenie duże
z rozpogodzeniami i okresawymi opadami deszczu. Temperatura maksvmalna będ!oie od plus
5 do plus 10 sL, a minimalna
o~ minus. l do plus 4 s topni,
"-Iatr umlarko,," an,·.
okre.sami
dDŚi' silny z
klerunków
zachodnich.
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OOKOŃCZEJIilE
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1

ka.teg.xię 1, IX Da VI
lp.""7.Y te) SQlll.eJ s.av.-ce gQC\:Unowej). J(ledy VI' i.n.nycn .z,a!kła
~cn
OO<>W,<lLU)e s~a~y syOitem
Ul&Łe": egow a.nJ a I
Zm.i eoDJai ąc
p,:aoC~ s,ra.:lloy na tym.
Od poc.z.ą t<k. u do koiloCa roz.v.- ią.za~}o nalOol'll.ill& lLwes.ię. 00dat.kow 00 płacy
LilSaan.c,z,ej
np. z,a poGi ÓJ, sz.kod1}wą pracę,
p~a.cę w nocy, doda,tek majst ra
i brygad2lis,y :t.p. Przyjęto zasadę, ze oblicza sóę Je procen1.OWO od najn.iL-->l.ego w yna.grodz.en,i a. Zal.Jga "ISK r y" uwa.ia,
ze ,)€&t to sp:·a.w~ed.i'-NS1Ze niż
wy,icza.nje ckxiadtow od s:.awk.i
zasadniczej.
U ieGno1iCVll() takLe spo.'lÓ b oblli:zaJLia ooda.ku za sila". Dvtycnczas OOOwl'iLCywały DOwiem
w faQryce różne systemy ,.rachow aJli a , stawwego. Zmody4Iiowan}· z.o.stat leż spo.sob 0 bliczanja premlU.
Na S'a.nowJskach robotniczych OItorzymanie premJi regula.mQ.nowei uleże(: hedz.ie od :iaknści i wykvnania nor m, Pracown~~y zatruollleni Dlebezposredlllv pr zy
prod-ukcjj i w nadzorze o,rzymają' p.remię tzw. uznaniową jeze~i
wydz:iał,
którym k i erują,
zrea i.z.uje zadania planowe. W
tym przypadl<u wszystkich tych,
których pracy nie mo.i.na ,,,zważyc" an.i "pol.i czyć", od dyrektora po u tawiacz.a m.aV-YD, ocetniai: sję będzi.e wedł'ug takiCh
samvoh reguł ~ wykona.n.ia zada.ń przez podlegly ~-n zespół
luda:i. Mo że więc sol ę zdaJ:;zyć
talk, że k ie-rown Lk
wyd.z;iaru
weŻJrbie premię woiękSU\ niż dyrektor całej fabryki.
Odóz.ie.lnQ.e w za.kłaoowym systemie płac fLgu r ują p remie za
j3lkość.
za
wyniki kon~ro
li zewnętrz,nej odbiorców łoiysk
i śv.-'ec. Wymierne ko.rzyści f inaoIl&Owe przypadną wnęc n ie
tylko tym przek r aczającym normy, 'aJe i produkującym Gobreoj
jaJr:,;)ści towary.
Myślę, że motywacje, jakie
S:wa.~ ludziOOl nowy system
płąc,
po.z.wolą
na z ...." ęksa:en,ie
produ·k cji i popra wę
jakosci (
wyrooow mówi L. Stypula.
- Na P!'Zyjętym spoool>ie wyl:iCIzanaa wynagrodzenia sko.rzystają przede wszyst k im uc.z.o~wi
pracowiIlJcy.
ie zarobiil natomiJlSt obiboki. Dużo zaleieć t.ei
będ;zle od organ.ia:ac~ prący w
~ólnych wydz,ialach laI;lt.r:rki. Zasad ~-zyjętvch w po...
l"OD.Imiefl'U nie t-raktuj~v jedn.ał!: Sólltywno. W J)u.ktyce ~
J:'ł OI'IE
ulec pe~'nej mod..-fikaoeji, tak jak ZmłallY ... ea-

Dni Ksiazki

}ej J:~ce t--zedaięboiocstwa.

Czy nowe za&ady ""ynaJ:clIdruw'l.4a
9J)ełnj,ą
~eiki,,"aru.a,?
N li rCl2lie t rudno n.a to l>Yt<Wlie odpow i eda:ieć. Załoga ł'Zeka na "Ą"vpłatę.
dyr
j. JNl
I.'feokty E-lJ,ooomic-we
5)·StoetnU
plac.
(Ilu)

w

Prus.

~wojewooa

radom-

ski E u«eniusz J ędr zejewski. redaktoc naczelmy Wydav.'Il'li.ctwa

"Stolica"
o mistrzu Janie
Z okazju 400 rocznicy śmierci
Jana Kochanowskiego redakcja
tygodnika "Stolica"
przygotowała specjalny numer
monograficzny
poświęcony
poecie.
Zamies2lCzono w nim interesujące szkice, artykuły i wyp;rwiedz.i wybitnych b~daczy renesansu z różnych osrodków a kademickich, interesujące f otoreportaże z Czarnolasu i
Radomi. .oraz barwne fotogramy ·
przedstawiające
plon
konkursów plastycz.nych zorganizowanych przez radomskie Biuro
Wystaw
Artystycznych i Muzeum Wsi Radomskiej, poświę
conych autorowi "Treonów".

niach systemowych dowi-adywaIti się częcto na przestrzent 3-4
pieTw.szych miesięcy rDku i dopieTO gdzieś u schyłku wWs11y
mogłtl zamykać plo"" 1-0 zobaczymy, jaJe wielką Tożnką ;akościpwą jest pTzyg~owanie
i
opublik(}wanie centralnego planu ~zcze W li~{)pIldzie. I co
jest bardzo istotne TÓt.V'fl>Ocześnie z podstawowymi infoTmae;a.mi dla pTzedsiębioTstw II
nie mieszczących się w ra·m ach
planu, a nader ważnych warunkach dziaumia. Ws-zak
już
dziś przedsiębior3twa znają zasady obciqżeń 114 FAZ,
jakie
będą obowiązywały od 1 stycznia 1985 r., wie4zą jak wyglą
da pr{)je kt budżetu, bilansu
plat'llicze-go /i planu kredytowe f10 na 1985 r.. który
zost41łie
pTzeast4wi01lY S€jmowi.
Oczywiście, w
dO'kurentRch
tych mogq jeszcze zajś jakieś
.zomia.ny, może na przykład nastąpić korekta polityki dotowania prze<uiębiontw, ale podstau:owe TOmy polityki budże
towe; i kredytowe;
okre§lane
są przecież przez znane wszyst kim wJl1lik4 !/(}spodarki OT4%
cele nakreśl{)fle w planie tr2yIdnim, nie będą 2~tem ulegać
żadnvm
rewolucyjnym prze -

Inicjatorem i redaktorem wydania tygodnika "Stolica" jest
współpracujący z "Echem" red.
Marek Bielski.

(włm)

"Echo" z wizytą
nad Kamienną
DOKOŃ CZENI E

obTażeniom.

służbie

społeczeństwa
DOKO~CZENIE

ZE STa. l
ki Włodzimierz
Pasternak.
Przybył również prezes ZUS w
Warszawie, podsekretarz stanu
w' Ministerstwie Pracy. Plac i
Spraw Socjalnych IJ"cne ..u
St'llula.
Podczas uroczystości
liC2ną
grupę
pracowników
oddziału
uhonorowano
odznaczeniami.
Krzyż Kawalerski Ordeocu
Odrodzenia Polski otrzymał TadeUSz P a taiski.
Przyznano równle7
krzyże
zasługi,
medale
.. Za'sJuŻony pra~wnik państwo
wy" or az odznaki "Za zaslugi dla Kielecczyzny" i .,Za
zaslugi dla ubezpieczeń społecznych".
(al p )

Z E STa 1
naszymi
czytelnikami
Z
przyjaciółmi
spotkamy się
(>
god~. 17 w
Klubie Międzyna
rodowej Prasy i Ksią:i;ki. Ale
wcześniej. bo już .w godzinach
przedpołudniowych, dziennikarze
"Echa" szukać będą reporterskich tematów w różnych dziedzinach życia Społecz.no-g06PO
darczegD miasta nad Kamienną ·
1)0 godziny 15 jeden li naszych
kolegow dyżurować będzie przy
telefOllie nr 70-91, lIby rejestcować
spcawy, którymi
zechcą
się z nami podzielić m~eszkań· cy Starachowic.
Zdobyty w ten sposób zasób
problemów i inlormacji będ:ue
przedmiotem dyskusji i wymiany poglądów w uasie wieczoru klubowego, a następnie po.służy nam dD opracowania materiałów na łamy gazety.
" W ieeaer S lara ehowieki" ~aw
ue !:tezy się s muayk ll i p i ...
senk Il. T y m razem w y llonaworni łlę d ll edonkowie Hlrady
ZDK " D rzew iarz".
Zapraszamy 00 dy kus,ii nad
dniem dzi iejszym i przyszłoś
cią
Starachowic. Piątek, 1:odz.
(an)
17, Klub MPiK.

w Kielc'a ch Rys zard
pracownicy
"Domu
Ksiązki". bibliotek. nauczyciele, m1OO7.ie:i StZkO'1na.

Lipko.

P\rus.

. Bogdan
ogromne

WlSk.atz.al

llIlac7.ell'ie
Dekady
Ksi ąiJki Społe c ZI!'lIO - fuli1YCrll!lej
w roku obchodów
40- 100 a
fulski Ludowej. Słowa umania i podziiękowanioa za do_

tychczasową

współpracę. 7lOJ:-

ga.nizo.wanie ekspozycji. ksią
żek z ofś.cyny MON prrzekarLlił
go-spodacwm regiOol1U Franci-

szek

1

go
la

W

Stępniewski.

Obeocni na
sarze

u,roczys!ości.

pod,pis)"'Wa1i

swoje

k.s8ążki.

Po południu
w
Io.ięgwni
przy ul. Zeroms k i€gO odbyło snę s.potkanie pod hasfem
"Książka z owtog.rafern".
W

w

ramach D ekady

domiu i wojewódmWJie

Raodbę

dzie się wiek wystaw i kieorma s?-y. Z13planowano spotkania z publicYlStaffili
literatami itp.
(wlm)

Już karnawał?

Tak, ale
tylko w Rio...
Wcz or a j

kielecka

publicz-

ność
minIa okazję obejrzeć
występy
brllZylijskie; rewii

tanecznej. któr a
zaprezentowala program pt.
.,KaTKa·
wał tO R io".
Gorące TlItmll,
bajecznie
kolorowe
stroje.
scenki rodzajowe.
skq-pG CIdziane tancerki, żywiołowość
i spo~tanicznoU to atTak·
cje tego programu.

A oto, c o powiedział nam
twórca i szef rewii JOSE
DISS TEIZEIRA:
·Jak
klimat?

wam

słuźll

polski

ny.

Jest dl a nas bar dzo zim·
P-rzyzwyczajeni ~steśmy
do upałów i slońca. Tuta j
chodzimll ciepło ubrani. Wie·
lu z was PfJ TIIZ pierwsZ1l Ul

•

życiu widziało śnieg.

Starachowicach

Pływalnia jest, gorzej
ainteresowani
twierdzą, i e
hasł.o:
k ryta pływalnia w
Starachowicach
k ryje
trudny i zawiły problem. A jest
tak:
Obiekt,
którego
zazdroszczą
St.rachowicom inne miasta ostllt:nio również Kielce nie
jest
'II'
pełni
wykorzystany.
Owszem, od godziny 16 z basenu
korzystają
instytucje
i
zakłady pracy i nie ma kłopo
tu z f r ek wellcją. W innych. pomieszczeniach obiektu odbywają się zajęcia gimnastyki
korekcyjnej, aerobicu i g imnastyki
oochudzającej.
Natomiast
przed południem
basen
stoi
prawie pusty.
D laczego
nie korzystają
z
niego uczniowie starachowickich
szkół? Oto odpowiedzi, jakle usłyszeliśmy w dwóch
instytucjach.
Miejski Ośrodl'k Sportu i Rekreacji. w łaściciel obiektu:
Pływalnia
nie przynosi
nam zysków. Eks ploatacja kosztuje S mln zt rocznie. a wpły
wy z tego okresu wynoszą 1,%
mln zł. Opłaty za g<ldzinę pły
wa.nia kształtują
się następu
jąco: dla instytucji 1601t zł.
a dla szkół - 800 zł. Wiełokrot
nie zwracaliśmy się do wład.%
ośw.iatowych z propozycją ud.o-

MON, płk Francis1ek Si~p
nie w ski. pi.sane Zbigniew F li _
sowski.
Andrze j
Z b ysllew_
ski. Zazislaw Wróblewski. 0becrl.i byloi też dyr.
.,Domu .
KsiąiJkli."

2.okładów.
Jeśli więc
"zmysłowimy $0boje, że w
mi·niemych Wach
przedsiębiorst~
T OZpOC2 ynaly
fW}wy Tok W ogóle bez ż4dnyc-h
planów, o nowych Til-związa 

.

Z

STR. 2

I sekret.arz. KW partii Bo«da n

DOKONCZEND ZE STa. l
roku, t.a k że d.o kqńc.o gTud ni4
b~
mogłtl
po-untać
plany
rz.etelne
i
.»Ó;ne z
rzeczowtlmi i finansowI/mi bi!.ansami państwa , wypr.ocow4ne
wspól'fłie przez sa11WTZqdy. związ
ki zawodowe i kie-rownictwa

ZUS w

NA

K

- A polska kuchnia przy·
podIa wam.do gustu?

pływaniem ...

z

stępnieoia pl wlIlni dzieciom i
młodzieży. Skłonni jesteśmy nawet obniżyć jeszcze C€łll! wynajęcia basenu. Niestety. nic
n aszych propozycji nie wynikło .
Jest to tym dziwnjejsze. że kilka szkół podstawowych w Sta-

z

rachowicach realizuje rozszerzony prDgram wychowania fizycznego_
W~dział Oś'daty i Wyebewania Unędu Miejskie,. :
- Jesteśmy bezsilni, nie mamy funduszy na pokrycie bardzo wysokich kosztów
korzystania z pływalni. Gdyb yśm y ta
~hcieli
uczynić.
musielibyśmy
zr ezygnować z zakupu sprzętu,

pomOC'y naukowych, remontów.
Wydział
kilkakrotI\.ie zwracał
się do dyrektorów sld!;:ół o przekonanie
komitetów
rodzicieł
skich. że nauka pływania warb jest wydania części funduszu tych komitetów. Pozosta}a
kwotę (w
granicach
100-200
zł rocznie)
pokryliby rodzice
dzieci uczęszczających na pły
walnię.
Moglibyśmy ",tedy w
każdym roku szkOlnym
objąć
nauką pływania jeden rocznik
ze wszystkich uk:ól podstawowych. NiestetJr, ten nasz apel
pominię(y został milczeniem.
W tej chwili nasz wydział ,
wspó1pie z Wydziałem Kultury

UM. finansuje 2O-godzinne kursy nauki pływania dla dwóch
grup wiekowych. Uczęszcza na
nie 30-40 dzieci. W ciągu roku
jest 5-7 takich kursó N. a ich
uczestnicy płacą po 400 zł.
Ale to tylko półśrodek. Bę
dziemy
robić
....szystko.
by
probleJ1l korzystania przez uczniów 1, krytej pływalni został
rDzwiązany pomYŚlnie.
.

1I0Si. :
-

Znamy

argum€łlty

.. lam
rzeC7

oświatDwych. A l e 'chyba
nie tyłko w pieniądzach. Z
walni Korzystają przecież

pły

syuczniowie SP 9,
czasem zjaw.iają się dzieci z
SP 12. I co najwainiejsze: przyjeżdżają
g r upy ze szkół w
Skarżysku i Suchedniowi e ...
Od redall~ji: Sprawdziliśmy
te informacje. Okazuje się. że
żadna ze szkół starachowickich
systematycznie z basenu nie korzysta. - Od czas u do czasu powiedziano nam
w szkołach
nr nr 9 i 12 - nauczyciele wf
organizują na basen wycieczki
za składkowe
pieniądze.
Ro c zn y
budżet
komitetów
rodzjcielskich w .obu szkołach
wyno.si odpowiedn.io 130 i 200
tysięcy złotych .•
fiucl

Jest zupełnie
inna od
nasze;. Używane tutaj przy ·
praWlI zupełnie nie przypominnją ti/ch. do których jesteś·
my przyzwyczaje1li. Ale nikt
z "as nie cierpi na )-:łopoty ;

"

e.
p

żołądkiem.

Występowal iście już
te
w ielu miastach. Jak
ocenia·
cie tempera7ne'nt polskiej pu·
bliczn ości?

Wszędzie spotkalIśmy si~
przyjęciem. B yl~mll oklaskiwani
bardzie;
niż tO innych kraja ch. Widzo·
wie rengują żywo i potrafiq
-

z serdecznym

się,bawić.

Co zwiedzili cie

stematycznie

http://sbc.wbp.kielce.pl

II

ce?
Nie mamy

zupełnie na
męczące

to czasu, to baTdz o
tournee.

• • •
Po występie art yści spakO·
u:ali swe stroje do 16 du::ycn
skrzyń i koszy, i pojechali do
hotelu. D zisiaj o godz. 17.00
w hali widowiskowej jeSZCZE
jeden
pokaz
b razylijskiego
karnawalu..

"k
k

r,

a,

"

«

"wólczanki"

Konkurencja dla

Jak do "dobrego

pli-

z
M

ożna

e

"
by

5"

-

DOŚĆ

powiedzieć,

że

je!>t

wybranką

losu. gdyby nie

świadomość, że nic się tu nie stało przypadkowo, a obecny pomyślny byt zawdzięcza mądremu i przezornemu

gospodarowaniu. Jakkolwiek by było, uzyskanie, w trudnych
latach kryzysu, powoczesnego obiektu produkcyjnego, nie jest
wydarzeniem codziennym i może wzbudzać zazdroŚĆ.
Spółdzielnia P racy
.,Modeks"
w
Oslrowc\f
przeniosła się
do nowej siedziby Ila osiedlu
Sławki w biei:ą,cy m rok u. Tarnobrze&kie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego przekazało mwestyc~ wykonaną dobrze i starannie.

Przestronne, widne hale produkcyjne, obszerne
ma·gazvny, wygodne zaplecza socjatne. wszelk ie
urzadze-nia ułatW'i.ające ()rga!1izację pracy. Jest
bu. po pr()S(u sympatycznie. Idea humam izacj i
pracy 2lllajdu}e w ~Mode'ks'.e " wyran. konkl·e-ł;ny

i

przek()Qywający.
Każdy

przedsięmorstwa hanchCiałby utrzymywać
z ostrowiecką
spółdzielnią
jak najlepsze stosunki. Koszulc
mę kic, p odomk i, suk ie n ki, piżamy, pościel snajIlUA zawsze chęlnych nabyw ców. Cią,gle za mało tV'Cb. wyrobów na krajowym rynku. "Modeks"
czyni starania, a.by było icb. oora'Z w.ięcej. W I'Okm 1983 wyprodukowano łączn·ie 519 tys. s1Jluk
wszystkich a5Grtymootów . o wartoścI 240 mLn zł.

ta-

zaopatrzeniowiec

dLowego

oę..

,e;r-

tara-

Im)

W bieoźacym roku odpowiednie wiel:k.ooci wyn.o.si ć
będą mo tys. ~uk. i 369 mln zł.

Gdy wyrauił~m zdziwienole z powOOu tak z.nacznego wzrostu wydajności,
szefowa produkcii,
Helena S b,sińsk a pospieszyła z wyjaśn ieniem , że
to nie tylko wydajność, ch.ocia ż z.mienLone waN.lI\ki pracy także }ej s,przy jaj ą . Z ałOga .. C\1o-

icz-

'uć

!wii

ato-

"'o·
my,
·oje,
0-

i)()§Ć

rok·

Iłom

')SE
Ostatni ełap pr•• u.kcJj. - pak.onmte, Wkrotce
kolejn a parUa piżam .oslanie wyekspediowana d. sklepów.
Zdjęcia L. Adamc.,yk

Jls/d

Łim

'Śffil/

Kie rownrezka
wzorcowni
" :Ha Grombala prezentuje najnowsz y model koszuli męskiej,
która zdobvła uznanie na Targach Krajowych - "Jesień 8ł",

d.eksu" w porówraniu z r()](,jem 1983 w-zr06ła
o 120 osób. Te raz spÓldzielnia zatrudnia 380 pracown ików , w· zdecydowanej większości kob;et.
Pytam 4) zaQpatrzenie surowcowe, ozy to n.ie
h.amuje wzrootu produk<!ji i słyszę dl>ść nie1ypową oopowiedź: "Mamy go pod
dost.a.tki m,
wszyst kiO pochodzi z krajow ych fa!>ryk tek.9tylnycb. ...
A park ltl<l!lZy.fiow y? Jedna lihaioa produkcyjna wyposarona }e6t w J5 maszyn szyjących,
irnportowa.n.ych z Japonii, reszta ro<:k!om z Radomia .
Jak na szanujący się zakład konfekcyjny !)rzysta~ , posiadają t u własną wzorcownię. Aby 11&dą,żye za wym. gami mody, 'IV ciągu roku .pracowuie się I nowych wzorów wyro bów. Z zai<Dteresowani·em
ogląda,m
najnows.ze
d?Ji.eł.o
spółdz i elozej W'Zorcowni koszulę męską
ostat",i krzyk mody - kołnierz stójka, zapię<'ie
z boku. Zaprezentowana była na Ta·rl!ach Kra.jowycb. "Jesień 84" w Poznan iu i jak było
do przewidzenia, kuo'. ooo ~ na pni·u. Dzi' B()dejmuje się fur. Si!ryjną produkcję teJ1!l() modeh.l.
Chcąc u.przedzić 9pod21iewane pytania czytetruików , ile kosztują wyroby "M ode'ksu" i gdZlie
je mO'i.na kupić,' spieStZę z irnformacj ą , ile śred.
n.ia cena kosz u l,j męskiej (w zależności od fa.900U
i jaKości maledału) wynosi 650 zł, sukienkli 1300 zł, Ił p~iamy
1430 zł. Są więc
skalkulowane znacZJnie ",iżej nii ich odpa.wiedniki. jakie maina spotkać w hCŁDych sklepach.
prywatnycb., osławionych butikach, a
jakością
i estetyką zdecydowanie je przewyższają Koszule
z ,.Modeksu" spotkałem
jeszcze tel!o same~
dnia w ostrowieckich sklepad'l WPHW. W paż
d:ńecniku spółdzi~lnia
uruchomiła
we własnej
siedzibie sklep firmo,",' y dostępn y olla wsz ystkich
klientów, W tym mteście będ2lie więc najłatwiej
zdobyć te poszukiwane wyroby. ale jak mnie
zapewrbno, rn<Yloll.3 je t.akż.e spotka ć w sklepach
calego woje,jWód-ztwą. i na.weol: w odle.glejs~y<!h
rejonach kraju.
OpI·ÓCZ zaopatrzenia rynku krajoowe,go, "Modeks" 9tara się ta.kż.e rozwijać eks pod. ()s,l rowieclc.ie wyroby sprzeda.wane były już doCl Hola.ndii, a ost.a:tnio pomyśln.ie rozwija. slię WspÓł
praca z od! brcą radzieckim.
.<\oN-NO

Odlewnia Zdiwa ,.st=\por-.ad ni i. trac~'jl'ym mla.\ta, Tekó ....· .. jest to przedsiębior"two rall oknuje się,
Żl' tneba
w ShlPorkowie I ajwięk ze i właściwie zbudować nową 0ono I a rzecz miasteczka świad- czyszczalnię kOlnu allq.
PoC7y najwif:cej. A ll"dy już kłoii stulał z IIrośbą o pomoc w
raz czy dwa oka że swoją po- budowie skicro\\ ano do "Sl'ł
moc, to potem - ra zasadzie po.rkowa", do te;o "dobrei'to
przyzwyczajeria oczekuje wujka". Postulat ma chanksię od nie·go następnych
ży- ter wręcz żądal'ia. A fa!)ryka,
czliwych g~tów. "Sląpllrków" c hoć by nawet chciała, nie mozbudował kied~ś zakładową, o· ie pospie zye. z ponowlCą poczyszczalnię ścieków o lakicb. mocą, bo swoje
oszczędności
parametrach pojemr.ościowych, fi a sowe musi wlożvć na !ł
że moęły się w ' il'j pomieś· chronę
środowi"ka . przed ...
ci ć także nieczystości
komu- nadmierl.ymi pyłami.
val e. Tę ocz yszczalnię zakład
przemysłowy od tąpil wład zom
(st)

Młodzieżowy

Przeg ląd

~

życie

11)

,TZY'

orni·
teś·

nikt

It1l

=
te

eniapu'

i lodówek,
W:",ie.zkllft
Zooh, lekarstw i

z1/*t.kłego n<lm lJf"il-kUije. Wody 1 ml~II , sma-tcu i
ma.ał.(J,
CU!płych kalea c)1ło w i at y l <m<)W liC" poJimiejsc w sz pita I4ch. T a.k przllzwllcz~iliś
mil aę do tego wrecmelJO n.iedcstatku, że po~ze<:h~ ;eal '""ue~. ;a,kooy altmowić Oft m-l<1ł ~ne1l<t1łq cechę n<llzej TZeMtot1łie~ CZII WlltlStkie /)t'a·ki _jq
prZIlC%ynll~ N4d tymi pyt4l\tami wa-rto rię UIowan&Wić.

. Według wszelkich rn4ków 1ł<1
Ja10/)ie i ziemi tWe powmno brakow«ć w naszych aklepoch mle~ lłu.telkowanego i /)illłych serow, MLecZ<lt'nCe sq w .talłie
do~ta:cZllć handlowi kil-żdq %4m~~q tlość tyc" wyro/)Ów .
- .1Cjf, ich ft.i.e d0lPt4l\iemll 111

~ł4niać 00 Tefleksi': CZI/ wodl
z. mało, czu też jej zużucie
je.. kandalicmie rozrzutne ;

~ł~. ,M~żll4 ft~

z:e tWtet'dze1'lle,

~lImll

zar llz!lko1Dllć
że

i masł.(J

dostatecznie dużo , aby
t!Zllgnow~ć z dene-rw ujqce ; re-

~ me~.]1~ ale Me odstępu;e

d l! od ftłe, w obawie, że lu. Złe rzucq się na ten raruta s
: : zgł~niały wilk _ bezbr01'l:
7Il . Dw.W!czkę i
pochłonq
w

: , t entu ok4 wszystkie praco-

Tr Cle
zgr~adZ01'le
Za.pasll.
cta~~my więc tO tym dziwn ym
,eU::; iWieżutkie/pachnqce tn(JWędrUje do chlOOni Ił my
c~~my zj~czałe ko:t kl tłusz
,z t,zw, rot<:tcii. kiedy już
. ezq SIę długo i prZ!IPom;1'Ia~ !\1.a-sło co najwyżej z nazw II.

'"

Od!'

;e a

(lu C,

~~y tytko paku j~

się

w sltCZ1'ly, zloty c elofan,
e Alarmistycme wieści o grożq 

eJ !'14m klęsce posuchy mu.';q

KIedy słyszę, że % lmdoumic·
twe m
mieszkaniOWI/m ciq.gle
je4teimy do tyhl, pod.czas adl/
zabudowujemy
ostatnie
już
skrawki
uzbrojon yclr terenów

w m ia tach, %lIwsze mam

wąt

Chc-ia~/)!łm bllĆ całkDwicie

prze-

pliwości

Ctll właściwlI i dll$!atecmie szczelnll jest 'listem TO!dzielnictwa
now ych
~okalt,

Czego nam brakuje
najbardziej?

OlledlowlI!"l Bklepie, to tylko
~~o, ze pracownicy "lJ'Ildłu
fł~,!-lq bardZiej o swojq wygodo:
IZ , o nasze, klientów, za.dowo-

Pol$-

ooiek.t l/WłW!

cZ1fWiatolci, Czy

~uczki płynęła woda
. Unym
alrumleniem, W cią~u godz inIl
do kanału ucie ka ł co 1ł<1jmmej
m et r sześcieJ1fflY, No cóż, czasem
M]Ciemllll'j jest pod Wllrniq.

/).ez'\'ty§lne<. Szu,ka

się

pieniędzy

na budowę nowych studm głę
/)it\owllCIł, II prz ec.eż
o Wiele
mniej kosztotun<? i bard2liej racjonalne /) 1I łool/
przezn«cze1łie
śt'ooxów fi1ł<1nsowlICh ft4

"Wo-

rzenie u największych pożera
czy wadll, w prz edsię /)iorst wach

przemysłowych, zamkn.iętl/ch je;
o-biegów, tO celu wielOkrotnego
uźV<: ia do proee.ów produkclIjn t.fC"h. Na rarie wlęce; energii
zużlfWamy

na d~ukowa-n,ie apeli i naWIXlIu,'anie do oBzczę-dza
nia. Propa~anda nie zastqpi
f<lktllcmego
pTzeciwdriat.ania
przedekom. Sam widz!ałem w

siedzibie kieleckich wodoeiqoótO
P"zy tLI. Krakowskiej, w u ~on-:

num

miejscu.

jak

z

z

te,

że długie kolejki
rpółdZletczych mieuka"; n ie

konany,

do
ut-

wieran w I wt.fC"h 'Zl'regach .pełNe fiikcYi'nIlC" peti?Mów, tah,

jw..ż dawno
caUci#"'ł " ieżle ,

to

mien_ tl/lo czekajq, IIby zrooić w przysz łości
.oby
interu. Powie
ktM, że
niemożliwe,
Oj,
moźiiwe, 11
.Iwe! Znam r0021ają

nf,

CD

i to

~ÓTa

doe2ek4ł/l

aię

lokal.

S1I6ldzietezeI'o w stoliClI,
najmując Ol) na tntratn lfCh

04W/l -

runkach, II ła7rWl spokotnle ży
.j#! w domku je-dnModzinn1/m 114
prow!1\rJi, Czy to tulko ca~klem
osobliu'lJ u lJ}qte-"!c?

Sa.m

przllz

' nlltt,. SZ2lachoU'ski
>od z.u octlltnio 'Il4-

Piosenki

Przy pełnej widown i Zakładowego Domu Kultury FSC prze..
prowadzono w Starachowicacb. eliminacje rejonowe IX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Przeglądu P iosenki. Uczestniczyło w rucll
11 zespołów i soliści % terenu Starachow ic , Ostrowca i sąs.iednicll
gmin .'
Jury powolane przez Zarząd Wojewódzki ZS I\IIP, organ izatora
impI'ezy, za kwalifi kowało do eliminacji wojewódzkich trzy zespoł,.
wokalne : ..Strefa ASL" działają cy przy PU B , "Kaprys"
(przy
21M ZSMP) i ,.sp.1Ielt Na p ięcia" (przy MDK), wszy"tkie ze St.rachowie.
(a..,

Wkręgu spraw
nie tylko
polskich
S

pośród ostalr.io wydanych
książek
o tematyce społec:mo-politycznej
prag-

niemy zwrócić uwagę na trzy
pozycje, które warto przeczytać. Nakładem PIW ukazała się
książka Andrzeja Wierzbickiego
"WSCHOD·Z.\CHOD W KONCEPCJACII
DZIEJOW
POLSKI", Autor zajmuje się w niej
polską myślą hi toryczną w dobie porozbiorowej, a więc podcosi ten sam temat, co Aleksander Bocheński
w
woich
bestsellerowych "Dziejach 'g łu
poty w Polsce". W nikliwie omawia lu Wierzhicki takie zagadnie r ia,
jak
u niwersalizm
oświeceniowy. hi ., toryt:m roma ntyClmy, meand,·y posla w lo jalistycZl'ych, ewolucja idei Ol·y-

utaj

Wie·

eka"?.

WUJ

dalłego ,.Mon)tora
re o/) e C'It y sllst e m

Rutd~e~H,

d\fl'trllbuc ji

leków powodUje perm4"entne
ich n ie dooMlI , W iele m ili0n6w
ludzi cKTZvmu je lekarstwa /)ez·
płatnie, praw ie cale społecze-ń
Kwa Jrorz~ta z .10 przll ich
zakupdch.

gromadzenie

Wyn<ik:
różnIIch

'ladmierne
~ecll/i

ltów w domow!Jch Dlj)tecUcach.
przet e rminowanie i w kl)MekUłenciC
wyrzucIlnie _
śmiet
aik, Je«. wielu ludzi, ;ak Mpeumi4 mnie zna jomI/ kieTowMI&: a pteJoi , którzy całll .wój
CUIC pośw ięcajq na odwiedzanie
lekarzl/. PTZ~.zq do apteki
Kenl/ darmoUll/ch recept i jHC
wq t-pl rwe , cZII zdoła jq to wsz!l'ltko -.żyć do ft6stępne1 wizy tU.
M inioater zdrowia jUż: O tym nie
mówił , ale JrlOŹfta dodać, że w
npitalGCh nie zawIZe tłOok je.
-.sadnWnll. Syctem /)e~płabfte
go lecmKltwa po woduje, że do
szpital« idzie się pod b yle poZMem. Personel
~i
się
nie
gpieszy. ~ś badanie krwi, jutt'o mocz, pojutrze prze§wietlenie. Prudei to nic -n,ikogo nie
kosztuje, Co najwIjże, denerwuje ~ję pacje1l<t. które:Jo' poIoŹlIh 1ł<1 koryta rzu,
B rakuje
114m niewqtpliwie
wielu rzeczII. aby %Q~Ć do,.«Ź1W!. pott'Zebll
lpołecme,
ale
Chyba 1I4jbaTdziej u.miejętnoki
wykoT.ZlIstan-a
tO Tn4/csllTn4lnLtm stopni~ tego tDłZUstkie-go
Ct!) ju
pl)ł!a~ '7\lJ, Wa1'tc) więc
tej kl.l:est.i pu u;ięcić wIęcej 1ltoo.Q'i oraz Of'ganizatOTSkw.j
cjatllwu.

http://sbc.wbp.kielce.pl

rni-

TADEUSZ UPIEC

giralności

dziejów Pol:>kl, krakowska szkoła historyczna
i
i.lDe. Szczególnie ciekawy j est
ostatni rozdział poświęcony w
całości sporom o polską anomalię, w którym aulor formułu je
polemiczne sądy na temat np.
"przynależności
do Zacltodu~,
koncepcji zgubnej anomalii, czy
prób dziejowej "rehabilitacji""
Wschodu. Podnosi więc problemy żywo
intet·esujące
tycR
wszystkich, którzy pragną Zl'Ozumieć nasze największe h.istoryczne niepowodzenia. Nie lIoł
ka trudnych zagadnień, jak n~
sporów o ko ncepcje pols kie)
w yjątkowości
lub
ty powośc,
"opóźnienia"
lub .. wy przedze..
ria",
,.anomalii··,
"zboczenia"
itp. Pasjonująca ksiąika!
Nakładem .. Książki i Wiedzy"
uka zała się ł ad nie wydana antologia lekstó w lilerackicll pl.
"WI~ZY PRZYJAZNI". Jest to
lektura doŚĆ niezwykła. oto w
jednym potężnym tomie zebrano teksty litet'ackie (opowiadania, reportaże,; wietsze, wSpolDnienia, fragmenty powieści) autorów radzieckicł1 piszącycll •
PCllsce i Polakach. oraz autorów
polskich piszących () ZwiąZku
Radzieckim i jego
ludziach.
W śród autorów wiele znakomitych nazwi ·k: Janka BryI, lIia
EeenblLr~, Krzysztof Kamil Ba-cn,.ński, Zofia Nałkowska • .Jen,.
Puteamenl, Tadeu,'i:I Róiewie..
Julia. Tuwim i inni. Szczególnie ciekawe są tekst ,. poe!.ów l
prozaików radzieckich poświę
cone
Wa t·szaw ie, Cbopinowi.
Iwaszkiewiczowi,
Korcz kowi,
G a łczyński emu,
Mickiewiczowi.
ostatniej wo jnie. Wyboru tekr
!.ów dokonali ł'Iorian Nie".. iny i Wiktor N ... ió:>lti, a wstę.
pami o patrzyli antologię Gieoc~ij Markow i lIalin
Auderska.
Warto dodać, iż przed laty wydano Wf Moskwie "KsięgI; p rzyjacióŁ" opad
na tej samej zasadue oraz zbiór "Po drogach
przyjaźni " ,

W dniacb. 16-18' marca 1984
roku odbyła SIę Krajowa Konferencja Delegatów PZPR. Ostatnio "Ksiażka i Wiedza" wydała w formie k~iążkowej podstawowe dQkumenty i materiały
konferencji, Powinni je
sobie
przypomniei- wszyscy członko
wie partii.
(wt)
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Dni Honorowego Krwiodawstwa

22-26 XI -

Darowanie zdrowia
Dotyehellas uir:dzie na 'wiecie nie udało się wyprodukować
irodka zastępuj,\cer:o krew. Wykorzystywanie więe krwi ludzkiej
tlla ra'owa ja adrowia lub zycia jest w leezniełwie koniee. ościll
Beaunnymi lekami ą takie prepara'y krwiopoeh d .. e, bez których skateczn06ć terapii byłaby niemożliwa. De deh - zaliczamy
IILin. plazmę, albuminy, r:ammar:lobulinę. Wiele • nieh jest nieOddwnych W leeze .. iu hemolilii, oparzeń i innych CMrób. Dlatetak waice jest uświadomienie społeezeństwu potnęb, które tą
o,romne i stale rosnlł. W uhie,łym roku oddano w kraju !)2ł tys.
litrów krwi, pobranej od 1 mln ~ tys. krwiodawców. Ta Iicaba nie
może maleć, r:dyż oznaezałoby to, niemoinołć przyjśeia • pomoelł
ehorym.

,O

- Obawy te są zupełnie bezpodstawne - zapewnia dr Marian Partylta, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa
W Kielcach i zarazem prezes
zarządu Oddziału Wojewódzkiego PCK, sam również będący
od wielu lat honorowym dawcą krwi. Każdy zdrowy, do-

.
h
o dd aJącyc
zosc oso
krew czyni to n.ieodpłatnie . Są
w honorowi krwiodawcy, którzy najczęściej nie poprzestają
na jednorazowej wizycie w stacji czy punkcie krwiodawstwa,
lecz ~wają tam systematycznie, a także niosą pomoc w
p rllypadkach nagłych, na hasło:
NA RATUNEK.
kieleckim oddaje
W
woj.
krew rocznie 25 tys. honorowych krwiodawców, z czego
po,nad " tys. zr:r.eswnych jest w
klubach HDK, działających pod
patronatem Polskiego CzerwoJlego Krzyża. Im liczniejsze one
na
będą, tym większe szanse
wyzdrowienie będą mieli ci,
lttbrzy korzystają z USług służzdrowia. Werbowanie daww nie jest rzeczą łatwą, bowiem wśród części społeczeilatwa poku tuje przekona n ie, iż
Gddawanie krwi jest jakOby
15zkodliwe.

u:

rosły

człowiek

może

oddać

przynajmniej trzy razy w roku
po łOO mI krwi. Nie jest to ani
bolesne, ani
nie
wywołuje
absolut",ie skutk6w
ujemnych
dla zdro)Via. Niewskazane albo
wręcz niemożliw e jest oddawanie krwi jedynie w przypadkach pewnych chor6b, np. psychicznych, zakaźnych, krążenia,
spowodowanych nadciśnieniem.
Dlatego ten, kto chce . oddać
krew, przechodzi odpowiednie,
skrupulatne
badania,
które
bądż
to kwalifikują go jako

:l

krwiodawcę. bądź eliminują·
- Bieżący rok, jeśli chodzi o
zwiększanie zasobów
krwi, nie
był

Na dobranoc

Krzyżówka
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POZIOMO: 1: przyrząd optyczny stos:Jwany w łodziach
podwodnych, czołgach itp., 5podłoga układana z klepek lub
płytek, 6. bieganina, 11. budowla
obronna
zwana inaczej
rondlem, 12. układ, umowa zawarta na piśmie.
PIO!'lOWO: l. ulubieniec faworyt, 2. . niezbędny w pal~nisku, 3. rruasto w pn. Francji,
po~
którym wojSka pruskie
WZIęły do niewoli
NapOleona
lil. ł. pseudonim Franciszka
S~~C~yńskiego, 7. pisarz braz~liJskl, . l~ureat nagrOdy
LemnowskleJ, 8. obejście do kt6rego. przylegał tzw. włeniec
kap~lC, 9. pismo założone przez
Le~IJ~!ł, 10. krewny pochodz I y
z hnlI męskiej.
~awi4zanie kr:~'yźówki przesyłae naleiy pod adresem
redakcji ..En" wyłącznie na kar-

tach pOcz1owycb w terminie
siedmlu dni od daty niniejsze1[0 numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlo:uje się
na!:rodę książkową. Karty bez
kuponu będlł wyłączone z losowania.

I

I

"ECHO' DNIA"
Kupon nr 230
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najgorszy - kontynuuje dr
Marian Partyka. - W Kieleckiem honorowi dawcy ofiar~
wali jej lecznictwu w ciągu
trzech kwartał6w 10 tys. 536
litrów. W por6wnaniu z takim
samym okresem z roku ubiegłym przyrOlSt wynosi około 800
litrów. Jest to fakt krzepiący
oas
pracownikow
służby
krwi (w jej skład wcl~odzą:
Wojew6dzka Stacja Krwiodawstwa, Ośrodek Kriobiologiczny
w Moraw icy; 14 prżyszpitalnych
punktów krwiodawstwa), bo pozwala na zwiększenie zapasów
krwi i hemopreparat6w powstająCYCh w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa. Stacja współ
pracuje z Wytw6rnią Surowic i
Szczepionek, dostarczając surowca
do produkcji
albuminy,
gammaglobulhy i immunoglobulh,y.
Trzeba za:-azern wziąć pod uwagę i inny
fakt,.:e poszerza
się
baza szpitalna w województwie. Przybywa łóżek, bo
przybywa pacjentów.
am' tylko szpital onkologiczny, który
powstaje w kieleckiej dzielnicy
Czarnów, będzie
potrzebował
dwa razy tyle krwi, ile teraz
zużywa
Wojewódzki
Szpital
Zespolooy. Wobec tego "bank
krwi" musi być doskonale zaopatrzony i nie może się zdarzyć, że jej w nim zabraknie.
Troska o należyty zapas' jest
więc uzasad·,io. a. Aby krwi
i
jej preparatów było pod dostatkiem, Wojewódzka
Stacja
Krwiodawstwa musi dysP'lnować
odpowiednim
zapleczem.
Jest w nim coraz ciaśniej. Zains!.alowanie np. nowych autoklawów wymaga odpowiednio
dużych pomieszczeń, kt6rymi ta
placówka nie dysponuje. W 0becnej sytuacji wyczerpują się
możliwości przerobu
krwi tu-.
taj, ze względu na warunki lokalowe (ciasno); jeśli zatem nie
nastąpi rozbudowa s!.acji, ucierpią na tym chorzy.

Nieznany
pprtret Rafaela
W Ibionach wat)'bńskic!ł odkryto nie lInany dotlłd portret
przedstawiający Rafaela. Autorem obrazu jest przy jacie! BaI aela Bartolomeo Raimondi
~est to wizerunek wielkiqo arł ysty z jasW\ kręeoną brodą l I
e lepnekim wąsikiem... Obrali
wystawiony zo tał w MuzełUD
W~tykańs~ z okazji pięćset
neJ roczrucy urod:&.in Balaela.
Portret ten przez
stulecia
z najdował się w zapomnieniu.
(PAP)

ojci teUru dramatycznego, orkiestry symfoniczn ej,
'l,,:sh'cz:n~'eb powojen ~ a kultura rozwijała się w wojewódllrównież w innych d:&iedził!aeh. Uwa'ę awraca przenie spotykany wc"eŚlliej rozwój amalorskiq. rucbu

Nie tylko ta sprawa nurtuje
dr Mariana Partykę. Interesuje
go także los honorowych krwiodawców, stanowiących fundament "banku krwi", ich mie}.
sce w społeczeństwie, które na
ogół mało o nich wie i nie docenia ich roli we wspieraniu
służby zdrowia.
Jaki jest stOllur.ek środowis
ka, zakładów pracy do osób oddających krew
honorowo? Nie
wszędzie życzliwy, należyty. W
wielu fabrykach, przedsiębior
stwach pracodawcy poZbawiają
ich dodatków motywacyj:lych,
posługując się argumentem, że
ludzie ci nie pracują w' duiu
oddawania krwi. Nie pracują,
bo przysługuje im z' tej racji
zwolnienie lekarskie. Dodajmy,
że wielu krwiodawców często z
tego przywileju w ogóle nie korzysta. Ubiegły rok był szczególnie obfity w tego rodzaju
praktyki pracodawców. Ukróciła
Je w naszym województwie energiczna interwencja wojewody. I słusznie, bo jakże można
karać człowieka
za bezinteresowne czyoienie dobra drugiemu człowiekowi.
Drugi kłopot to talony ,,odżywcze" dla honorowych krwiodawców. W dużych stacjaCh
krwiodawstwa, gdzie są stołów
ki, ten talon to po prostu wysokokaloryczny obiad. W kieleckiej stacji stołówki nie ma,
co 'Wjęc może otrzymać ..delikwent" w zamian za 240 mi Gddanej krwi? Jego talon m~
wartoŚĆ 312 z1. Owszem, może
dosłać w tutejszym bufecie czekoladę, ale jak dopłaci resz~
do 360 zł, bo tyle ona kosztuje.
Kawy nie otrzyma, jak dawniej, gdyż to dziś towar deficytowy. Może się pożywić batonem, cukierkami lub herbatnikami, a to za mało, by zregenerować organizm O kanapce z wędliną nie może być mowy, bo i o r: a jest niedostępna.
Więc nawet
ten symboliczny
gest w stronę krwiodawców talon, przestał oznaczać jakąkol
wiek wartość. Jakże skompliKowane są proste na pozór
sprawy. Nie zaradzi im jednak
ani bufetowa ze s~acji krwiodawslwa, ani dyrektor tej plac6wki.
Krew może przywrócić ży;
cie, wyleczyć ciężko chorego,
poszkodowanego w
wypadku,
uratować rodzącą kobietę, ofiarę pożaru. Honorowi krwiodawcy o tym wiedzą i nigdy się
nie wahają. Usatysfakcjonujmy
ich odpowiednim uznaniem nie
tylko raz w roku, z okazji
Dni. Na co dzień bezinteresowne krwiodawstwo musi uzyskać właściwą spulecz.ną rangę·

w Objazdowy Te.at"r La lki
i
Aktora finansowany przez Wydział Kultury
i Sztuki Prez.
WRN. Już w następnym roku
teatr ten. kierowany przez Stefana Karskiego, dał trzy premiery, 136 przedstawień dla "t8
tys. widz6w. W roku 1958 było
już pięć premier oraz 502 przedstawie.. ia d la 107 tys. widzów.

Szokujący
,,smiech zjaw" - tak tytułu
je paryski" "Le Monde" recenzję z wystawion ego w Berlinie
Zach. przez zespół Freie Volksbuelhne musicalu pt. "Getto".
ChoclaZ samo zestawienie słów
musical i getto jest szokujące,
to istotnie akcja owej komedii
muzycznej rozgrywa się w latach osta tniej wojny na terenie
Polski w jednym i gett, którego

W rocznicę urodzin
Johna Lennona
Dla Yoko Ono 9 pażdzierni
ka przez długie lata był szczęś
liwym dniem gdyź b:t'ł rocznicą urod2.in zar6wno
jej syna,
jak i jego ojca. Po tragicznej
śmierci Johna
dawną
radość
przysłoDlło gorzkie wspomnienie W tym roku Yoko postanowiła
uczcić
pamięć
swego
męża, kt6ry skońl:zyłby już 44
lata,
radiowym
programem.
Qościli w nim Roberta
Flack,
Harry Nilson, Eddie Money i
Rosanne Cash. a. przedstawiono piosenki małżonki Lennona
zawarte
w
albumie
"Every
Man Has a Womao", w którym znalazło się i miejsce dla
syna Johna i Yoko Seaoa
Ono. Mały Lennon nagrał już
swoje pierw!lZe wideo - wersję piosenki jego mamy z 1982
roku ,,!t's Alright" Czy 9-letni
Sean Ono podąży śladami swego wielkiego taty?

MARL-\ SOSN AL

Skok ~a ciocię (H)
2O-letni Sławomir A. zastukał do dnwi domu handlarki
Anieli G. "zamiarem JeJ 0- brabowaBia. Zdziwił się bardzo, kiedy otworzyła mu nie
handlarka-starowina, leH JeJ
córka Krystyna. która w tym
ezasie powinna pilnować interesów na ..ciuchach" 1IIt Rembertowie. Prawdę
mówil\eSławek A. najnermalnlej zr;łu
pi~L W ostatniej ehwili na pytanie: ezer:o sobie życzy, wyreeytowal, ze nazywa się Zy,munt B. i jest siostrzeńcem,
który
postanowił
odwiedzić
wwnlł GOłkę OIlObiieie.
Obie kobiety były odrobinę
zdziwiQne. Nie widziały ,$1I:i"
od lał dziesięciu, ale jakoi inaczej co sobie wyobrażały.
Szczer;ólnie nieufna byla kuaynka Krystyna, ale ciotka zaezęła

ją

uspokajać.

ze

Dyle:mat...

"Daj

~

kój, to przeciei syn JustlSl I
"!ój kuzyn. Wyrósł, smęzniaJ,
ło~1 go
nie poznały._" Po
łaIIiD ..st~ie Aniela G. zaczę
ła wypytywać, co tei siostrzeniec porabia, jak się ouje mams, i w ogóle, jak jest w ży
dUo W tym czasie córka Krystyna zaczęła się zbierać do

(IKA)

wyjścia,

bo

miała

jeszcze ja-

kieś sprawy do załatwienia na
mieście. Aniela G. ucieszyła się

na wet· odwiedzinami
niespodziewanego r:ościa, bo nieprzyjemnie by jej było w pustym
domu. Wnuczka, nie wiadomo
dlaczego, byla nieobecna. Dła
te~o cioeia zapytaIa uprzejmie,
ezy
siostrzeniec czasem
nie
r:łodny i nie ezekając na
od-

musical

~§

mieszkailcy
I!~
skazani
śmierć. Za kanwę sztuki posłu
żyła książka Joshuy Sobola, a
wystawił ją Peter
Zadek zachodnioniemiecki re.żyser tel\>trałny, związany ze scenami·Bochum i Hamburga. Ma on opinię twórcy ska ndalicznego, prowokującego pomysłami i interpretacją. I w tej sztuce, kt6rej
tytuł
przywołuje
na pamięć
straszliwe cierpienia i )udobójstwo, Peter Zadek posługuje się
wszystkimi element~mi musicalu. jak śpiew. taniec, sytuacje
komediowe.
Jednak - zdaniem francuskiego dzien nika - .. tylko
miecki Zyd węg ierskiego pochodzenia, kt6ry jako dziecko
uszedł
w czasie .. blitzkrieg.u"
do Londynu, tylko Peter Zadek
(Ilógł się podjąć podobnego wyzwania bez popadnięcia w łz2wą grozę czy
brutalną wulgarność". ScenograIia
przedstawia wielki skład odzieży, gdzie
pracują skazan.i na śmierć Zydzi, którzy jeszcze żyją, kochają
się,
przeżywają
konflikty
światopoglądowe, dYSkutują czy
warto wystawić komedię muzyczną. wypisują na transparentach, że Hr:a cmentarzach nie
ma teatrów". wybierają spośród
siebie
przywódcę,
noszącego
dystynkcje i będącego pośredni
kiem w kontaktach z SS, urzą
dzają bankiet. odbywają próby ..
Recenzent "Le Monde" wid zi
w
"Getcie" podObny nastró j
okrutnego dramatu, jaki cechOwał wystawionego przez Zad ka
"Króla Leara" na festiwalu w
Nancy w
1976 roku i .,Otella", granego rok
później
w
Nanterre pod Paryżem.
(pAFl

dzic. Aniela G. odłoż yła sekator na stół L. to był jej du ży ,
błąd. Najzupełniej
niespodziewanie Sławek A. złapał starli
kobietę t:a prdło i zacął dUsić. Aniela G., nadspodziewanie
sprawnie jak na jej wiek, zaezęła się
wyrywać
I r:łośno
wzywać pomocy.
Wtedy Sła·
wek, niewiele się namyślająe,
ehwycił za sekator i zaezął bit

Pechowy sek

~je

PoIsli.i
Ludowej
roku' 1965 placówka ta wi otrzymala nazwę Państwowy Teatr Lalki i Aktora "Kubuś". Mimo
ciągle tr"dnych warunk6w pracy, w ciągu dwudziestu lat kieW

$tała upaństwow iona .

ijaly się także zawoacówki
kultury.
zespól kielecwstał'

roku
A.

2

pażdzier

przekształcony

oskarżony

został

przeciwko mienapad w celu przysobie różnych eenUŻycia w rozbonarzędzia,

art. 210 § 2 ko-

Amatorski ruch artystyczny razwiD~ł się bujnie na kieleekiej
WM.
Fot. Arehiw um

.,

\V
wyjaśnieniach
przyznał się
do winy,

chłopey

w

przyp~e

niezrozum.iałej- głupoty

poszła
Sławek

pierwsza do
kuchni, a
A. za nilł.
Ciocia posadzila go przy stolc
i podała na tałerzu kawał mię
~a. Sa~ ~ kon~Quująe rozomowę e rudym, ' woęła I parapetu sekator ogrodniczoy i
jęła przycinać
łodyr;i
wymyślnYCh
roślin

jakichś

doniczkowych. stojących na tym samym
parapeeie. Sławek zjadł - i zaezął się ie,nać
dziękując za
poczęstunek.. Wy,ądało na to,
te do ładne!:. napadu nie doj-

tępym narzędziem starlł kobietę po głowie. Lekarze naliczYli później osiem tłuczonych ran.
Aniela G. nie straciła przYt9mności,
tylko
zaczęła
si~
drzee jeszeze r:łośniej, wię~
Sławek wziął
nogi za pas I
zbie!:ł z miejsca przestępstw a.
Wezwana
milicja nie mial a
wiele roboty. WystarczyłO przeeież odnaleźć
w
miejscu~·
mieszkania Zyr:munta B., a tell
jui bez pudła pnyznal się do
wszystkiego i wskazał kolegę·

Sławek

ale nie
potrafił wyjaśnić, dlacur:o nar:le zaCZlłł dusić Anielę G ., a
następnie
okladać
sekalorem..
jakoś tak na!:le się wścickL.
Niedobrze. Gdyby Sławck nie
złapał aa sekator, a tylko. d~
~e Anielę G., doprowad:uł Jlł
do stanu nieprzytomności lub
bezbronności,
dostałby
wyrok
3-letni. Za uzyeie niebezpiecznego narzędzia ąd 40łoiył mu
w wyroku kolejne 3 lata. Zy,munt B. za pomysł napadu
D.a wlasnó\ ciotkę l współudział
skazany zosiał na ł lata pozbawienia wolności.
Obrońey
oskarlonych, jakkolwiek zr:ocbili się • OfZec:lIeniem sądu, zwróeili llwa~ę Ba
łńr:izm sytuaeji. Oto dwaJ pr~
e~cy

powiedź

leccy lal}l:arze wystawili około
80 premier, dali ponad 8 tys.
przedstawień dla prawie 2 mln
widzów. W tym czasie "Kubuś"
występował w okok> 250 miejscowościach, w najodleglejszych.
zakątkach ziemI
kieleckiej
i
sąsiednich
wojew6dztwach. O
tym, że jego premiery reprezentują wysoki
poziom artystyczny, świadczy fakt zdobywania nagród. i wyr6żnień na festiwalach teatrów lalek w kraju i za granicą (m.in. na festiwalu w Bułgarii). Ponadto d0robek
artystyczny "Kubusia"
był wykorz{'stywany
na ekranach telewizji. Od roku 1960
działał
w Kielcach Teatrzyk
Dziennikarza i Aktora w Klubie
ĘDP. Specjalizował
się on w
dramaturgii faktu, przenosząc
na scenę autentyczne wydarzenia historyczne i społeczne. Na
)OCzątku lat
siedemdzies'
teatr ten przestał istnieć. Dużą
popularnością cieszył się w latach sześćdziesiątych
kabaret
.. Yeti", działający _w kieleckim
Klubie .. Merkury".
Zaraz po wyzwoleniu w więk
szych miastach
Kielecczyzny
wznGwiło działalność 15 kin, 0calałych dzięki . ludziom, którzy
zabezpieczyU obiekty i urządze
nia. W roku 1950 było już 81
kin, w tym 26 w miastacb. W
tym samym roku - 29 grudnia
- powołano Okręgowy Zarząd
Kin w Kielcach (w roku 1000
przekształcony
w Wojewódzki
Zarząd Kin). Największy rozwój
tych placówek kultury nastąpił
w okres~ planu G-letniego. W
roku 1955 na
Kielecczyźnie
działały już 152 kina, w tym 12f1
na wlii, a liczba miejsc wzrosła
do Ui,5 tys. W roku 1968 WOlewództwo posiadałO 160 kin, w
tym 64 panoramiczne.

dopUŚ

pUlllYSłowym
swo~o cili się groźncgo przestępstwa.
rzyszedł on bowiem \Vyroki otrzymali surowe, ale
sprawiedliwe. Cbodzi tylko o
przestępstwa w nieyzhdJ mięso, to, jakim] ludźmi . będą
• gó- .r:munt B. i Sławomu; A., kiepo- dv wyjdą na wolność • wi u! Obrońea zienia? Obrońcy ni~ wró~ą im
o przebada- dobrze i chyba mają racJę·
Aniela G. po siedmiodniowej
biegłyeh lerekoJ1walescencji
wródła
do
usll:ar;'''ft .••·._Bie~li stwier- swoicb interesów na ..duchach"
niewielkie
. od normy i 0- · w Rembertowie.
Koniee
mO:.&e odpowiadać
JACEK ARTOWSKI
za swój cz)'n.

:t:

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

Wyznanie
antyfeministy

Drugi ~rzypodelc był. zgolo inny. Zaistniol także no wzgórzu 253.
P~dcho rQzemu R. pow Ierzylem dokononie rozpoznania, o ile pom i ętom, pewnego odcinka drogi, który był pod naszq
opiekq.
Rozpoznawca podChorqży R. był przyjemnym, wesołym i intelige.ntnym mlodym Ćłow i ekiem . No zadan ie pojechał w samochodZie pancern~m, uzbr~jonrm w karabin
maszynowy, •
towarzystwle. Z.O/ogl ,.~ozu, tj . .klerowcy i radiotelegrafisty. Po niespelna
~olgodzl~lIe .rad l ote.legraf~sto zawołał , mnie do
oparatu, bo Jok pow ledzla/ - Jest niedobrze. Poachorqży R. koniecznie chce
z~ mo.q n:ówić. Co się okaz'!ło. VI tym samym czas~, no tym
k!erun~u, . Jeden ze s~adro~ow pancernych wychodził do pneClwnatarCla. Podchorqzy bezpiecznie posuwoł się za czołgami, ole
w pewnym miejscu czołgi zeszly z drogi i poszły w pole do akcji,
a on został som no drodze. Terefl był dosyć zoknoczooy, co
t«>c~ę. wi dać by/o przemyilajqcych Niemców l pono podchorąże
go I Jego załogę opanował stra~h. Zaczęli się 'kłócić, podchorqży
stracił ponowonie nad zołogq I pod wpływem strachu nie bardz~ wiedzial, co robić. · Gdy zolożyle", słuchawki. uslyszałe.JJl, ie
podchorqży... płacze. Musiałem go uspokoić l przywołoć do ponqdku orgumentując, ż. to Niemcy mojq się boć I bajq się,
a jemu w wozie pancernym w tej sytuacji niewiele grozi. Dość
ostro uciszyłem tei zologę wozu. Rozłożylem mapę no trawie i
J danych, które mi po~ał podchorqży, zorientowałem się, • którym miejscu się znojdujq. Kazałem im ostrzełać wszystkie podejnone krzaki i miejsca. Czytajqc mapę i przekazujqc im po\e(:e·
nia, co majq robić i jak jechoć, wyprowadziłem ich z tej opresji.
Podchorqży R. od zys koł równowagę, zołamonie minęło i wszyscy
colo wrócili do bazy.

W czasie działań wojennych przy opuszczan iu czy zojmowaniu
osiedli występuje bardzo ciekawe odczuc ie czy zjawisko. Zołn i erz.
będqcy w p ierwszej linii, zostaje opuszczone domy z dobytk iem,
często wszystko jest otwarte, możno
pow ied zieć bezpańskie.
Jeśli ktoś jest z domowników to zalękn iony, wystroszony, zupełnie
bezbronny. Te minuty. godziny, o nieraz i dni wywołujq dziwne
odczucie, dziwny nastrój. Jest się panem sytuacji. Przez ten krótki okres z dolo od wyższej władzy. dowódców, rozkazów, bel
świadków, z bronią w ręku, jest się pozo wszelkim
prawem
ograniczeniami, które narzucili sobie . ludzie. Są to chwile
czy
godziny, kiedy si/o może decydować przed prowem. Możno broć
i robić, co się podoba. Sytuacje są bardzo niebezp ieczne pod
względem moralnym, nęcące, trudno oprzeć się wynikajqcym
z
nich pokusom. I co tu dużo ukrywać, każdo a rmi o. jedno mniej,
druga więcej. to zależy od kultury i etyki ludzi, korzysta z tej
okazj i. O tym się nie pisze i molo mówi, bo c~m walczącej
armii nie jest zdobywanie mniej lub bardziej wartościowych
przedm iotów, o pokonanie nieprzyjaciela. Ale takie rzeczy niestety- "przy okazji" się zdarzają. I u mnie też się coś takiego
zdorzylo. Miołem bardzo dobrego ordynansa Stas io T. 10 dbołem
o wszystkich. o on o mnie, żebym mlol , gdzie spać i co jeść.
Otóż staliśmy raz obok częściowo .zniszczonej i zupelnie opuszczonej jakiejś małej wioski froncuskiej. Muszę zaznaczyć. że Stosio był trochę krawcem i morzeniem jego było m i eć własną maszynę do szycia. W owej wiosce gdzieś taką wyszabrował i z
ogromną uciechą przyn i ósł da plutonu. Bez żadnych
wyrzutów
sumien ia czy zażenowania pochwalił mi się, że nareszcie mo mo_O
szynę. Straszn ie mu było przykro, że nie podzieliłem jego entuzjazmu i kazałem mu> ją szybko odnieść z powrotem no miejsce.
Ponieważ

nie był to odosobn iony p rzyp adek, z tej okazji .. miado wszystkich moich ludzi, że nie przyszl iśm y tutaj
wyzwaloć Francuzów od ich dobytku, ole od N iem ców. A najw i ększq zdobyczą wojennq każdego z nich będz:e l jeśli don ieSIe
do domu colą g/owę, ręce nogi...

łem

gadkę"

W londyńskich wyższych sfekrlłiy wyznanie pewner;o
dżentelmena, które zrodziło się

rach

w C2aSie uiedawnej wizyty w
Wielkiej
Br ytanii
prezydenta
Franeii, Fr. MiHerranda. Oto na
stołecznym dworcu Victoria na
przybycie &ośeia czekało J;"rono
dostojników, a wśród nicb królowa Elibiet&, następnie premier Mar!:areł Thateber, dalej
księżna Kentu. a wreszcie lady
Diana. Wóweua lo miale paN
owe wyznanie: ,.szefem
pań
stwa jest kobieta, premierem
również, podobnic kobieta
jest
Lordem
ajorem Londynu- W
dniu.
tory m kobieta zostanie arc !Skupem Cantl'r ury wyeminuje"
O "dl'likatnośc
uc:&<.IĆ &oSPOdarzy ś iadczyć
u
to, ze
kiedy Fr.
Uerran4 wysia4ł
JUZ z pociąr:u wra.. z malźon
kiem ltrólowej i ich .)nem, księ
ciem Karolem. honory wojskowe szefowi pań twa francuskie'o alożyli iołniene 1 batalionu
,renamerów, któr y wsławił się
kiedyś tym. ze SW ycieźył FraJ}uzów pod W . r 0._

Francja RodadoVi ~

nad Sekwaną anie pontonów

II

Z9.VIIl.44 r . B~dowa mostu Bailey<1.
samochodów.
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OGŁOSZENIA

T E L E F O N Y:

Czwartek
22 listopada
1984 r.
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E
WOJEWÓDZKI
5
E
OSRODEK SPORTU i REKREA.CJI
I
RADOMIU,
PULA WSK A 8
3
~
ZATRUDNI
~ II
~ ajenta do pro' adzenia pl~ców~i :gąstronornicznej ~
I
cC ·
WRAZ
.
E
z bazą noclegową-całoroczną 5
I
C
E
PLACÓWKA GASTRONOMICZNA
5
ZNAJDUJE
W MARCULACH,
3
na trasie Radom - Rzeszów (7 km od
3 I
I
informacje pod
tel. '533-71.
E WOSiR zastrzega sobie prawo wyboru oferenta. 5
I
I
ODDZIAL KRAJOWEJ
PANSTWO)VEJ KOMUNIKACJI
I
w
I
zatrudni zaraz
I
I
2 SPA AelY l UPRAWNIENIAMI
I
ElfKTR
lUB

Dziś składam)' życzenia

CECYLIOM
i MARKOM
jutro
FELICYTOM
i IiLEMENSOJ\1
1975 r. Na tronie h iszpań
sk.m zasiadł luan
Carlos z
dynastii burbońskiej.
1914 r. Zgromadzenie 0;ólne NZ przY1lnało Orcanlzaoji W)"l!lO'olenia Palestyny sta;us ob erwatora.
1!K'7 r. Bada Bezpi eezeń
f twa uchlO'ama
rezolucję
nr
!42 w sprawie Bliskiego WschoIlu, wzy.wajlllCII Izrael do wycorania sil zbrojnych a tery'oriów arabskicb okupolO'anyclt
.d 5 ezer.ca lM1 roku.
I!IU r. - W DaUas w stanie
Teksa
zamordowano prezylIenta USA, .Jobn. ~enne
lIy'e,;o.

469-39.

rm. .Jana ([ochanow.kie~o
.. Jan Kochanowski. a klO to taIti" - g . 11.

"Przyjaili"

APTBJa DYZURNE: nr 57-Oli.
Zwycięstwa 7. oc 17-615. pl
Konstytuc:!l 5.
INFORMACJA służby zdrowia
- czynr.,. 6-Z0, tel. 161-21 . Informacja o usługach - 165-85.
TELEFONY: Strat Potarna 196.
Pogotowie Ratunkowe ~., . Pogotowie Energetyczne - Radom tal.
Komenda MO %51-36. Pogotowie
Milicyjne m. Pomoc drogowa 961 .
POSTOJE
TAKSO\V<'...K:
ul ica
Zwlrld l W!.gury ł111-le.
111.

próby -

,.Romantica" - .. Czy leci z nam. ~}llot" - USA, kol l. 1%, g.
- USA.

13.JO i li. ,,:taginiony"
kol. 1. 15. g. 18.45.

"Mosk ... a" - "Więzień Bmbaker" - USA, pan. k ol. 1. 18, g .
1S.15 i %O •• .seksffiisJa·· - pol. koł
L 15. g . 15.45 i l • .
"studyjne" - "Pociąg pancerny" - ZSRR, pan. kol. 1. 12., g .

RFN.

koł.

GALERIE
Galecia BWA .... iwni~".
ul.
Leina 1 - Wystawa poplenerowa
.. Amehówka '14"
czym-a w
godz.
u!-n.
niedziela !l-15.
Galeria PSP - .... Leśn. 1 ez"nna wtorek, środa. czwartek,
pl~tek godz. ......15.
Galeria Fołoccafiłtt - ot. Jte...
w.aucjl
P.Uzieraikrwej la
w"sta.... fotografii .Jerzego Riegła
pt. "Izoheli." - czynna w godz.
......11. niedr:lela rueczynna.
MUZEA.
NAltOOOWW ..PALAC" - plac
Zamkow" - "Wn~tna pałacowe"
•. GaJeń. malarstw. polSkiego"
cz"nne w Cod~ 1-11. wtork:1 nieczynne.
Plac Partyzantów
Galeria
Współczesnego
Maiamtwa
Polskiego. Wystawy stale: Przyroda
KIelecczyzny.
Bcoń
•
zbIorach
,Muzeum
Narodowego w Kielcach. Wysta ..." ezasowe: Kultura
społeczeństw
aeołitycznycb
w
Swl~tok",ysltJem. Garncarst.o ludowe ...oj . Itlełl!dl::lego l ,ego pogranicza... - czynne • godz. li
-n. wtorek tf-ł" poniedziałek
--

~
Yf

-

nieczynne.

Lał
lbII:ełayea. .. ~
CQ'nne eodzłennle

godz. 1-15,

łroda l!-łi,

nieczynne

".Jeżeli

wróg

nie

ZSRR, pan. kol .
kub. PK.,
kol. l. 18. g. 17 .
.
.,Metalowiec" - nieczynne
APTEKA DYZVRNA: uL
Apteczna 7.
POSTO.JII TAKSOWEJ[:
Owo",cc Główn" PKP 11-5!7. osied le
MUlca - tel. I2-T'"

1.15,g.1'111'.

i środa -

-

l. 1%. g . 15. "Cecylia" -

"Szachcajki"

'W.zyta" "Symfonia ",iosenna" -

wtorek

k... . - .

- - Zallawltl
...
ZaIDZabawka
eksportowa" - czynne ... godz. _15.
Poniedzi łIti i dni poświąteczne
- nieczynne.
A.P'l'EKI DYZt1BNB: nr n-OOl,
ul. Buczka S713t.
nr!t-łOl. uL
SienkieWicza 1S,

Poradnie d"taruJlIIee dla dz.Ied
dorosłych.
ul
Pocieszka
U
(Przychodnia Rejonowa) 'III god%..
17-21, w nledzlel~ :.:.. 9-13. Stomatologiczna. ul Pocl ..szka 11 w
nleddel~ t święta w IeOdz. 7-n.

I' Starachowic

ED

STRO

6

16.20 Progra.m d.nia
16.25 DT - wiadQffioOiici
Dla młod~h widzów:

16.~

..o

mnie, o t;9bie, o nas" ora.z 1!i.lm z' ser.ii.: "Ta.ta.,
marna i }a" (5) - "Ty!:ko

dla OOr06łych"
17.20 DT w iado mości
17.30 .. Interstudio"
17.55 "Człowiek
dla człow ieka" - mag. krwioda.wców
18.05 .. Poligon" progr. wojslt.
18.30 ,,sooda" - ,.Machic..a CZQsu" (2)
19.00 Dobramoc : ,.Miś Uszatek"
19.10 "Mi-eszkać" wsz<!c-Dnica
budovrlan<!.
19.30 Dziennik TV
20.00 Ptlbticystyka
20.15 " Posterunek
przy
Hill
Street" «ii ~.
USA
21.10 Studio sport : k06zykówka
mężczyzn
e li-min2.c)e
00 MŚ Polska 3uł
garia
21.50 DT - komenta.rz.e
~ .10 ,.sw~.at !: bliska": N1ndie"
(2)
.. Wyżywić n-..
Liard"
~.50 KrOll.ika
oiL-im-piady 1RZ<lchowej
23.50 DT - wiadomości

mm

17.55
18.00
18.30
19.00
19.20
19.30
20.00
20.15
~1.l5

Zl.30

Z3.25

Program dnia
"Krajobra.zy kultury"
Program lokalnv
"Podaj -łape": .. Psy Da.leki-egQ Wschodu"
Przeboje ..Dwójki"
Dziennik TV
"Gorąca linia" Ekspres
reporterów
Teatr Muzyczny na Swiede: G . OooilZet!;i •• Lucia
z Lammermoor" (~)
DT
wydarzeni...~.
Dwójki"
za.Qrasza: ,,0sta.tJnM fala" - film aumral.
XXIV Festiwal- Poł&k:.tch
Sztuk WSpÓłczes>n:voo we

X

Wrocła.wi'li

Z3.40 DT ..ltobotnik"
"Orungta wymierza sprawiedliwość" w ieL
l. 12. g 15. "Afera Concorde" _
wl. pan. kol. L 15. g . 11 1 II.
"Sta.... "Ballada e walecznym rycerzu" ZSRR, L IS, g.
15. ,.Najlepszy kumpel" USA,
l . 15. g 17 i Ił .
APTEKA DYZUftNA: oc
111. Stanica l

!9-6n.

POSTOJE TAKSOWBK::
ny i::-IO , 53-a.

telefo-

woiadomOOci
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l. 12. g . 15.. . ..Ale lelUSA. kol. L 15. C. n .•

Ił .• .
..Przod.owai.k" - .,Niepok;onan7"
ZSRR. pall.
kol . l . 15, g. l'.

•.Najlepszy kumpel" kol. ł. t5, g. Ił.
..zorza» - "CzYJe to
- węg kol. I. U. g. l i
A.PTESA DTZUltNA:
uL Starokunowslea 11'1
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POSTOJE TA.&SOWBlt: pl. WolUf-t!. uL SienkieWicza

515-71.

ońskie

wy-

2534-g
B.\RDZKI Maciej z!!ubił le!!iŁ}'mację szkolną VI LO Kielce.
2573-1(
MISZCZAK Ewa zgubiła prawo jazdy kat. B. wydane przez
Wydział
Komunikacji
K ie lce.
dowód
rejestracyjny
.. fia ta
126p" WIJ 56-81. wydany przez
W ydział
Komunikacji Warszawa. talon v na paliwo.
2560-g
PIETRZYK' Jerzv zgubił bilet bezpłatny PKS K ielce. trasa: Kielce - Os trow iec SW.
2559-1!
CTl-łE .,Unitra Serwis" ZUE
Kielce uniewa ż nia plombę. o nr
29/29.
2562-g '
BOZOWSKA Mariano-a z!!ubi.
ła legitymacje do biletu
m iesięcznego PKS.- trasa:
Skorzeszyce - Kielce.
Z563-g
STANEK Rudolf zgubił p ieczą t kę o treści: "Zakład
Nagrobkowy w Kielcach".
2564-1(
LARYS Janusz ' ZJ!ubił prawo
jazdy kat. B .
wydane
przez
Wydz iał
Aomunikacii SkarżY
sko, p rzep ustkę stałą
.. Insta l"
K ielce i KZO Ko ńs kie.
2553-g
SIKORA
Kazimierz
z!!ub ił
dowód rejestracyjny
.. traballta" KIB 1002 i karte benz.,DOwa. orawo iazdv.
25M-!!
SĘDECKI

Sławomir

legitymacie szkolna
montaż" K ielce.

zgubił

.. Elektr0~56-g
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PROGRAM I
6 .00 TIR upc.awa roślin, li. n[
6.30 TIR mech. róln., s. III
3.10 Przysposob. obronne, kI.
VIII i I lic.: - Czynniki
rażenia broni jądrowej
9.00 Wokół nas, kl. I: Kto t y
9.30 Film dla II zmiany: ,,0dwieczny
zew"
(12)
..Ludzk ie klsy" - film TV
ZSRR
10 .50 DT - w iaoom<łŚCi
11.00 "Doalowe przedszkole"
12.50 Wokół nas. k1. I: Kto ty
jesteś? (powt .)
13.30 TIR historia. s . I : Trwałe
wa rtości
antyku i iredn iowiecza
K..leiao~e

ZDZISŁAWIE

KUKULSKIEJ
z powodu

SA~tOCHODOWEJ

Szczegółowych infonnacji udziela dział spraw
osohowych i szkolenia zawodowego oddziału ul.
2! Lipca 1:!4, tel. ~3-O3. wewn. 96.
455-k

Z żalem .awi..tamiamy. ie l' listopacb 19M r. zmarła
dłqolełnia. ofiarna i zasłuiona praeewniea
Kieleokie,;. Pntedsiębiorstwa Pnemysłowe,.

WANO

czwarty

rok

składają

d yrekcja, koleianki i kolea:lY z ZNP OUPiS Wyd.wnictwo ,,Jęl:yk ' Polski" W
.Kielca~h
465-k

•

LEWICKA

Wyrazy g łębokiego współczucia

śmierci

,

MĘtOWI,

MATKI

woJny" - ZSRR, pan. kol. l. U.
g. 15.3ll. "Czas dQjrzewania" pol. kol. 1. 15. g. 17.30 i 19.30.
"Antyczne" - niec1:Ynne
CW AGA I Za eWeDI13loe t:mJa.
nJ • programie klo redakcJ Ue
odpowla4..

J

'L~~

~~",~~"~~~~"~~",~",,,,,,~.A

głębokiego współczucia

K IN A
"Był

za tel.

2537-g
LACH Marek z!!ubił prawo
jazdy kat.
ABCDT.
wydane
przez
Wydział
Komunikacji
Pińczów.
2574-g
DOLIN'SKI Władysław zl!ubi!
prawo jazdy kat. AB. wydane
przez
Wyd ział
Komunikacji
Skarżysko .
13711-2
KOLOMAŃSKI Mirosław ZgUbił legitymację szkolna.
bilcl
miesiec~ny PKS. trasa : W ilków
Kielce.
2565-g
WZOREK Tomasz zgubił legitymację szkolną , bilet miesięcz
ny PKS. trasa: Sw. Katarzvna
Kielce .
2566-g
MOTYL Halina zgubiła indeks
wydany przez Zaoczne Liceum
Elcooomiczne w K ielcach.
2567-1!
JANKOWSKA Ka t arzyna ~u
biła legitymację szkolna
ZSZ.
!!569-1!
WĘDRYCHOWSKI Kazim ierz
zgubił legitymacię i bilet miesięczny PKS. trasa: Suchedniów
- K ielce.
!!571-g
ZA.1ĄC Halina zlwbiła prawo
jazdy kat . B. wydaoe przez
Wydział IC'lmllnikaeii Stas7ów.
2568-1!
SĘDEK Dariusz zgu bił 1el!itvmacj(! WSP K ielce.
2551-2

wyrazy

-

z~ubił

prawo" -

nOOc1

" P egaz"

Mieczysław

KOŃSKICH

Jutro

jesteś?

Ostrowiec

t

NUMER 231

TELEWIZJA
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PROGRAM D

KINA
,.WolnoŚć"
poddaje 9ię"

15, g. ... 17 i Ił.
uNiespodziewana
ZSRR. koł . l. 15, g. 15.

koł. l.
,.RobOłnik'·

Skarżysko

.,

19.

..skałka"

nas

nOdeon" " Dzień kolibra" POl. kol. I. n . g. 15.JO. "PoUcjantka" - tr. kol. I. 11. g. 17.~ 1
19.30.
H'Walter" " Austeria" _ . pol.
l. 15. g . Ii i II.

TEATa

1(0, 17 i

,.Stworzył

" POkolenie"

jazz" ZSRR, l. 12. g. 13.30 i
"Cichy Dvn" - I cz. ZSRR. I. 15. g . 11." t 19.30.
15.30.

Kielce

NRD.

" Seksm isja" -

pol. 1. 15 . g. 15 i 17.15. "Okupacja
w !Ii obrazach" - Jug. I. 18, g.
19.30.

pisan-e eist\:

lm. S. Zeroms""ego
II generalna
K: IN A

.

.

.,

itI N A
»Bałtyk" "Czy leci l: namI
pilot" - USA. kol. l. 1%, g. 14 .•
i 17. "Kamienne tablice" poi.
kol. 1. 15. g. 111 .15.

Iaure.t
liłerackiej
Nagrodt
Nobla.
1m r. - Dani., Itosja e.r,;:
lka l Pot k. z ....arły sojusz
ont"sz ...edzki, .mierzajllcy m.in.
110 rozbioru skand"nawslde,;o
królestwa.

(.

Dziennik 17.15 Kwadrans
jazzu (stereo) 17.30 " Zadecydowała załoga" aud. Cz. Kussala
17.40 Koncert muzyki symfonicznej (stereo) 18.25 Skrót c;Iziennika
i piosenka na pozegnarue.
17.05

:..

MAClĄG

legitymację zniżkową PKP,
daną przez ZSG Sobków.

279-52. PO dziewietnastej.

PROGRAM I
. TEJ\TB POWSZECBNr
_,

1U1 r. - Ur.... "il się Charles
le Gaulle, f(!neuski ceneral i
stanu.
1", r. UrockiI si,ę Andre

francuski

WERSALKĘ sprzedam lub
mienię na
szafe. Kieke.

Dziś

Radom

"ł\Ś

Gide.

SPRZEDAM pudelki czarne
miniaturki rodowodowe.
Kielce. tel. 234-85.
2570-g

PIWGRAl\I LOKAL."IiY

DROBNE

KOMOROWSKI
Sławomir
z~ubił prawo jazdy kat. III. dowód rejestracyjny "żuka" KIA-ł67fi. ka"'v benzynowe:
2572-1(

SPRZEDAM "fiata 125p" 1500
(1980). Kielce. tel. 31-73-34. PO
szesnastej.
2561-g
PogotowIe Ratunkowe 999, PogotowIe ~10 991, Straż Pożarna
998. Pomoc Drogowa 931, PogotOwie Energetyczne Kielce - Mia·
sto 991, KIelce - Teren 956, PogotOWie Wodociągowe 994. PogotOWie Gazowe w dni powszednie
31-20-91,
W niedzielę I śWięta
• 31-20-20 Pogotowie wod.-kan., C.o.,
elektryczne RPGM
czynne
w
godz.. 7-23, tel. 31-16-41, Pocztowa Informacja o Usługach
lin.
Informacja PKP 930. Informacja
PKS 60!-751.
Rotel
"Centralny"
62.-11. Ośrodek I nformacji Usług
WUSP 457 - 41.
POSTOJE TAKSOWEK: Oso bowe ul. Słowackiego 31-29-19.
ba gażowe ul. Armil Czerwone!

•

I

CÓRCE i RODZINIE

składaj ~

d.yreke~, związek tawollowy, Rada Pracownicza
I pracownicy KPBP w Kielcaeh

P.~eb odb',dne llię %3.XI.1984 r . o ~od-z. 10 na ementan.
KOlT nalnYIJ\ w Cedzynie.
468-k

http://sbc.wbp.kielce.pl

•

•
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I
ZOSTAŃ GORNIKIEM!
WĘGIEL CZEKA NA ClE BIE!

I
I KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO
I
I)
I
w Bytomiu, ulica Lużycka 7
I
I
przyjmie 00 PRACY POD IlfMIĄ
I
OD ZARAZ
I
KAlDĄ ' UCZBl PRACOWNIKOW (męiczyz~
I
I NIEWYKWAlIfIKOWANYCH oraz PRACOWNIKOW oKWAlIfIKACJACH:
I
GOR ·IK. GOHNIK. GORNII KOMBAJNISTA.
I
StUS Hl i REKTHYi - W
18 do 40 lal
I P R ACOW NICY
W KOPALNI
wynagrodzenie wg
zbiorowego pracy dla
I
specjalne wynagrodzenie z Karty Górnika;
I
dodatki do
z przepisów
komplet
roboczej i obuwie;
dodatek stabilizacyjny
1000 71
pnez
I
okres dwóch lat i 500
pnez dalsze 3 lata;
.D. d eputat węglowy w wysokości 8 ton rocznie - pracownicy
I
i % tony - pozostali (nie dotyczy kawalerów zamieszw
pracowniczym);
.D. 13 i 14 pensję wg zakładowego regulaminu;
I
~ po przepracowaniu 6 miesięcy dodatkową premię w wysokości
:zA i 800
po ·roku pracy.
I PONADTO400K OPALNIA
ZAPEW NIA:
dla pracowników zamiejscowych zakwaterowanie w hotehl
I
p racowniczym;

T

,

PODEJMUJĄCY PRACĘ
układu

~

~
~
~

OTRZYMUJĄ:
przem:vsłu

węglowego;

płac wynikające
odzieży
VI wysokości
zł

~

żonaci
kałych

branżowych;

miesięcznie

hot~lu

zł,

-+

I
I
I
I
I
I
I

I
I

dla pracowników w pierwszym miesiącu pracy (nowo przyję
tych) wyżywienie kredytowe w stołówce zlokalizowanej na terenie hotelu pracowniczego;
-+ pożyczkę bezzwrotną w wysokości 100.000 zł, jeżeli związek
małżeński zawarli po dniu 1 lutego 1982 r., llmarzallą po
5 latach nienMannej pracy pod ziemią;
-+ możliwość uzyskania własnego mieszkania ora z dotację na
mieszkanie;
-+ możliwość podniesienia kwalifikacji poprzez kontynuowanie
nauki w zakresie sz~oly średniej dan€j specjalności;
-+ wypoczynek we własnych ośrodkach wczasowych nad morzem
i w górach oraz korzystanie z ośrodków' sanatoryjno-leczniczych
zagranic7.nyeh w Czechosłowacji i na Węgrzech;
-+ uprawianie sportu działalność w tym zakresie oparta jest
o własne obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.
Przy kopalci działa klub sportowy "Czarni"
7. kilkoma sekcjami sportowymi.
. '1~...
PRZY ZGŁASZANIU SIĘ DO PRACY NALEty PRZEDLOZYC:
1. dowód osobisty z pieczątką zwolnienia z poprzedniego zakładu
pracy (nie dotyczy osób, które dotychczas nie pracowały);
2. książeczkę wojskową lub zaświadczenie rejestracji;
3. książeczkę ubezpieczeniową z aktualną adnotacją odnośnie
zwolnienia z pracy;
4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
5. zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach;
6. świadectwo pracy z ostatniego miejsca pracy;
7. ' zaświadczenia z poprzednich miejsc pracy;
8. zaświadczenie stwierdzające stan majątkowy (dotyczy osób
uprzednio zatrudnionych na roli).
UWAGA!
Kopalnia nie przyjmuje osób, z którymi
poprzednim miejsc:u
prac:y umowa o prac:ę została rozwiązana bez wypowie zenia, z
winy prac:ownika.
Bliższyc:b informac:ji udziela i dokonuje przyjęć dział zatrll' nienia Kopalni "Dym.itr w" _ Eytom, m. Lużyc:ka 1 (tel 81-14-51, wewn. 56-56).
DOJAZD OD STACn KOLEJOWEJ BYTOM
.
autobusami: 14, 20, 50 i 116; lub tramwajami: 31 i 32.
-+
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Pomimo odroczenia wizyty w Polsce
H. D. Genschera

n al
Powody odroeaenia wizyty w Polsce ministra spraw u!:raniellnych B.FN Han.sa-Didricha Genschera, podane pUł'a sironę zachodłlioniemieck~, bud"ą :.dziwienie. Nikt, ..... iłed:&ił pny!:o"'wania . . id w iz.Y t y, wainej .la obli krajów, słanowilłccj "olejne
w ~rii . . .tkanie ~bist~ei kr~jów ~ath"nieh s .,I'"ed 'iawieielam) pan lwa .ebklc!:e, me IJleU "rac "byt ~słownłe ar!:U1DeGtów u:&asadnJającyeh jej na!:łe odroczenie. Na ze slanowisko w tej
s~a~· ie wyjaśnia dostatecznie jasno .świaduenie r:& eznika polskie!:&
Z epublikowane ... pra ie p.rannł'j.
Jeśli
jednak, jako jeden z
istotnych powodów pOdjęcia tego kroku podaje się odmowę
wydania polskiej wizy zachodnioniemieckiemu
dziennikarzawi, to silą rzeczy na s uwa się
pytanie, cóż to za ważna osobistość, iż jej nieobecność
w
Warszawie uniemożliwia uealizowanie zapowiedzianej i przygotowywanej od dłu ższego czasu wizyly jednego z czolowych
polityków RF ? Carl Gust a !
Stroehm z "Die Well" nie od
dziś prezentuje swe
antypolskie oblicze.
Długa
mogłaby
być lista publikacji jego pióra
w całości lub przynajmniej we
fragmentach atakujących nasz
kraj, jego władze, realizowaną
prz.ecz n ie linię polityczną porozumienia. A rtykuły autorstwa
tego dziennikarza
już
dawno
przekroczyły granice
zwykłej
przyzwoitości, rzetelności i obiektywizmu wymaganych
od
publicystów
zajmująCYCh
się
sprawami iomych państw.
To
00 o sprawach .pol kich pisał i
pisuje - to zestaw pomówień,
obelg, fals.ów i półprawd - a
nade wszysiko zlej woli, najbardziej prymitywnego antykomunizmu,
zaślepiającego
bez
reszty.
Odmowa wydania wizy Stroehmowi nie była zresztą zaskoczeniem w BOM. Dziennikarzowi temu od lat odmawia
się prawa w jazdu
do Polski,
kraju przez niego systematyC2nie lżonego. Nie jest to więc:
krok , jak to się sugeruje, w
kierunku wyeliminowania dziennikara piszącego nieprzychylnie o Pol6ce, choć obiektywnie
I zgodnie ze swym sumieniem..
Swiadczy o tym fakt, że ze
strony
zachodnioniemieckiej
miało tę wizytę
obsłużyć
41
dziennikarzy, którym wi:z nie
odmówiono. O w iększości z nich
można powjedzieć w iele , tylko
nie to, ie piszą zgodnie ze stanowiskiem władz polskich.
Podobną silę "przekonywania"
mają poz06tale " powody" odrocZl"llia wizyty. Czy ktoś z poczuciem taktu
może
stawiać
sprawę oddania hołdu
żołnierwwi
hitlerowskiego
Wehrmachtu, poległemu
jako
napastnik, jako część składowa
zbrodniczej machiny
antypolskiej, ponad sprawę normalizacji z tą że Polską? Czy można uznać za autentyczny powód sprawę innych hołdów, o
jakich w toku uz.godnień międzyrządowych

dotyczących

pro-

gramu wizyty, nie było mowy? Albo też czy może
być
w iarygodnym argumentem powolywanie się na .,pouczenia"
ze
strony
rzecznika
rządu
PRL, który tak jak każdy
inn rzecznik, reprezentant kaidego innego rządu - ma obowiązek formułowania stanowiska władzy państwowej. czy też

je~o
przypOD1inallle,
Jak
t.o
pl Leciez IJlIało mIejsce poucza"
v. lOUmy, ej konfereneji p. a~oweJ
min. Uroana! ...
HodLl się Wl~ pytan., dła czego dosuo do 00 nJ{:.J.<:IJJa '( i'la
pełną
oapowleuz Jest Jeszcz!:
moze La wczebllle, CllOC pewne
fak lY w~\taLuJą na rzecJ.ywisl<j
pn:ycLynę lego lu·oku, me na
co dZlell paecie:L spol.yhanego
w
Sl<)sun"acn
mit;uzynarodawych. w ydaJe ~1(:, Le Jest to
skulek Lal:llegów prawIcy wouec tych, ktorzy są w R.FN :z.a
poprawą
bt06unkow z Polską.
",11 Y te w ykaZ-yw aly w ostatnicn d niach zwiełok.rotruoną ak\ywnlJs\:, aoy, jesli nie
wUemOLlIW I\: , \o przynajmniej podac w w .j\pliwosc t.e,ov.osc 7.!.o.lenia w
' arbzawie tej wIzyty.
Ich U'eszlą negatywily ~\Osunek do w izyty H. J. \ogla, tak
przecież owoc"1lej, rówme jednoznacznie okresla SLObunek do
kontaktów z państwem polskim.
Jest jeszcze jeden, oyc mo-.
że najwawie)sz.y aspekt
t~o
wydarzenia. Chodzi
o
odpo-o
" iedż na
pytanie, jak odroczenie tej wizyty zd~.l.kod2.ie

może

i~\niejącemu

pr zecież

o-

biektywnie pl'oce6owi
v.ychodzenia Polski z izolacji na.rzuconej przez kraje zachodnie pod
wpływem
administracji
waszyngtońsltiej.
Proces ten
przypomn ijmy
rm.poczęły
przyjazdy... d r ugiej
połowie
października do Pol ki kolejno:
ministra &praw
zagranicwych
Ausiri.i. Leopolda Gratza, pFemiera Grecji Andrea a PapaDdreu, ministra spraw aaerani(!znych Fi»landj.j Paavo VaeyryIlena. W
początku
lil>iopada
gościliśmy ministra
!!lanu
"W
brytyjskim
Foreign
Olfice
(MSZ) Malcolma RifJU.lda , za
nieco póin iej Hansa Jochena
Vogla na e:te-Je delegacji frakcji SPD w Bundestagu. Za powieduane 54 i p r zygotowywane
kolejne wizyty or az spotkani
konsultacyjne z Of;obi tościam i
życia politycznego wielu pailslw .
Zarówno te miflione wizyty, jak
i ~ zapowiedziane świadczą o
jednym - że nastąpi ła zmian :!
stanowiska ~'ob ec Polski
ohr
czonej od 3 laŁ Zł' tron,. wi .. lu krajów zachodllicb mure Tr
iwlacji. Odroczenie wizyty H
D . Genschera, aczkolw iek
ni
posuwa naprzó
burzeni a lf'I!O
muru, to jednak n ie
jt' t
w
stanie procesu lego zahamowa,·
Polska, ciy ktoś !tObie tego l.yczy, czy też nie, w ~ aca do ~rona pańslw europejski ch, któr e
ald)·wnie uczestniczą w dialo~ll
międzYnarodowym, w tym t:!kże z RFN. Z na zej
t ron d ga do poprawy tosu nków polsko-zachodniofliemieckich natla'
pozodaje otwa.r ta , co jasno zostało slwil"rdwne w o$wiao<,zeniu rzecznil:a na zeJ'o M<;Z.
(PAP\

Tragiczny bilans wybuchu gazu
DOKORcz

IE ZE STR. 1

Wł'dlug ie!:o samego
kOQJunikatu, w promieniu 300 metrów od ebjętyeh najwit:kszym
JłOiarem in talaeji ~azowych 11leg
zniszczeniu 201 baraków
z blachy i tektury.
Władze
mek ykań kle przeznaczyły ~ milionów dolarów
na
e
a poszkodowanych
1 ot" onyly konto na dobrowolne
laty społeczeństwa..
Hipeteza sabotażu zostala wykluczona. Iak o~wiadczył me"-

http://sbc.wbp.kielce.pl

sykański

minister ds. bogactw
naturalnych I rozwoju pr:.emyslowe!:o Francisl'O
Labasłida,
'A'ł'dlug wszel"i~o prawdopodobił'ństwa przyczyną
wybuchu
byl wyeie" r;azu ze zbiornika
naleiąceęo
do
prywatnł'go
~rzed~it:biorstwa dystrYbucji paliw płynnych.
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IFrancja bez porażki [
straty bramki

l

o

ćwierćfinał

Tvm rilllll WRadooiU
'mie było niespodzianki
C1!oraj na boiskach piłkarskicb kraju ro-.e,rano lIS finału
PuCharu Polski. Kibiców radomskich sZClle~óll1ie in~ereso
wal pojedynek trzecioli~owej BRONI, która pOdejmowała
przed własnĄ wldow. ią druzynę GKS KATOWICE. Meez teD
zakońC1!ył się zwycięstwem katowiczan 1:1 (0:1). Bcamkę stnelii HelDlański w 85 min. Sędziował ".. Bartosik li Krakowa.
WIdzów t tys.

W

kiem kiedy to pierwszoligowcy
wykorzystali błąd
defensorów
Broni i po dokładnym dośrod
kowaniu celnym stnalem gło
wą popisał się Hetma6ski.
Drużyny

wystąpiły

w

.kła

dach:

Broń: Malillzewskl Kusek,
Ochodęk, Weselak, Gromek BrzoHwski, (7~
min. Sekuła).

Zueho ski, Puiniak Góra,
Czeeh, Krajewskl;
Katowice: SP1lt - Matys, Piekarczyk, Kapias, Zaj~ - Chmaj,
Łuczak
(64 min. Hetmański),
Krzyioi - Moroinek, Bi~u.n,
Ku.bitaL

Komplet zwycięstw
drużyn pierwszoligowych
pozostałych spotkaniach
również nie było n iespo-

5

duanek. Do ćwierćfinałów
a wansow ały zespoły pierwsz.oligowe. Mecze
rozegrano w
t!'udn vch warunkach,' często na
ośnieionych boiskach. a na t.rybunach zasiadlo zaledwie 12 tys.
widzów. Największą f·rekwencją
cieszył s i ę pojedynek w Nowej
Rudzie. gdzie trzeeioHgowy Piast
podejmował Widzew Łódź.
W
ooecn o śc-i 7 tYS. k·ibiców łodzia
nie pewn:e Pokonali
ambitną
drużynę Piasta. Duże kłopoty
z odnies:eniem zwycięstwa mial
obrońca Pucharu Polski. Lech.
Poznaniacy grający % Q<Statnią
drużyną tabeli II ligi Cra.cov i ą

Czy kieleccy bokserzy
zatruci przez rywali?
Ni~zwykle

da sit;

lip, w

ci~kawie 'Zapowiafinisz pięściarskiej
fi
której trwa zapalc~ywa

walka e dru!:ie miejsce 'IV ta_
beli. W najbli:isza nied.ielę W
mIejScowa
drużyna
Stoe"lniowea llodejmować miała
Błękitnych. Jak nas poinformowano w kiele$)kim klubit, mecz
len zosb,ł przelozony na tt'rmin
póinidszy. Polski Zwia~ek Bokserski uwz!:lędnił -prośhe Błt;
kit01ch
mo~ywowana
:dym
stanem zdrowia kilku zawodników. u. kłóryth na o lalnim
trenin!:łI wystąpiły objawy zatrucia pokarmow~J:e. Kibie~
winni mieł nadlie~. Z~ nie jest
t ...rolmta" Itif'lerltich rvwali. a
stan zdrowia oi"eian:y Blt'kit"yeb szybke !ie ltOonwi i z
"!'wodZl'niem przysia..,ia
"i' i'>liinyeh
J)Ojrd,.-nkó"". Warte
ws~mnieć. ie Slanisla.... ł,alte
"lirt" przebwwa
aldu3t!1ie na
.....it'tł7,.-narodow,.-m turnidu
w
nanii . • ,.a mrt"-. :U~ <;;toe~"iow"~rn misI pn:o'h'y~ proslo
~o
~dańska.
(m)
Gdańsku

"'0-

.0
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zwyciężyli jedną bramką, a decydująey gol padł na ( minu.Ły
przed zakończeniem meczu. W
spotkaniu, w którym zmierzyły się dwa zespoły
pierwS'lej
ligi. lider tabeli, warszawska
Legia. wyeliminował :r: dalszych
gier Motor.

W

ćwierćtinała...~

grać

1. I'nueja
!. ".,osławla
S. NRD
ł.. Bul~aria
5. L1lksembur~
Najbliższy
będzie się 5

2
!

2

t
t

S
!
1
1

w nim
SEMBURGmM.

5-ł

S-!
7--3
1-1

I-t

LUK(m)

o 2 punkty
Adamiu zdyskwalifikowany
Da pól lOka

t.

Po~ei

II. Sl~k
IL Ruch
l!. Motor
13. Lechia
14. ŁKS
15. Bałtyk
16. Wisła

A

ootQ

ts-Ił

14-12
18-...
...
15-18
15-1&
1%-15

8-13
8-11
11-15

Gór-

• Gwardi .. Warssawa
nik Zabrze 1:3 (0:1)
• Piast Nowa Ruda duw Łódź .:3 (1:3)
• Cracevia l:! (1:0)

Lfi,h

• Molor Lublin nawa 1:2 (0:1)

Wi-

P ...,mań

Le~ia

będz : e

cwr
mach

,potk.

I\ikarr

Gru
gazet )
nelro

er

t,""-a".

MP iR
kiego

ja, '\\

ruszyło pływanie

ścigali się

na

Ż

czego
._wka

dlieli
aJm i
ey je
k ullu

~a .lra

Są{

na d
tJ.tlll;
czeni

wy kc

trOwi

Na'
impr
futor

bieżni

Juniorzy Czarnych .najlepsi

ŁKS

• Victoria Jaworwo 1:1 (0:0)

Jak
!orm{)

będą:

wC1A>cajS-zych

ł,ódź

z (
w

W ramach .. Ty~nia Strażackiego" Kieleckie Towarzystwo
Cyklistów wrganiz<lwalo 29 lipca 1945 roku w Kiełcach
pierwsze po wyzwoleniu zawody kolat·skie na torze! .Torem" była bieżnia obecnego stadionu Błękitnvch . Ośmiu zawodników wvstart<lwal<l do wvścieu na dziesieć okrażeń
(dystalU ( km). Wygrał Skorupski z Lechii osia.l!aiac czas
9 minut 2'1 sekund. Drugi był znany kolarz przedwojenny.
lanyst z KTC. a trzecie miejsce zajał Pnewollniak z Lechii.
jadąey na zwykłym rowerze. Dużo emocji dostarczvl licznej
pUD1iczności wyścig .. rozstawny" z udziałem sześciu kQlarzy. Po wyeliminowaniu (rzech zawodników. na bieżni rywalillOwali trzej najlepsi. toczac zacietą walke o zwvciestwo.
Ze stawki odpadł następnie Kolodlliej z KTC. Powst'ało
dwóch - Skorupski i NOWllk, obaj z Lechii. Po orzejechaniu
okołQ 50 okrążeń zwycięstwo przypadło w urlziale Nowakowi.
ZB. STRZĘBALSKI

11-14
11-l7

meczów:

War-

Przypomnijmy, re w ćw ;~r:ć
nnałach rozgrywane
bE;dą
po
dwa me-c%e. u siebie i na ' wvjeździe.

Kolarze

U-t

Dębica

wyniki

Dziś

Ostrowiec Swiętokczyski s1ynął jeszcze przed wojną z tradycji pływackich. a Ze.ipÓ! piłki wodnej KSZO znany był na
wielu pływalniach w· kraju. Działacze oływania w Ostrowcu
szybko reaktywowali swoją sekcje.
Kierownictwo powstałej po wojennej przerwie ekcji pły
wackiej KSZO objął MieC1!ysław Kierysz, O()nadlo w skład
jej zarządu weszli: Z. Malanowski. J . Utnikewna. K . Surewiecki. 1. Pacelt i R. Zarzycki. Pierwśzym szkoleniowcem
został Antoni Kierysz, mając do po moc v Kosełę i Ula. Sekeja zQt"ganiwwała naukę pływania dla młodzież" szkół śred
nich, wojska. milicji oraz członków organizacii i stowarzvezeń
społecznych. Zapowiedziano
pierwsze [)O wojnie zawody pływackie.

to--S
14-5
lS-i
15-11

(jedyny przedstawi.cieł li ligi wcześniej zwyciężył M<lto Oława) GKS Katowice, Lecb Poznań. Lelria
Warszawa. Widzew Łódź, ŁKS
Łódź. Górnik Zabrze. Osmy· zespół wyłoniony Z06tarue ze spotkan.ia Słąsk Wrocław - Bałtyk
Gdynia. które odbędzie się 28
bm.
I~loopol

W Ostrowcu

W zaległym spotkaniu piłkar
skiej ekstraklasy, w obecności
:I tys. widzów Po~oń zwycięży
la w Szczecinie Bałtyk GdYDła
2:0 (1 :0).· Bramki strzelili: Leś
niak i Sokołowski. Po tym meczu tabela I ligi wygląda:
14 !I
14 19
14 13
R 17
. 14 15
14 IS
14 14
14 13
14 13
14 12
14 l!
14 l !
14 1Z
U 11
14 11
14 II

-

chwi14 oelo zenia komunikalu Kielecki~
ZwilPkll Piłki Nożnej o rozpoczęciu rosCl"ywek eliminae1jnych, nastąpiła personalna stabili21aeja w klubaeh woj. kieleckiego. Sltońc%,.ły się .. wędrowId"
piłkan:y ~ klubu do klubu. Raz podpisana karta zdoszeni.
do wybranej clr1li:y.ny zobowiązywała zawodnika do oodl»rządkowania się obowiązującym orzepigom.
Eliminacje miały na celu pOdział klubów na pOszcze~ólne
klasy rozgrywkoWe - A. B i C. w z.ależności od zajete~o
miejsca w tabeli. Były to więc pierwsze pOwojenne mistrzostwa piłkarskie Kielecc~yzn,..
Plan l"engrywek przewidywał eliminacje w trzech J:)Odokr~ach: kieleckim, radomskim i świętQkrzyskim. W ośrod
ku kieleckim utworzono dwie I(rupy roz!!rvwkowe po szeŚĆ
zespołów: I Syrena, Tęcza j TUR z Kiełe. Orlic:& Suehedmów. Rueh Skariysko i TUR Jędrzejów; II - Lecbia, Partyzant i Szlurmowiec JI Kicie, Granat Skariy.tllr.o. ZWM 01klISZ i ZZK Sędziszów. W podokre~u świętokrzyskim faworytami Nngrywek były dwa znane kluby: KSZO Ostrowiet!
i SKS Starachowice. Radom prowadził .łasne roz~r:ywkl.
Mistrwstwa rozpoczęły 'si-ę 29 lioca lM5 roku. Z udziału
w eliminacjach ue%ygnowały Syrena i TUR z: Kielc oraz
ZWM z Oikusl'.8. Ostatecznie w podokręJnł kieleckim w rozgrywkach wzięlq udz:iał 10 drużyn. Na miejsce piłkarzy- TUR
·Kielce dopuszczono do eliminacji TUR (pÓźniejsza Zorza)
Suchedniów.

- Pogoń bogatsza

1. LeP.
t. Górnik
J. Widuw
ł. Lech
i. Zalrłębie
l . Katowice
T RADOMlAK
I. Górnik W.

nad

.&
Okręgowego

zm'llczĄ
:II

"Ecl

lM5 roku,

meclO lej ,rupy ell-

~rlłdnia i
BUŁGARL-\.

sIę

"

4O-łecia

Stabilizacja upiłkarzy

Wcuraj w Par,-•• r.sef:rano
w crllpie IV eUminaeyjny ....
jetlynek
mlBtnestw
iwiata
..Mebyk-....
W
mecz. ł,..
I'JlANCJA pokenaą BUŁGA
Il~ 1:1 (ł:I). letły1llł
bramkę
lIzyskał PL.I\TINJ w .3 mi.... 'II
ClIutu karD~•• Pojedynek obstawowale 45 tys. widzów.

Pucharu Polski

Zespól radomski po wcześlIiej
sZfm wreliminow.aniu kr~kow
sklej WIsły podeJmował I tym
razem przedstawiciela ekstraklasy. Niespodzianki jednak nie
było, GKS odniósł jednobramkowe zwycięstwo, które awansowało zawodników Katowic do
ćwierćfinałów. Wczorajszy poje-dynek był wyrównany i już do
przerw y
oba zespoły
m~gły
strzelić
przynajmniej po Jednym golu.
Wśród gospodarzy
dogodne sytuacje zmarnowali
Czecb i
Krajewski
zawodząc
pod bramką Sputa. Rozstrzygnięcie pojedynku padło
na 5
minut Pl·zed końcowym gwizd-

Kalendarium

Zarząd Lecha
Poznaó podał
dQ wiadomości. że
postanowił
zdYSkwalifikować na
pół roku
lózefa Adamca. Piłkarz ten 00
ostatnim ligowym meczu z ŁKS
zachował się
n iewla: ciw ie w
stosunku do publiczności , swyc h
kolegów i działaczy klubowych.
Adamiec otrzvmał roczo y
za-

kaz ,portowych wvjazd6w zagranicznvch ora~ obniżono mu
stypendium.

(m)

.)

Trwa rywalizacja spartakiadowej młodzieży w siatkówce. ·
Minionej saboty i niedzieli kolejne mecze rozegrali junioczy.
W grupie I
eliminacyjnych
spotkań doszło do sporej
niespodzianki. Prowadząca do tej
pory bez porażki drużyna Skó"anyeh przegrala
na swoim
boisku ze Stalą Kraśnik w czterech setach. Utrzymała nadal
pn:odownictwo w grupie.
Oto wyniki: AZS
KielceStal Kraśnik 1:3, AZS - Stal
Stalowa
Wola
0:3,
Skórzani
S-ko tal t. Wola 3:0, Skórzani - Stal Kraśnik 1:3.
l. Skórzani
-ke
!. KSZO Ostrowi_
3. Stal Kraśnik
4. Słal St. Wela
5.• AZS Klelee

:u.

•
W Moskwie odbyła się 26
partia meczu Ił szachowe mi~
trzos twa świata pomiędzy Karpowem I Kasparowem. PojedYnek zakończył się kolejnym rem t ~em. a w
mec-zu nadal pro-

obrońca

t.,tułu.

I
I
I

II
li
&

POW 4:0 .

• :U

Edwarj

w międzynarodowym
wyścigu
przełajowym

k~l.

Siatka,,~;e
Grccji przebywający w Polsce rozegr,Jli to-

•

• • W eliminacy jn"m meczu
warzy,ki mecz z pierwszoligo- mjstrzostw świata w koszykówce
męzczyzn grupy A, ' RFN powym Płomieniem
Sosnowiec.
Zwycięstwo 3 ' 2 odnieśli Grecy. kgnala J\lbłlnlę 89:80.
Piłkarze druzyny
:Unit.
•
• W Winterbergu odbyły Slię
Leningrad zdobyli tytuł m;"trza ZSRR W Ostatnim meczu pierwsze w tym sezonie zawody
o Puchar Swiata w dwójligowym Zenit pokonał druży
nę
M:ctallista
Charkow 4 :1. kach bobslejowych. Zwyciężyła
Drug ie miejsce w rozgrywkac h para radziecka Ekmani~ir.w.
(opr. m)
zajął Spa rt ak :l.Iosl: wa .

http://sbc.wbp.kielce.pl

Oto wyniki: Proch Pionki Czarni Radom 0 :3. MKS Siedlce
- Czarni 0 :3.' MKS - Proch
0:3. Odęta Dęblin
MZKS
Kozienice 0:3. MZKS - Proch
3 :0. Orlęta - Proch 0 :3, Orli!ta - Czarni 0 :3.
:;

l. OLarni Radom

:;
6

t. MZKS Kozieniee

15:1
13:4
9 10:'
3:!I
5
8 :\8
6
(lech)

10
9

.

3. Proch Pionl:i
4. MKS Siedlec
i. Orl(la D(blin

6

D.

lilie
IIlL

ku,

mI
!lam
P,
seo,
Bar,

-N

lł:!t
1:lł

Piech startujący
kolarskim
w
Berlinie Zachodnim zajął trzecie
miej~ce . Na trasie 24 km zwyKar- ciężyl HQlender )'raDk y •• Ba-

W telegraficznym skrócie
wad,.i

II 16.5
T 11:4

W grupie II przewodza stawce juniorzy Czarnych Radem,
któn,.
nie
przegrali meczu.
~ajgroźniejszego rywala
maja
•

•
Na rozgrywanej olimpiadZIe szachowej
w :;alonikach
męska
drużyna
Palski zremisowała z Chile 2:2. Dmgie zwycięstwo odniosły
nasze
pan ie
wygrywając
z zespołem
lndii

4

I

w zesp()le MZK Kozienice. A
ostatnio między tymi drużyoa
mi mecz nie doszedł do skutku,
bowiem do Kozienic nie dojechali sędziowie.

Dziś

W

Kielcach...

. •.rozpCH:zyn..
się
półfinalu.,
turnIej " pilce ręunej d.zie1fCZl\1
o mistrzostwo SzkoJne~o Z .... iązku
Sportowego Impreza. w k16rd
u.dllial biD"" zespoły Lublina Tar·
Oowa 1'Iow .. ~o SIlC7a. Kraśnika.
W3 ....~W9'. BiaJe<::o;;toku.
Bocbnl
i Kielc. · rozenana
zo tanie "
bali Budo'W'lanvcb nny _ uJ. ja!!:ielJoóslLlej.

Dziś

pl'Zt'd"ołudniowvth
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