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o W auti Pol3łi: ie } '\.kadern.i!
N .. uk w KrakOWIe odOf;tlzie $lę
dziś
uroczyst~
posiedzenie k_
miLetu organizacyjnego obc'hod' w pięćsetnej roczn icy 'łtudl')W
M' ołaja Kopernika w podwawelskim grodzi€ zorganizowane
z okazji 514 rocz.nicy ul'odzi.n
wie~kiego polskiego uczon~go.
O W Chełmie rozpoczynaj!!
się dziś 3-dniowe IV Or;ólnopo}·
skre Spotkania Kabaretów Wiejskich_' Weźmie w nich udział it
najlepszych zespołów kabardowych wyłonionych spośród 41,
które brały udział w rer;ionalnyeh eliminacj:wl1.

n
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Rok XVII

Stanisław Luty przy .,;oróbce .,Iektroerozyjnej elementu torll}Y
wtryskowej detalu do samoehodu ,,~kodaH.
CAF - l\'ojci~ch Stan

Nr indeksu 35008

o

remi)nlath budynków bez Opl}lnizmu

Zakład Produkcji "'orltt i 0przyrzlłdowań
',,~aehem-Err;"

w

Pionkach
jest
znaczlłcym w kraju wytwórC'4 całej
r;amy form i oprzynądowań do
przdwórsłwa tworzyw
sdueznych dla przemysłów motoryzacyjner;o,
r;órniczer;o,
przetwórczer;o. Do niedawna formy
i oprzyrządowania przęznaezo
ne były dla polrzeb krajowych,
od dwóch lat stały się takie
przedmiotem dynamicznie 1'OZwijającer;o się eksperłu, który
slanowi ponad tS proe.
produkCji. "Dozachem-Err;" eksportuje przede wszystkim do
CSRS formy i przyrzady do
przetwórstwa twonvw sztucznych oJ:az wyrobów do samo·
chodów ,,skoda".
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inwentarskich lub
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kwartału

DOK.OŃCZENIE

Giełda

o potencjale mieszkaoiBwym miast i miasteC'Lek decyduje n~
tylko liczba loka.1i wznoszonych w nowych osiedlach. ale także maksymalne wykonystanie starych kamienicJek, państwo
wych i prywatnych. znajdujących się najczęściej w centra~h
i śródmieściach. W ościennych krajach SClcjalisłye2!nych. na utrzymanie takich posesji w dobrym stanie technicznym przeznacza się rocznie połowę nakładów przewidywanych na cele
inwestycyjne. Tak dzieje się n -a przykład w NRD i w Czechosłowaeji_ U nas z o,ólnej puli inwestycyjnej. na remonty i utDymanie tak zwa.nej starej substancji mieszkaniowej 1"CZer-

br. rol-

NA S'T R. 1

obiekt jest już tak zaniedbany
i nazna czony zębem czasu, że nie
nadaje się do remontu.
W Kieleacl.
około
28
procent budynków
111.eszkalnych postaw ionych zostało przed
1944 roki~m. Wiele
z nich wymaga remontów kapitah:~-ch. więkswść nie -posiada
tak pod.tawowych urząd/.eń. jak
instalacje wooociąl'!owe. gaz:owe
itp. Co gorsza - dużo nowych

'Nic więc dziwnego. że remonty
starych, często zabytkowych po&esji. przebiegają w żółwim tempie. Nie~dko też zdarza się, że

,
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1:>-latek okradł pewrią szacowną rodŻinę,
a uzyskane tym
Sl>osobero dobra rozdawał kolegom ci zaś już 7. własne; in;,,-j aŁvwy "upłynniali" je w Opolu .
. Na razie udało si!; od'vskac'10 monet ~an''''i';''cv:-łt 7 .. 1p.~'·"~
cz~ć ko!ekcji o warto;c[ blj~k
15 mln zł.
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Domu Teclułi.ka w K i€lOotwa.do wczoraj .Między
Giełdę

Towarową
~ Wiosna-ST'.
S!>()ł
l'zemieślnicy indywi-

i
z Ki€lecczyzny i

wojet~rnobrzesk iego za prohandlowcom towarv i
ryn.kow€ ogóln€j w-ar1 miliarda zl. Najofertę stanowią wyro-
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- Sycylią.
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a dalej artykuły chemiczne i z tworzyw Sztucznych. kaletnicze. gospoda,ntwa domow€go. motoryzacyjne itp. Przedstawiciele Merkurego mają
więc
okazję uzupełnienia sklepowych
magazynów i kupienia takich
towarów. których nie starczyło
na ubiegłorocznych. jesiennych
targach w Poznani u.
(JI'A)
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AIDS

anku Nadziei"
Podóbne
równieź

cele

działaniom

przyświeeają
powołanego

przez szefa Monaru - &larklr.
Kołańskier;o, .. Banku
Nadziei"
którego cełem jeit zebranie
powledn!ej kwoty d.olarów n~

od:
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Mafijnej hydrze
odras ajq głowy

i

nawierzchnie uie tylko
jezdni
zaczynają
tory lłrzeszkód .
starają

obradowało

-by bl'aGŻY nieta lowe-j {462' mln

dziur
się

bezskutemnie liczniejsze przeło
wprawdzie nieco
przed' rokiem, ale z
ich zalatanie potr" a
Pra~ownicy
KoPrzedsiębior twa
Dro;owych już pnys{ą
do tych przed\1:io;;ennych
Tylko
czy asfaltowe
kładzione
na mokre
dlu&o się utrzymają?
(alp)

' Ił

AIDS
choroba, wobec
której medycyna ciągle jeszcze jest bezradna a nadzieje
na szczepionk~ się nie pnybliżają budzi zrozumiałe zainteresowanie
n;~dów i społe
czeństw
w
krajach Europy.
także w Polsce oraz USA. Według danych WHO każdego
tygodnia..w Europie notuje się
38 nowych przypadkÓW tej
choroby.
'
w,elu krajach. obok cMiałań p:xlejmowanych przez
odpow;ednie władze. r07wijają się ruchy
samopomocy
których zadani€'ID jest pnpularvz9wanie ,,'łeilz... o ATDS a ·
tJki.e pomoc w ' 3~j wykony
tm,:u.

v.'Str7.ąsają

te-

,je
Ititw

środę

Jlolrczorj samoobrony przed

do

I

adJ'

w

W

komisji sejmowych. Po raz drugi w ciągu dwóch mieSięcy na
porządku
obrad Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia
i
Kultury Fizycznej stanęly sprawy dotyczące
projektowanych
zmian cen leków i zasad 00płatnOŚCi za wyroby farmaceutyczne. Komisja stanęła na stanowisku. źe podwyżka cen nie
jest lekiem,.. na niedobór medvkamentów.

Symboliczny dolar
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podwyżce

przeciwni
cen leków

\\'uje się niespełna jedn~ czwart~ pieniędzy.

Towarowa
w Kielcach

':ł

u-

Ruch

Posłowie

Na f/:dję;;.iu: l ..tanie d:ll ur na 1lL Gwardii Ludowej w Kielcach.
Fot. Al. Piekarski

II 10

lulego minq/ rok od raz·
poczęcia w Palermo pro cesu 474 członków mafii.
Ten największy w historii wł~s
kiego sądownictwo proces mafiosów budzi/ nadzieje na ostateczne zwycięstwo w walce z !q
przestępczo orgonizoc ią. Nkrótce się jednak okazało, ie na·
dzieje te S:j płonne,
pojawiło
się
howiem
novle
p!lkol<mie
mafijnych gong sterów,
którym
doskonale są znane ~;are sposoby zdobywania pieniędzy 
głównie
prze! robu.,"i i wymuszenia.
Nadzieje no definitY-lłOe uporanie się z mafią rozwial róoNnież przebieg
pr<>cesu,
który
coraz bardziej brnie w działa
nioch przewidzianych procedurą.
Ponieważ
oskarżeni
za
DOKOŃCZENIE
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http://sbc.wbp.kielce.pl

Wybrz6a

1\łj~,

1!187,

Anna

Kundo.
L \F -

SIt"f .. n Kra!!zt'wski

Papież znó·~

dal szusa

D.:icnmkarze
akredytowani
przy Wat. ' kan ' e . któ~zy z re(;ul:; :-ledz:! nie lIul każdy kro:,
p:lp:ei.a. zostali ·, c wtorek pÓznynl \\~iCC~Orelll z~skoczeni wiadomością
że Jan Pa\\eł U spę
d.til dzień na narlach w Abruzz h (ok. 130 km od Rzymu)_
Kit"dy rzecznik pn"owy \\'alykanu Joaquin Navarro Valls
potwierdził tt: ""iadomoś~.
papież był jUl
z powro~·t!l w
Watykanie.
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"Bank Nadziei

Konsul radziecki
na Kielecczyźnie
W~zoraj
z wizytą roboczą
n@ Kielec~zyźnie
przebywali:

konsul Konsulatu Generalnego
ZSRR w Krakowie Jurij
Pawlenko oraz wicekonsul WlaOnasza.
Po rozmowach z kieleckimi
władzami partyjnymi, w kt6rych brał udział m.in. I sekretan KW PZPR - JarOl'lław
IIMyk. radzieccy goście zwiedzili gi~dę
towarowI!.
ZaJIOZDali się tam % ofertą neJBiGIła
regionu.
W krótkiej
4ł,pkusji ·podkreślono · konieez-

'imir
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Narada aktywu
«ospodarczego
w Radomiu
Wczoraj w Radomiu odbyła
się narada aktywu
społeczno
-gospodarczego z całego województwa. W spotkaniu, które
prowadził I sekretarz KW partii
Boclłan
Pl'1IS
uczestniczyli
przedstawiciele
najWiększych
przedsiębiorstw

j

zakładów

prac,. regionu. Obecny był też
wiceprezes Narodowego Banku
P0łJ5ldego Lenek tJrballowicL
W trakcie narady porulIZOno
problemy
funkCJOnowania
DOłł i możliwości zwiększania
przedsiębiorstw «łównie w konwymiany towarowej! w ktÓ~j - tekście
polityki
finansowej.
. fIłIOry udział
powlDJlO
Dl1~ ' Wiele miejsea w dyslrusji pośriwniei nemioslG.
więcono systemowi kredytowaW rodzinach popołUdniowych
nia zakładów. Krytycznie od~awieiele konsulatu udali
niesioJH> się równiei: do dotasię do starat:howie, cdzie spotejl państwowych w niekU>rych
JIalj Bit: z dyrekeją i pracownidzialach gospodarki, szczególnie
~, a takie zwiedzili
uęU
komunikaeji. Do głosów w dyswydziałów Pabryki Samochodów
kusji ustosunkował się L. Urba. ~owych. Kolejnym punknowicz. Odpowiedział na szereg
, laD programu było złożenie
pytań nl nowych
zasad dewizyty w Spółdzielni MieszkaWizowego finansowania przedmowej "Wanaeja". Odwiedzosiębiorstw, pnenosZema irodno takie pracowników działaków z funduszu postępu t"echNeej przy spółdzielni cegielni
nicznego na fundusz rozwoju.
która produkuje rocznie blisko
Mówiono też o perspektywie
• mln cegieł.
poWołania Banku Komercyjneo4lbyło
się
aropoświęcone łS

Wieaorem

go.

J'OCDley powstania Armii Rallaieelliej • udaialem dzialaezy
~PPR,
kombalanłów
j
mioc1ldeę.
(jan)

Okoń

spod lodu

Wojewódzka Rada Zrzeszenia
Sportu i Turystyka
"Ogniwo"
_PÓln.ie % Miejskim Pnedsię
b~rJ;twem Gospodarki KomUilalJlej "tV Raoomiu, zorganizowała
." Soku nad Wisłą podlodowe
zawody wędkarskie. Wśród pra.eowni.ków zwyciężył Janun 2ak
s Kombinatu BudowD'idwa Komlll1alnego w RadomIu, pn.ed
Andrzejem Wał~ z Cechu RzemMlsł Różnych w KO'Lienicach i
Anłenim Jóiwikiem z PrZledsię
biontwa Gospoduki Komunalnej "tV LiJ)6k1u. W kategO!'H 06Ób
towanyszących najk!p!Rym
unestn1kiem okazał się Harian
Boman.w.ki.
Uuestnicy imprezy po poło
wie ryb l zw.iedzeJlfi.u okolicy
wzię}i
lldzia2"tV tradycyjnym

~onkul'Sie

wyro

t.ul'y6tyuno-spol'toprzez ()I['-

pnygołowanym

r&utzatOł'Ów.

Najlepszym ~zest
nikiem w konkursie oIfazał się
I.. N.waeki % MPK w Rado-

miu.

(J.)

(wlm)

I Zjazd

tsyste spotkanie

Młodych

Demokratów
w Radomiu
Wczoraj w Radomiu w auli

WyŻS7.ej
Szkoły
Inżynierskiej
odbył się I Zjazd Młodych De-

mokratów, w którym uczestniczyli przedstawiciele środowisk
rzemieślniczych
i
radomskiej
uczelni. W zjeździe wziął udział
członek Prezydium CK SD, kierownik Wydziału Młodzieżowe-

w

nocy i rano

• Na wniosek RUSW w Miechowie Sąd,!t Rejonowy rozpoznał w trybie
przyspieszonym
sprawę przeciWko
22-letniemu
Mir06ławowi N. i jego rówieś
nikowi Ryszardowi L Za to, że
obaj włamali się (będąc nietrzeźwi)
do samochodu ..fiat
126p"
z którego skradli
przedmłoty
wartości 500 zł i znieważyli ekspedientkę sklepu, pierwszy
otrzymał
karę
półtora roku pozbawienia wolności i '70 łys. zł
grzywny a
drugi 18 miesięcy pozbaWienia
_lullŚci % zawie;zeniem wykonania na 4 lała i 80 tyli. zł
grzywny.
(em)
• Wczoraj w Radomiu w pobliiu obwodnicy lubelskiej pociąg pospieszny relacji Warszawa - Radom potrącił Zofię K.
lat 43. Kobieta poniosła śmierć
na miejscu.
(wlm)

Prezes zw- I przed... feto.
P

rezes BeJniesej

Spółazielni

PJ'ocłukeyjneJ
w Lisewie
(woj. ter_óskie), Jan l. _efekL_ ) l U " fetorem 4 ty•• piJIIeyeh kUJ'Ulłł i Hpewiedsial••HUt .. inne drat" !Ul kUr.
uraziJ swoJll firm~ Hilieyjne
:JOSSukiwania sbicfl'a q na razie
hzsk_łeesne.

Il8P w JJsewie

•• k.nab __

"ja "u~ł, a "piero późaicj

_r:a JlftZlIkiwai na aie kup...
ca. Praeewn1ey speJchiclDi pnez
Cny clai w.:Uli ku.zęła. oferaJIle je rei.YIIl nabywcem i dełów ••m, ale beukułecmie. Kieł~ .ę lI!eps1lło. f łys. kunaków warłośei l,I mln zł u.łerewane .hMowey lisłw na panę za jet!lIe 31 sł "
ataki.
Wkrecunie
f.llłI:e~nari.8SY
WlJ8W w T.runi_ oras Pr....rału,: .ejen.wej w Cłlełmie spewode.al. lIeieesllę )JraeD, ktiry, jak wskazuje jui . .tyell_...... kiJklubli....e Mełleftenie,
""wiedsi&łBy jeał riWBiri za

.y ..

bule

ąew

••

'y

marnełrawahra

w

dni. Pr.wadqey łJeutwa
~.bJj się a.. l laekbą Jlie
.kan,.. .. Iiidi 1łttrakó. eu,"wyeh wartołe1 ok. . 3M ły..

2

ał~eh

oraz braku w macuy-

nach Ił ten pany

SIl ł7ł

ty..

zł,

a

łakie innej kucuk....ej afery, lIlia_wieie patJnięcia w niewyjaini.nyeh ok.liemoiciaeh %3
łysit:ey speirócl 25 łyll. zakupionyck kureą&. Wnystkie te ltulwersllRee naduiyna mi.ly miejHe w eqca zalri... ie JMł reka
spraw_am
fBBkeji prese. .
pnft wlJlOlllni_er. lana l.
• De ~a- W.jewidzkje~. w
l'Vałbnyelnl a .ids.i~ w Swidak, skier.wa•••• t "brienia
przeeiwk. popie Jl _6lt wjaDych .....lIUlydl _auśyć, maAeyell _.e łricłło w masarni G8

,,8am.pemoe Chłep.Pa" w SW«eomiu. KiR. Hpowiaaać lIęłlaie
preze. GB, kierowDik masarni ...
ras 3 kier.lnUków ,klepów.

.,JIięmy pne" walar.tey w labeh 1J7ł-HI5, m.iD.
,,"'YCtipocJarowywal" nadwyżki aefieyłewyeh ~at_ków mitJA i wę
.Iia, fał_wal n«płvry ona
lak'ury. Jiatłwyiki lI]IIyumno
w aklepada, w k'ÓI'yeb kienwaid... pne1nlpywane. petlebnie
jak pra8WBillew masanU.
. W tek. ilelłSłwa a.stal_. kradud w,rebów
w~liniar_leh
.arWei Cle aajmJdeJ .. mln aL
Wa .-ad rnywies i kar maj!tł
ko..,.. ~_ 11 oaMra.nyełl ałeBie warteśei
ltliallo
fł mla al. m.la. 17 ADMeheaiw
ese"wyeh I , aomuw jet1•• AUiJulye"

go CK Andrzej

Lewiński

oraz
przeWodniczący WK SD w Radomiu, poseł Krzysztof 8zeweuk.
W wielogodzinnej debacie 0mówiono problemy aktywne~o
uczestnictwa młodzieży demokratycznej w życiu społeczno
-politycznym i gospodarczym regionu i kraju. Wiele mówiono o
zagadnieniach startu życiowego
i zawodowego młodego pokolenia, bazy lrulturaluei i sportowej w malyeh ośrodkach miejskich j na wsi. WystąpioJH> %
szeregiem pro~yeji m.in. zaproponowano powołanie do ży
cia młodziriowyeb sp6łdzielni
pracy. Zjazd wybrał komitet
środowisk-owy

kół

młodych

de-

mokratów, na czele którego stanął Wiesław ~far•. Zjazd był
też okazją do wręczenia legitymacji nowym członkom SD.
Cwlm)

Zespół

zakup testów k()])iecz;nych do
przebadani.a wsz.ystk.ich krwiodawoow ora:z: osób z grup ryzyka, taJtie powracających z
kraojów Afryki.
Sądr/lf:,
że
akcję Monał"u
popne
wiele osób mówi

Mał"ek

Kołański.

W Itońeu
w;iełu z nas stal! na symbolicznego dolara na taki ceL. Wi>ele
08Ób już wpłaciło, a pierwszą z
nidl był pr,m.aB ~"f Glemp.
W&ród przyjaciół ruchu malrili sM: m.ia. ariyśQ tej mi41ry
co ~er_ Zylis-Gara, ZOid.....
n.uat. Wieslaw Oehm_ i Jl.ryały ... JaDłla.
Finna polonijna
..DekJor" zobowiązała sit: do wyGr'*OWa.nłe. miliona ulotek na.pisanycb przeze mnie, a zawłer"ającyeh m.in. '7 .przykazań
dotyc:l.ąCych
AIDS opracowanydl przez specja.li.stów i l!Ikondtowal1lYch

Inspekcji Terenowej

gospodarce
w
•

z

-

pełnmnoonikiEm

W

Busku

AIDS, wicemjnistrem
wia i opiciU spo.lee=ej
.Jerzym Bońcnkiem. Do
rozn.oszenia ulotek chcemy
nąć młod.zieź (wzorem
sk·~m). Sądzę, że intoflJl.a(:je
niezmiernie poirzebne.
df;.

w6ZySCy :zdajemy
z tego, czym jest
i jeertcze RWlie-j wiemy jak
Nie

sprawę

pr:z.ed

OOol"obą

'"

J>Irl>eC~ż

Me

broo..i~.

tyłko

w tym

pa.dk,u, -i1.ep;.zą obronę
profilaktyka i o to właśnie
n.asz,e.j akcji ehodll:i.

Numet" kD.nta (raOO.wlftl:
lutowy
mo
5.0UI31-0001820) jest trudIly
~a. dlatego też

się, aby ID02.na było
pieni~ w każdym
dzia.le banku P~KaO SA na
alo "Bank Nada.iei". Będzie
kon.to społeeme, a nad
Dymi pieniędzmi czuwać

dzil

ue

społecz.n.a rada n~cza i
łMld!zie mógł spra.'WOOć

dy

Jronta. Wszelkie dzia1ama n "~_-"

kOERunałnej

Jeszcze sporo -do Zrobienia

mJ,ast , będą

rozUlDie~iu
Zdrowia i

podejmowane

z

..~

~in~~~;1I
Opieki
Wypada głęboko wierz~
tej ,mierze wiele osóll ma
li~o6ci), że tej
odmówią

także

do gr-up . ryzyka, np.
ni i hOllWseksualiści,
nlJ6cią

poddad7.ą

się

Trwa.!lłea od 16 bm. rekonłroła naszego województwa pnez
profilaktycznym. Chodzi tylko
Zespól lD6pekeji Terenowej URM nie ominęła również Buska.
to, aby były one możliwe. '
Wczoraj przebywała łam sekcja ZlT da. gospodarlrl komunalnej
i mieszkaniowej. Inspektorów interesowała działalność w tej
sfene służb naezelnika miasta i «miny i podległych mu pnedsiębiorstw.
:z. i.nspeokioorem Henrykiem Iwa.noa.k
wyka.zala
kon:brola,
wem, oowioo,z:1.iśmy k·ilka:l 14
trudna sy~uax:ja pa.n.uje w
kotłow.ni
Zakładu
Energełyki
budowniotwie. Na mieezCi~nej. Kontrola nie wykaza.ka.n.ie spóldz.ielc!z.e czeka s;~ w
ła
wi~ych
uchybień,
ale braBusk.u około 10 lat. Budymów
kowa)o np. schematów teehlncr
k()DllUI1a}mycl1 nie buduje się
Jak poinformowane QZlteDm..
logicznycb. W kotłowni przy ul.
wcale. Na.cz.e1nik dyspoouje zauy w Wojcwóćbkim
Sw~-eorezewsk;ego
2łb DoieróWlIla
ledwie kilkoma mieszka.nia.m.i z
Spraw Wewnt:łrIlDyeh w
wyl-eowka pot;a.dg.ki grorLi wypadOOzyslw ~ te da..iEłi między powic, ułrzym.ny został
kiem. Zbyt długo. zda.niem spetrz.ebujących
op. ro&liny z.a,.
pracoWllik
miesz1tałe
w Qom.a,cb pnzezna- cja.liBW...w Z1T. trwalo 9 stYCtl.ma Lenek
Huty im. Lenina, _1l~iirlUln"
br. usuwanie błahej usterki w
c:wnyoo d~ wybuttenia. Biorąc
kradzid
zdjęe li
kotłowni Ioonten-eorowej.
M:e&zpod uw~~ ~rzeby i kolejki
wy akłll i _,rlr.ftD
ka:ńcy me mieli ciepła przez kiloc.zeIrującycl1
jest 10 k-ropla w
HVen~. Prll~~I~UUI~
DlOI'Zu. Mimo tego, jMl stwioenWka~
KndDia
wlaDlI~i.b w~i
By~y rówDoiei uw~ do Spół
li 1oonłro1ują.cy, 1ok.aJe p!"Zy~e
do Jlrak.wskieg.
tbidni Hienkaniewej w Busku.
l_e są pratWii.dłowo.
erafii ArtystycsDej,
Mimo wła6llego :z.akładu remonWody w BuSku jak dotąd ~
)Jraee r.te,raficme
towo-budowlanego nie zOOłano
brakuje,
wys\.arczająe.a
je6t
1Ia .r~anizowaJlY ea lał
w terminie wykonaĆ ubieglororównież siei: wodociągowa. Nie
W.rteM suadlli.nyeh
anego pla.nu
remootÓow buma natomia.st oczySlllC~ ście
nacowano wówezas _ ltlisk.
dynków. Za.kła.d tylko w nieków. N;eezyst.oecd odprow~e
łysięey tlolarów.
wieolkiej części św.ade.zy Ui;lugi
są prosto do neki.
:I ak na udla mieszkańców. M.in. odmózdlrowisko sytua.oja je6t po pro&W śledz.twie ustalono,
wiono 2Z O6Qobo.m iJl6tała,cjl pielu paradnksaolna. Własną oczyszszek Z. dostał się
do
cyków c..o. i położetl;a parlUetu
OIaln.ię (pmystąpiono już 00 00..Venus..... przypadkowo.
- bo podobno zabrakło ma4eOoowy) BusIro oW'zyma dopiero
dy nie był na tego rodzaju
rialów. Argumenty te nie za.do:za 4 la.ta. Część sieci ka.ooillzawolily iru;pek:torów.
Zalecono
taWlie, a nawet nie słyszał
cy)n.eoj wYJIl.ll4(a rowniee przebuzwi~ zak·re&ll świadczo
organi.zowaniu. Wykorzystał
dowy, ru_:ele się jednak w
nych Ui;lug.
tym z.aKre6ie robi. Tny laota
iż drzwi 00 pomieszczeń, w
Kilka uwag miel; kootrołujący
teml!l GIT zlecił przeprowad.zerych zgromadzono wiele
takie
do
Ilc~n.weco
Prllrisię
nie reJlllOlllotu kanalh.aejl prily ul.
prac
artystycznych, nie
lrierstwa Gespeclar"i K.mlłJlal
Boha.1et6w Wan:z.awy, 00 łej powłaściwie zabezpieczone.
aej i Mieszkaniowej. St.wie-rdzoF.Y j-.cz;e nie ro.z.poczębo robót.
no brak programu da.iał~a
Podobne> są kłopoty % 00ku.rnenLeszek Z. był j~
przedslębior&wa na lała. 198a~ją(?!). Zobowiązaono nauelnikarany i swego czasu
199O. Do tej poty Iloie rorzliczo..
b 00 n:~włoemeg.o wyjaśnle
owal lł!i:zenie w poradni
no również i nie podano przy~ sprawy na pikm.ie.
ehiairycznei
czy,Jly
nJe.wykonania
P!3iIlIU
z
'W ob&zoaJrre kontroli:maJ.a,zło
lt85 r. i ubiegłego roku.
$i(: row.ru.ei: ciepłOlWnictwo. Nie
Odzyskano ogółem '76
Reasumując.
kontrola wykatictzą.e
budynkÓW ~ndywjdu.al
krakowsk!iej wystawy .
za1a spol'o ie6zcze . uchybień w
nyeh w Buslriu czYlliIlych jest
eie bowiem fotogramów,
dei.ałaJności
przed6ię-biorst.w
i
obeocnie ponad 100 k&tłownL To
kwalifikowanych
przez
słutb g(6»llCialr'ki komunalnej ;
o wiele za dużo jaJ[ na miej&koillrwsu do prC2en~ji JNI
mieszkaniowej. A wyda.walo się,
eov."06Ć u:z.dIrowisk()w,. W6Póm le
stawie, czekało n.a odesłanie
i'.e w wy la.ta po Ioontroli GIT
torom. Na ich stratę tlOoI!ZlIltj[(''11
obejd.z.ie się btlrl uwag ..•
nie IIwróconO nawet
- GłóWny inspektor kontroli
gen. bryr. ~ Draasca w towarzystwie woje• Ocltł:Llał SwięCOknysJlj PTTK.
wody, Wletlailllliena Paałenaka
w K.lekaełł upn.ssa U 'wtece br.
odwj.ed.zj] l'I'a.Maj Zakła.dy Przeu llo1ej_, m Spotkama Nardarmysłu TerellOwe«o ,,Nida" i FLT
.kie • Balł4 Jaelł- Wyeieczłd . .
aartam jbdowyell . . . epiek~
..I6kra" w Kkkaeh. Goście %3_newoclDJk6w IItdzie _łBa ecspo:ma.li się ze specyfiką ~ fUDkIIrt . . dw6eJa &rasad,: stut de
ejonowa.niem :z.akladów. Geń. E.
..,erwueJ e Cotb. ,.. Ba BulI6wDn.a.7.g.a za.J)OłtD.ał się takie z 01'- .
u, 11010 przysbnku, sbrt do dra- ga.niza,cją
I
funkc)ollowaniem
Biej o , ... w Słowiku JIa przystaaUrzędu Miejskj~ w staracboInI I'JU'. Dla Itarwej saawaMOWaJlyeJr _b~
zorcanizowaae
w;eacb, odwied.ził nowo wybullleCi _owe ... tłystauaeh . . ID,
dowaną
cegielnię i II Licewn

l

~a

...

z..

.b.

Proponujemy •••

l l • km. Stań

u. OrraJaizatorzy
aaJJepszyCła

bswy,

Iłatltąp!

O. cedl.
zapnnllaill ~a
J wlele za-

Jtapody

jeśli oczywiście

cHa.

doplue pe-

• za

dyrektorce Tedmi1mm Meelaaniemeco. w KieJeaell

lutec. lir. w WOjew6łbllim

Domu Jtllltllry w JUdeach ecłltę
• • ~ ostałll.wy llal. brBawalowy, na 11l6ry erPBJzaterzy A paszaj~
IIIlHzkalae6w
Iłck.
Przewidziano wiele atRllej!. JI11ety tłe nabym w WDI, p. U, pds.

.-lSM. .

(kas)

Mgr KRYST"YNIE LUClŃSKIEJ

(ju)

Klub Studentów "Wspa.k" w
Kielcacb uprac!IUI dziś, l! bm., o
Codz. 20.30 na koncert .Johna Por•

teM.

()g6lDokształcaee.

(bł

http://sbc.wbp.kielce.pl

wYras., naerer;.
• pewNU

współezue.ia

śmiem

MATKI
pene nauesyeielskie ł adminbkada Iskoł1

.Telefon 433-48

••Radom" w budowie

ołanie
Czlowi6k bywa samotny. zagubiony. Jego życie nagle kompIt-

kuje się. Mąż pije. Syn pnestal być grzecznym dzieckiem zaczyna ćpać. Córka nie wraca do domu na noc. Nie chce się' żyć.
całym bagażem złych doświadczeń prawidłowo
sił i odwagi, żeby pewne historie zakończyć. Czasami się po prosłu nie da.

Trudno z tym

Iunkcjonowae, a brakuje

la.tego właśnie od począt
ku lutego flliDkcjollu';ie w
. Kielcach . telefO'l\. nazw.1jmy go "telefon-em pomocy psychologicmej". Powetał dziękJ
Gg.{'omnym staraniom dor.laa.
Lechlckiec.. Je2leł.i wyn-ęcimy
numer 433-48. slu.cboa.W'k:ę podnie~ dyi:ucuojący psycholog
Wnłewy. Jer.e1i za.jck.ie taka poWlieba - ~ą _
lek&r1lC
psychiwlIY·
. R~ na żyeie nie .doaA.
Nie lDa takich recept. M<liIe •

O

DCp;ęj(:ie? Nie mota.
pl"Zecież
WIlIIJIIł;ltich ubrać'
je4n~

w

dotac:ji

TIICf' ~a]t

c....·

ref _ .y
)K'zewi.llje ........ •
we _.ia." _
anętkw)'ell
rec_t.wan"eb . .
W
ł»ie-i!łcy_ . .we e_,
.·
. . imiełaaę j imieł_ ·
w"r. by )Ie4łr• •w e.
te:o typu zmiany
zniesienie dotacji.
one przy cenach
są natomiast st061oregulowanych i uCena umowna musi
SK.UKwowana tak, aby powytwarzania. W.
cen r,:gulowanych .l

...w_.

ial'OI~

r'l.oiI,,=,,~h

ru~jedn6kr~nle

wytw~rzanUl. są. wy'ZBZe
I Obo~l,,!=]ąC~ cedet.a-~lcm~, . a ~ozBłca ~lędZY
wlelk.06~laml stan<JW! wy-

ustaJ:ona

dotaCJI.

.

.

wy~tępuJą 'N, p~ę~lU
artykułow - ' IDOWI I·n-

ds. cen G~newefa Jllnz wydziału ds ~~n lzby
G ...·}v,,,,,,,, W KIelcach. Są 00:
żywnościowYOh

iowych kmlSumpcyjtransportowe. środukcyjne w rGlniclwie, uw spół<iz!elre!TI0ntowe
mIeszkaniowej, komunikaPKP i MPK. Najważsą wyroby żywanowią blisko jedną
dotac ji. Zaś
bardzo wysokkh dogrupą

WllOŚ", i,~"W· vr·h

artykułów

są nawozy
W
k ieleck im nljwysa Zakłady Celento'W'o_~'l,,·ni"nl,jr"'A
.Nowi -

pł~ca~.;d- ~ .ty.~. ~ zilłtYCit, ' ~ .

~r1llftUll.<)wa,neco aj; O trIO. d.
~je to pozos ;Ab'ić z tych
lat. k~dy wlIl:ystkie ceny b.J'ły
~we. Czasy $lę - zmi~ty,
dotacje poWiWlY być systematyeznie ogra.rucza-ne. Są ooe bowiem udzielane z budżetu pań-

stw&, z puli

od-prowamanycb
podatków d.ocbooowych i obl"Otll:Jwycil.
a pośredn io pochodzą od kai:dego z nas k-upującego towacy
lllksusowe. Podatek ten bow iem
wliczony jest choćby w cenę
Mogiej, .Ła.kardowej firaBkoi. To
jelit właśnie jedoo ze iródeł. z
którego czerpie się Hna·nse na
dotacje. Jeżeli kupujemy wJęc
tę drogą f irankę, bą«i kolorowy telewiwc, jednocześn.ie dotujemy samych siebie.
Dotacje mają
przestać by.ć
stosowane do 1990 roku. ZmJan y cen regulowanych i u. z,<·
dowych na umowne n:e b.;dą
jednak akcją żywiolo ....·'1 ktÓ!"1
będzie miała na celu ustalenie
korzystnej ceny ,jla ;>:.xJ.ucenta, godzącej natomiasT w kolt!.umenta. Będą one pop, zedzc.ne
negocjacjam i handLu z prze·
mvsłem. kontrolowane przez mspektorów ds. cen. Przykładem
może być zmi·ana cen śmietany
przez kielecką
.. RadosŁaw ą".
Dz ięki interweI).cji inspekcji cen
pi1!rwotną cenę umowną ZID.lliejsz(fno o 1.50 zl. PrzedstawK:!ele
inspekcji cen skon ~rolowaJi tez
w br. ceny wyrobów podrobow ych w Tarnobrzegu i Nisku.
stwierdzili nieprecyzyjn:e wy11czone koszty. Konsumenci dzieki
temu wydadzą w tym rol<u
7 mln 166 tys. zł mniej.
T ymczasem na:i.al je<;Z !U mam" do czynienia Le wsz/:;! v.:im i
trzema rodzajami cen. In3peklorzy kontrolują je i nad.'l bę
pr7..e'Z

pr~ębiorstwa

°

d~ Kontrolować.

życie
litanie ;e1tt, każdy pT?yma :
Jrapu;q.ce: czy moglibYlmIl
żyć
bez
z eb ra ń , fUJrad .
encji,
spotkań,
semina ..szkoleniowych i dziesiąt 
mnych rodzajów na siadóod jakich li Ż roi się w T1{.1krajOb raz ie spol(!'Cz1IO -l,oll -

'a -,.)

wspólc,esnq kro nik ę towany .,k q , dzięk i której w iemy gdzie
przebywał tcm i ów dostojnik.
Mniej wiemll o praktycznych efektl'ch tego rod~ju $pędUlli«
CZIlSU . a·l e przecież 1tie
mob1\«
Wllmagać zbyt wiele.
Zdarza
si ę , ż e wll~ta rczCl sił tyl ko
114
sam.o biega1l!e z je-d·!l'iJo mi ejsca TU drugie.
Mamy :« to pew.n<ńć, że 'me
na.s $/lle i inne
marnują się

DMJBdutki. Nie oi.GiDa . iet ~
ok<,e8loa.,cll .cłle·

i,ć we4łuiC

-

~.

.

- Jeł.el.i s.om.u.i Dl«BO cIoIIaJ..
czyI\) ącie' i zdecJ'duJe się za·
<k _ _ Ć do WłS - to juE 'dl.rM,
Sr.uk.amy pnycz)'ll ~()jcf.. A
na.liw~mJ' je. Bywa. że
r«:mówca w trakcie dialogu telefuniemego zaczyna je lIObi.e U<świadamiać. Próbujemy zoalere
wyjście II kudDej sytua.cji. Pt:wne rzeezy SU;g«u,jemy. ~
wia.demy.
Pczy<:·zyo ·1wnf1i.łct.ów jest wieduoio oł.rzymu)emy
takich telelanów. Dz._ią j)neMlŻnie udł'ęcZGlle ma1k1 i -rony.
Rozwód ! To n ie z.a.WSlle u:łat
w ia spr-awę. Zwykle by~y mąż
mieszka dalej pod
ws.pólnym
dechem i ten patologic:w.y ukła.d rodz io[l.ny nadal trwa.
Dzwoni kobieta. matka dwojga dzieci. wna allwholikJ8. znę
cającego się nad rodzi-na. Jest
bierna. bez,radna. nie bard-zo
wie. co ffi<l robić. boi się. Nawet przyszło jej do gIPwy oddać męia na przymlllS<1We le<:'Lenie - ale presja rod-Liny, wstyd.
p.:zed sąsiadami...
Sadzę . że nie tyi.ko.
W
~ę
wchodzą jeszcze
tzw. UJCzuc,a
ambiwalentne. które się równoważą: miłQść i nienawiŚĆ. Czasami dochodzi do tragedii. kiedy nienawiści bę<hie więcej. Był
taki pCZY'Jl<ldek : kobieta przez
kilkanaście
lat
pon iewierana
prz~ męia udusila go. Nie wytrz~·mata.
A
potem ... p ladro.la.
jak ona będzi e żyć bez niego.
- Dzwoni ojciec 16- 1a.tka. Do
tej pory chłopak nie sprawiał
klc>potów w~·cbowa·wczych . n ie
bvło konfli.kww
w
rodz:nie.
Dz iecko było
g-rzeczne.
".ri~
mialo to o czym zamarzyło.
Mam na myśli rzeczy mate-rialne. l na.gle ...
Ja sądIle. że ni>!! n.a.gle. Był to
oewnie dłuższy proces. s!)ow
doowa'ny bIedami wy-ehowa'wczyChciałb~'m

m' rod7iców.

nia~1 d :nalaLn.o$ć

t:'Oroz-

placówki

ZOTg<1-

niruje się naradę
i tcun
w ZIIJtkim sob ie powiemy.

Konjeren.cje

i

O

nas iadówki,

dll9kusje i p.-zelewcmil! z pustego w prórnl! stalli się kategoriq

w _ad~;e oderwaną
od r!cc!ywisto3ei. Wydaje się to

$pOłec?1łq

potul1erd~

z-nojlle żllcie wie~u

orga.nizaeji. Tnoo ()If\(I Prok.tIlC ! nie tyU:o pOdcza ze1.mui. Sło 
wa, r!ow« , slowa krwi{)~);eg

c zy illle kierownik t~ ptacówk;
żal$l s ię, że nierzadko 4łi.e
dniŚ
wolnego
w
ttIf/Odmu.
Wiecznie trzeb/l robić n-o-we 114pisll, h/1.Selka, dek-oracje. KoMU
z orQ4-niZGtorów zebranis cłb&
b~lem
o w-MkitDq ..:enerię·
Nie ma więc jjIłoww do oilIWi/l,.. tetpOIÓlO 4rlV-1fC~, .~

Aktl/~ zebl'amowa bVW4
dockonałq zMło1lq dllmt'14
faktfICzne j be2lCZ1l1'noici, in et' cji
i
nu.róbatW4 wieJu
imtl/łucji.
WpTOJt nćetlChwu.t4ri blfU/'4M net_iI!, dl/rela.ot'ZIf i JWeusł. po

miMeTesotllGń.

Pra.wq poto Me jftł

prr:,lłowiowyll1

bcdzieoMr

OCll-

ch.odzi,

ŻIe

ob-'

n ie jestem mimo
aam. C iepły. iyczLiwy

wSzylOłlko
~roo. poz_~ odrzy&ka.ć na~ję'M

W pewien wtock<l'1lr7 w~
telefO!1 mikzał. BołulŁ«&Wie t.aL
IIW ..l'taki
ci«BUd.Tca a...
wów" tri cieł'~
Z ~, ~~ r- - pą_

~

r_,... ·-K."......

T«ti (elel.
~ " ~.
. ~_" IUllrie w
~
JrM. z ł'OEmaH,BIIi IJI'OIał--.

« o.-

ld_ IClIIly'ftł,
~. . .

iPlt - H-.. . . . . tir.

.'

.......wiala .....

' 'SIajt'

Do n.a.stępnego ~1oa'li4,
klcm Zl\6w n/lpęczniełe .

pnHłII

JWOtHdZ4
tlm,.T~Ie.
C~
e.pk, fł~t..

gdll

ftłeu.t4wae

.,.

emont

rocz.poc~o w kwietn.iu ubiegłego rolru. Tego
zadania doŚĆ niooczelriwanie podjęło się Kółko Robiicze
w Ni~iu, kt6re zastąpiło niezbyt palący się do pracy Kombinat Bu®wlany w Skariysku.
Po upływ~e dziewięci.u m~ę
cy postanowi.liśmy odwiedzić teren bud<lwy, a>by na InJe]Scu
sprawdr,ić, jak: zaawansowane są
prace. W budynku zastaliśmy
kHku.nastOOSQbową grupę rGbotników uwijających się przy pracy. . Mimo
mr()2l\l
prace nie zostały przerwane, a kh
dotyehczasowe efekty są n ie tylko zadowalające. ale wręcz zaskakujace.
- W ciągu tych kilku miesi~
cy wykonaliśmy sporo roboty mówi oprowadzający po budynku, brygadzist.a, Roman Pie&ras.
- Do tej pory przepmwadziliś
my rozbiórkę insta lac ji centralnego ogrzewania. e lektrycznej
sanitarnej. posadzcok oraz stra-:
pów.
Rozebral iśmy
~szystk'e
ścianki. które były zbędne i ~
stawiliśmy nowe.
przewidziane
'"' projekcie. Jednocześnie zaCLę
l iś m!. prace budowlane. W tej
ChWll! gotowych jest około 30
procent stropów. niemal w cał09<: i przygotowana została i'Thlacja: c;epłna POdłogi. w najbli.ż-

R

Tu i ówdzie

naje

zmienić,

pr6bujq te

ooy-

wllJc.orzenić

00-

sT.)'eh dniach rO~ZlIiemy WJ'e
1ewanie beteit u pod posad7Jk,i"
Dobre tempo jest moi:1iwe s
kilku powodów. Pierw_y z nich

te

całkiem nlezłe

:uopałnleftie

w mater~ły budowlane. Sczlczególnie dobrze współpracuje nam
się II KCMB.
"CenŁr05talem".
.. Elmetem". Pomagają także Ironeckiie
zakłady
pracy: KW.
.. Polmo",
"Kowent".
Druga
spra~a
to w ysoka wydajnoŚĆ.
W CiągU kilku miesięcy letD.icb,
k.i~y było cieoło, ludz ie pracowall po 12 g0d2in i więcej . Za.rabiali dobrze, to prawda. ale efekty sa widoczne. Jest ich dwu,..
~sru. i ta ek:ipa wykona wszystkIe roboty z wykończeniowymi
włąeZillie jak to się mówi pod klucz. Harmonogram pr ze.widuje zakońaenie robót do koń
ca 1968 roku. Natomiast my jes.
teśmy w stanie oddać gmach
najdalej w iosną przyszłego r0.ku, czyli około 10 miesięcy przed
term inem. Jeśli ktoś n ie wierzy, proszę przyje<:h-ać za rok.•
zyhldm

S

zoakoilCzeniem

przeds ięwzi~Hl
zaintei esowan.i są WSLy9Cy. DlJiętemu za·i.nteresowaniu l 0>-

.
ki
gromnemu poparciu plyn.ące
mu .ze wszystkich st.ron, możli.
we ,Jest skuteczne i szybkie prowadzenie remontu. Dotyehczasowe elekt y uzyskane przez budowlanych są zadowalające l po.zwalają mieć nadz ieję

na

wcześ

niejsze zakończenie . .JedlUllt !Uldal .twarty pozostaje prebleaa
wykonanla rem.nłów w .biek.
wiadonwki. że wojewodowie w
łach towa"YSSl\cyck, wśrótł kłi
r"cb najwailliejsza jest
niektórflCh rejonach kraju ogrania.
Stary szpital polłi~ał .wle
n.icZlIh lic~ bę zebrallwwych don.I.
kotłownie; jedn"
wewoltłn..
Po:.ostale dn.i tllgodniG
huiue
dru~l\ w pralni. W
&ej ehwlll
SpędMĆ
nwiq
sta.nowrska.ch
i:~ dna a nich ni~ nadaje ię ł.
pracy. Nlc 'Ilo>wego. te już; bl/w.
uzytkll. Pojekł przewiduje wy.
Prób()W(l1 to ~Tooić w
I~h
budowanie nowej kotl.wni, ale
siedem citieaiąłfICh pre,nier, któtej inwestyeji jeszcze nie rosperego juJ nil! rrnJ . Też O>głosW'lW
nęto. Z informacji uzyskanych
ze bra:nic>wq pT{)h U)lci~. Uplll n.ęl~
w dyrek<:ji WZ wynika. że in.
westQr zastępczy - RejwlGwa
kil~ !Gt i co mamli? PrClowcL-iDy:rekcja Inwestycji ze Sk.a.rŻYS..
W4 dewa lua.cja. To jest hudr4
ka - prowadzi rozmowy doty.
stugłowa, której me d4 J.i.ę W- .
czące
tIlQŻli wotic i
pod ł.ą.czenia
w~ uk44rupić. CZII pnypadkiCMn
Domu Pomocy Społecz.nej dct
ni e żllwi si ę ona wyd zie! m -i
miejskiej sieci
ciepłowniczej.
ci4gle je.s:cze 1I4dmiern~ Ce1\Decyzja pow-inna 2lOStaĆ podjęta
tr41izcu:;i i braku kmnpetl!'llCji:>
szybko i jednoznacznie. Tak aby
Pnvnajm.niE>j do tlbieglej niew przypa<l.ku ~wy był je&..
dziełi nasi
wojewodow~
nie
cze czas na z:mootowaDoie i uruchomienie kotłowni . Bowiem źle
wlld.cWi ~nllc"
ok 6lnik 6tD .
by
się stało. gdyby gotowy buMlfłlę, że to i lepie;, Ne fędy
dynek czekał na oftll"Z0waoie.
dTog4. Po co zoll1'Cmi4ć OTQ4'Iłi
T. Gł.I~BOCKI
.zotDcmia !l4rM. Wlł3iarezl/
po
JW0,e" ich ftii.e robił. Na TGzi.e w
Ki~h i .... RGdomi.. po(ftft
NUMER 35
tJI.OŻe FztlZ'WlI'CZ4jq aię i ci ft.i-

i pozorne
zebra-noiowe
dziatclIl!e. P()dcmo publ icmie da

rodNJ.

ŻtJ-
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potne&w.. leai

kieracie.

że jedn.aik: kogoś moje ~yci.e

du!st~

ZlJ.illaiqcll. Gdy kończlI się zebra1'ne, zlIcle więdnie I zam.iera.

tIIwkio.wsą ",litOM.

. tJ'm

w naszym spol1ec:reń

d~ iłlie. Bacdzo

pomi0"lzc!en~. W jednym z dużych domów kv.Uurll nCl Kłelec

cj

tym chłopakiem. bo
szanse na znalezienie
wspólnego język a z rodzicami.
- Oz~o ot-rzymu.jemy telefony od 2'Jl'ozpac:wnych rodzicGw:
dziecko nie C'hce się uczyć chodo:i na wa·gary. Co u-obićf'
S*oły są IK'zeład!»wa.ne. na.uczydeI nie łDCl pcaktJ"cZilie moi:liw.i · /la iud.,.wid~ IK'aeę
z ~mi&mi. W,1Ulata lIłę
więc
Pl'JleCiętaJcłl TJIIolno8ci i pe'fIÓ&.
wito8et. A me k UcI, w Olly ca.wieC poerafi ch«k.i~ ŃWM w

miętać, że

sbwie c i ągle jest jeszcze og"omna bał'iera w stosunku do psychi.a.tlrii. A człowiek n ie zawsze
u.m.ioe poradzić sobie sam ze sobą.
I nie jest to n ienorma-lne.
Niek iedy wystarczy zwykła
ludzka rorz.mowa,
świadGlllOŚĆ

le, ale jedną z na.jw.amiejszyek
jest chocoba alkoholowa w ro-

Czapka niewidka
:b

m.a.wiać z
są <:hyba

Czasami spJlQwy są bard70 trudne. bywa, ze wymagają
nartychmi.astowej interwencji leka_
rza psychiatry. Trzeba
pa-

T AO~SZ LIP!.':

It.U._

ED
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uwagi zWiązków zawodoWych

centru~

I teres
W wojewódzłwi radomskim coraz bardziej krzepnie ruch zawodowy. Jak poinformowała nas przewodnicząca Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych w Radomiu, Regina Pawłows~a , ~PZZ
skupia 430 organizacji związkowych, a ogolną hczbę
członków ocenia się na ok. 170 t ys. osób.
Zalkladach
Metalowych
im. «en . ..'\TaUera" orgalllizacja związkowa działa w
ka.ż.dym wydlŹiale i komórkach
«ganizacyjnych. Ma wpływ na
wa.runki bezpiecznej pracy dba
o zdrow ie załogi i spra wy placowe. Informując o działalnośc i
zw,i 'lzku, przywod.niczący tej orłani2ac ji. Gne«orz CzyiDiakowaJrł wspomn iał m.in. o włączeniu
aię związków do g iga'lltycznej o~ j.i jaką jest atestacja stanowisk p.racy w zakładzie. Związ
ki 2a,wooowe są także inicjatorem organizowania wspóln'
z

,

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 35

administracją. cyklic:z.nych
narad wytwórczych na temat b :eżących spraw produkc~)~ych.
Ostatnio np. toczyła su; dyskusja na
terna
nodniesienia
najniWolego
wynagrodzenia. z
5.400 na 7 tys. zł. W
~czuc~u
społecznym jak
stw lerdzl.h
związkowcy i ta ~wota :l\Ie
mOfŻe satysfakcjonowac ludZI z
uwagi na spadek realny'Ch dochodów lud!l06i!i. M;mo to podwyższona kwota .wi>łJ::tie dodatnio przy wypła cie roz.nych doda.tków. m.in. w nalicza.niu godzin nadliczbowych. za pracę w
warunkach s zkodliwych
dla
zdrowia. wypłat na.gród jubileu_
szowych ora'Z naliczaoniu d~datku
za staż pracy.
Z !.nicjatywy ZWiązków zawodowych dokonano też zmian w .
stoa tu-cie Pcacown,czej Kasy Za-

maksymalnej kwoty przyznawanej po-i,yczki z 50 na 70 tys. zł.
Komisja Mieszkaniowa
przy
zwi-ązkach zajęła się. taki,e r()'lpa.trywa.niem prz~d~lału m,esz.,.
kań dla pracown rkow w oddanym niedawno do uży,tku bloku
rotacyjnym. Z inicjatywy organizacji związkowej rozszer~~
formy wymia.ny wczasowe] l
kolonijnej m. in. w NRD. Czecho-.
sł:>-wa.cj[ i Jugoslawii.
iele spraw do
miała

rozwiązania

również orga.niz~:ia

związkov.'8

PIONOWO: 1) tragarz.
rykazar.z, 2) biega. skacze lub rz-ua, 3) zrezn:nowanie. poświęce
nie, ofi.ara 4) stan podobny d-o
anu, 7) ruchome ~rostki ciała
• ośmiorn icy, S) największa
~}La Francji.
JJe:rwilłzanie krzyiówki prze.,.... ...l~y pod adresem re41 akcji _ED" wy l~e na karłaeh peeztewycb
'IV
terminie
_dmJ. dni "
daty niniejsze,e Jtumeru. Pom iędzy Jlrawid....e edpowiedzi rezlosuie się
. . .redę , ksiaikowa Kartv bez
.gpen. luid_ wy1llneoe z 1_-

wallia.

f

.. ECHO DNIA"
KlIpen nr 35

POZlo..'\.łO : pH;yrooa. zasadzke, redakcja. ucieezka ..

PlO, -OWO: B rd a. żyla.
nec, parada, zarz·ut. sedz.ia.
jun.

kok~L.

A 4-5

Jed,nym
znajtrudniejszych .
p:-oblemów 80 rozwiązania jest
sytuacja
m i esdra.ni owa.
Na
własne "M" informuie p rzewodniczący związków. Jan Kamiński ocz{c>kuje w naszym 2:8kłarlzie ok. 60 pra c~wników , W
ubiegłym roku udało nam
się
załatwić mieszka'llia z tzw. u zysku dla ośmiu pracowników.
Myśleliśmy o założeniu za,kłado
wej spółdzielni mieszkaniowej.
ale bar ie-ry związane z otrzY'ffianiem terenów i żmudna proced"J·ra wywlas"l>Czeniowa są nIe
do polumania.
lr nvm za.garln ien :em jest popn;
warunków pracy. Załoga
pracuje na trzy ZmllllIlY mając
do czy n :enia z tytQlliem. Istnieje także zapY'lenie
k~zemowe
uciążliwe są wibracje. W celu
maksymaln-ego
złagodzenia
sklJotków ws!>Omn ianych dolegliwości stOGUje sie róż'neg-o rodzaju środki ochronne.
ej. ryb.)

wa

pomogoWQ- PO-Źyczkowej. poleg~ _
jącv'Ch m.in,
na
zWlększen:u

W

POZIOMO: 1) jednostk.a mocY. 5) małe okienko dla oświe
tlenia strychu
6) czerWlOch.
przednia C2ęśĆ ciała tasiemców
(anagram od LEK+SKOS). 7)
edowi-ek ba'rdzo stary (od imie!lia patriarchy biblijnego). anaI:ram od LAMA +TUZ. 9) ~
miecczenia do prac fotograficzIlyęh, z abezpieczone przed białym św iałlem. 10) imię żeiiskie.
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Radomskich
Zali ładach
Prz4'mysłu
Tytonłowe«o
organiza~ja zrzesza ponad
proc. stanu załogi.

w Fabryce Wyrobów Metalowych " Polmetal".
która z-rzesza w swych szeregach ponad 45 proc, zalogi.
Jak poinfO!'mowala nas ppzewodn :'Cząca związków.
Helena
Skiba, jednym z ważnych zadań
organizacji było zabezp:ecze-nie
za-kladu przed skutkami zimy.
Na unterwencje związków wielu
pracownikom zatrudnionym w
ruchu ciągłym wydano ciepłą
odzież oraz zadbano o wydawanie im gorących posiłków. Dzię
ki temu nawet w okresie najw i ększych nlrozów nie za notowa,no w zakładzie pr-zerw
w
pracy.
W
ub illgłym
·rok.u
zakład
wprowadził moty ..... acyjny
system płac. w : ążący dobrą i wydajną
pracę
z odpowiednim
wZ1I'ostem wy·nagrodzenia. Zadan iem związków jest m.ill. systematyczna kO.1 trola poz iomu wyna-g-rodzeń w stosunku do wkła 
du pracy zatrudnionych. Obecnie związki przygotowuja się do
uflliału w podziale·
na.gród z
zysku oraz fUildu&zu socjalnego
i mieszkaniowego,
Osta.tnio związki wspólnie z
Radą Pracowniczą rozpatrywały

kondydatuTY na dy·re-ktora naczelnego w rozp i sa~ym kQ>llkucs :e. Do konkursu sta·n~ło 8 kandvdatów. z których
zwyc'ęi,ył
mgr Januu Czerwieniec, zajmujący
dotychczas
stanowisko
głównego księgowego .
Duio pracy włożyły związki w
orga.ni:zację zimowisk dla dzieci i młodz;~y. Niestety. mi 48
miejsc z tej formy wypoczynku
sk.orzystało tylko 18 05Ób .

"Pa~a (lisa~eth

.Jaylor"

Elisabeth Taylor
wyraziła
zgodę na użyczenie swego nazwiska nowej oómiani~ oerfum.
które otrzymują nazwę .. Pasja
Elisabeth Taylor"
Dochód zę
sprztiłaży
3.kt~rka przeZIlaczyta na pomoc dla aktorów chorych na AIDS. sama zadowalając się procentem bliżej nie 0kreślonej wysokości. Równocześ

nie zdementowała ona poglos~i
dotyczące jej nowych planów mał
żeńskich ze Swym nowym- przyjacielem, aktorem Geor2e'em
Hamiltonem, podkreślając,
że
oboje sa S"Z~śliwi i nie chcą
niczego zmieniać.

Sukces studentów krakowskiej PWST
Dużym sukcesem zakończył się dla studentów krakowskiej
PWST festiwal sskół teatralnych w Lyonie we Francji. Wystąpili eni z przedstawieniem "Ferdydurke" Witolda Gombrewiesa (reżyseria Waldemar Smir;asiewicz, scenocrafia Maeiej
Preyer), za ' ki.re dostali Grand Prix Festiwalu. Konkurencja
była silna brały w nim udział zespoły z 15 krajów . Nasz
spektakl okazał się wc jury najbardziej dojnaly, profesjonalny, w pełni teatralny.
Na zdjęciU : jedna ze scen przedstawienia.
CAF..:... Maciej Socher

Archeolodzy na' tropach
starego srebra
We

wczesnym średniowie
czu srebro było cenionym i poszukiwanym
metalem wykorzystywanym do
wyrobu monet oraz dla celó w
jubilerskich. W Polsce nie znaleziono dotąd wyrażnych śla
dów eksploatacji i przeróbki
srebra w tym zakresi.e. Z tej
epoki pochodzi natomiast bardzo wiele zabytków - - głównie
ozdób i monet. Najwięcej srebrnych
skarbów
pochodzi
z
X-XII wieku. PraWdopodobnie
ówczesne wyroby w całości poChodziły z importu,
albo też
wykorzystywano
importowany
surowiec.
W Instytucie Historii i Kultury Materialnej PAN 01'owadzone są badania
nad pocbodzeniem
wczesnośredniowiecz
nych wyrobów srebrnych znajdujących się w naszym kraju.
Dotychczasowe badania
wykazują, że większość naszego ówczesnego srebra pOChodzi z terenów Bizancjum oraz z krajów arabskich. Arabskie srebro
docierało
z terenu
Bliskiello
Wschodu. bądź też z mauretań 
skiej wówczas Hiszpanii. głów
nie w postaci monet. Jest także grupa wyrobów zwiazanych

Nasze dzie ci (IV)

z obszareqt Azji ŚrOdkowej, W
tym czasie Samarkanda
była
jednym z najwiękSZYCh ośrod
ków produkcji srebra. Srebro z
Samarkandy docierało nR
Wschód-. i do Europy. ·Ostatnie
badania wykazują.
że handel
arabski z krajami słowiańskim '
miał we wczesnym ś redniowie
czu znacznie Większy zasięg ri
dotychczas przypuszczano. Siąd
duży nanlyw monety arabsyprzetapianej
póżniej
na
sreb"rny surowiec. CzęśĆ" srebra
DOChodziła
także z Europy głównie z Gór Kruszcowych i
Hartzu. Niewielkie ilości wydobywano też w Sudetach i Karpatach.
(PAP)

Tylko t rzy lit ry
Do 1990 r. zamierza się we
Francji zmniejszyć średnie zużycie paliwa
przez samochody
małolitrażowe do granicy 3 litrów. Jest to ieden z celów
programu racjonalizacji zużycia
paliw. Czy zastanie osiągnięty?
(PAP)

Twórca "Platoona" ,
Oliver
S tone prze-z UJ lat sootykał s:ę
z odmową hollywoodzkich wy-

Filmowa prawda '
o wojnie w Wietnamie
twórni. odrzucających scenariusz
f ilmowy jako zbyt pesymistyczny zawierający D1ezwykle brutalne sceny a przede wszvstkim antyamerykański. Stone
jednak nie zrezygnował i w
korrcu zdobył fundusze w wysokości 6.5 mln dolarów zatem dQŚĆ skromne iak na J>Otrzeby Hollywood i przystąpił- do nakręcania filmu na
Filipinach.
"Platoon" jest w dużej mierze filmem autobiogl'aficznym
i przedstawla wojnę widzianą
oczyma młodego rekruta . stone walczył w W ietnamie jako
ochotnik.

ufnie pytali ' ludzie Itądi .. a ena otwierała zeuyt w kratNic nie hędzie kę
zapisywała
zamówienie:
"powiadała
fe- imię, aazwisko, 4Iokłatlny aizelutnie dziewczynka - bo te 54 res i wykaz towarów" jakie
dary wienlłcych na Zaebodzie miały zostać zamówione g do'
dla ~;erząeycb w Polsce. Oka- brych hulzi na hoCatym Zazywało się, ie w wielkieh esiechodzie.
dłacb mieszkaniowych zyjll sami
\ W cruneie rzeczy wszy)icy
wierący.
Nawet
ei
ludzie, zaezepiani mieli te same tęskn ...
którzy nie mieli zwyczaju ehe- ty materialne.. Pra«nęli czekebądź urośli.
kOll:l.tować -

iesz.kaóców dużych osiedli
stolicy
wojewód.dwa
ezełtab
",ielka
niespodzianka. OtÓŻ de drzwi m ieszkań różnych lud:u zaczęła pukać kilkunastoletnia dziewczynka. Na wstępie informowała, że
pnychocbi w imieniu ksi~za z
pobliskiej parafij. Dzieeko nie
jest P'Ome, wi~ ludzie ~' pusz
ezali Men ikę O.
do sweieh
mieszkań, a ena od- razu
wyjaśniała, co M 5prowUu•
otóż klI~dz
proboszcz spodziewa się . duiej przesyłki darów z zacraniey_ Te dary mają
"ostać sprawiedJiwic rozdzieloDe pomiędzy wszystkich potneItująeyeh. ODa zosłała przysła
rur. .. łaśnie .,.. te, żeby dowiedzieć: się. czł'"o ludllie derpilł lIsić do k_i"a, po 'takiej preey w kryzysie petrubD~ naj- pozycji peezuli się katelikami.
hardziej, IM parafia ma ;eszeze Ale esy te naprawdę gie
nie
tr~bę cza~u .
żeby złeżyć
za ma kosztewać!
~raniC1 ecq,owle41nJe
AmówieNo, oezywiieie, ie arie, z ty.Dl
., nie. CZ"' Jj - kaid." moie sebie że kJ iJtd. - ~"ez aapewiez «óry umewić pankę z taki- d:Uu. ie jeśli ktekelwiek chce
mi lewarami, jakich mu naj- dać ef iarę Iła kojeiół. ie m". hardziej potrzeba.
na przyj,.ć. A ile taka efiara
P,topozyeja ltyła zllpełnie fan- miałaby wynesić? - ciekawilo
tastyczna. Oto kaidy moie m iee ludzi. Co łaska - nieim iałe
dojjeie do zacranieanyeb towa- edpowia4bJo Ihieeko.
rew i jeszcze lIostalllt mil przvPo takiej wstępnej rozDlfll.;e
niesi_e do mieszkania. A ile.ie .sapJ"a.szaae Monikę O. cło ... ma k08zt_ać! jenese nie- iqo .,ekejll, sadzano przy Itole,

w

Na' ekrany k in w USA' wszedł
kolejny film O wojnie w :etnamskiej pt. " P latoon" uważany przez krytyke za pierw·
szy .,prawdJziwy" film pozbawiony .. ultrapatriotycznych ikonografii".

Co
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łas

lady, kawy, oweeew eytr.uewym, mięsa w pllnlulch, Il~
lekcji, kosmetykew,
iroDo"
piM'ąeyclt. Penieważ Monika O.
lMs zmruiettia oka za,isywllł.
wszystko,
eo "yllio . "'''Pad I1\·la.ieieielom mieukaaiaie «'ow-y,
ci peczęli _ intCłlSywnie
myśleli: CZy gie
za małe za'
pragnęli, albo czy zamiast ~d
Dej, nie meżna by i&słać dweelt
paMet. albo ee kwadał Ilewej.••
Ladzie
deroili
meeni. To naiWlle

-

-_._---

~nad . festiwalówympałacei1l
wkroczą '

do akcji w maju br.,
nazajutrz po zaniknięciu jubileuszowego, 40 festiwalu filmo·
wego.
,
Czas ten profesj<lnaliści
miłośnicy
Cannes postanowiłi
wykorzystać oby odwołać się do
wyższych ionstancji. Tok powstał
list do władz resortu kultury,
postulujący zachowanie
historycznej już budowli na Croisette
i przekształcenie jej w muzeum
sztuki audiowizualnej oraz siedzibę
festiwali
w
rodzaju
MIDEM,
czy
MIP-TV.
List
przypom~na, że "st<lry"
połac
zOMoł
wzniesi<>ny
w
trudnym
okresie,
społecznym
v.rysiłkiem mieszkańców Cannes.
Pałac na Croisette zosługuje
no lepszy los, niż kilof przedsiębiorstw rozbiórkowych i kombino.cje hołelowych aferzystów
- stwierdzili w korMiluzji oot<lrzy listu.
ePAp)

r.u-"a...d

Okazuje się, że ze
SDlegu nie tyłko bał
wany można budować.
CAF - Keystone

Ach, C<l za lefiryndy, te pofyianld! 'Ił Ałgierii nie był~ tego.
Same lo-twe dziew<;zyny. Niek<tóre nowet chodzą z Murzy.naml albo
~ Arob{Jmi .. A jakie. sq zepsltte. B,:z skrupułów zobie-rojq mężów
Idl prawowItym mo łzon kom. 00<1 co, o tym wie. Teg<l ronk(l wlaś
nłe, zonim wyprawi/o dzieci do szk<>ły, przeszuk<lła kieszenie ubran-i.o Jos~o, g<ly ~szedł ~ łozien.kl. Tomta mioła na imię Teresa.
Nie zdązyła zrobIe Josem1J owontUf)', ole rrobi to wiecz04"effl.
Regrno H~rnondez uśmieclHlę/<:l się wyr<lzltmiale.
Głuptos, ten Jose ! Trzymać w kieszeni kompr()4J)~jqce dowody!
Też pom)\S1. No ogół niewierni mężowie byli mq~rzej5i. <Al prowdo,
Jose .był row~e roz~o.rgniony. I skrby. Te klfiryndy korzy$ł<>ły z tego.
To Ole było Je90 W "'lO. To ~e Ie-tały za nim. Tckie zdm-ry ..•

*
.-.

e _. '- ,

Zespól

pOWIesC

--

N,...... p~

dźwigów

*

C

Wiooo 6
Fryderyk Clerąue cwł, że serce mu rnoCfl<> bije. Czy Joelle sly$lało bicie jeg<> serca? Chyba nie, bo w windzie
ludzie robiłi
szumu. Profestowołi. oburzcli się. znędz i li, W)'fYlyśloli, piekłiIi

d:t'ic
Stę

no

tę

nteprz_Kiz i(1!lQ

oworię

wllIdy.

A on nie.
On się ciesz)'l.

la-

I(ielecka "nlennica"

i-

Na

poC2q~.k"

lat tr..zvd2ies-

tych dzi4lalG w K i etc.och, J1T2Y \II. Bodzen-

tyńskiej 34, ~1l1lica. w ld6re;
bito sreb~ monet;.' dzie.ięcio

zlotowe. NU! była to ;ed1lak wytw6rni4 p4ŃtwotOO , lecz zckład,
staflo1Oiącll wła_ość szajk i 1ał
szerzy pienitdzl/ .

.

18

Na

fl&id

tT()p pr zestępcze; d ziMa Iwpadła kUlecka
policja ,

k i edy zupełnie pTzyp4dkou'<J, 19
m4ja 1933 r. zo.trzl/mMW L. G14tm41l4, gdy pwzcZ4l do
obugu
fałszywe d z ~ęciozlot6wki. ·Natychmiwowa,
zorgamZOW41lG
no szerokq skalę 4>kcja u;o,W'Ilila, że w Jabrl/ce woty przl/ ul.
Bod z~myńskie; 34 zam.stalowana
byla prasa o W4dze ponad 6 tcm,
wysokości 2,5 m, o nie uderzen.i1l 160 ton, któ"G ,ł.ul/ła do
p rodukcji mon~. W CZ4lIle rewizji znale zion o t4kże 2 matryce
stal owe. srnit
de
wycinaflia
k rqżk6w monet, pier8ci efl do robienia karbów, kwa.s sC)/ny de
czyszczenia piemtdzlI. kompozy_ c;ę ITebT1l4, tOOiIcowane srebr o i
pewną il ość

net.

'falszotlXlfltlch mo-

Zrob i ono oblawę n.~ wsp61ników Gmmano, aresztując łąc znie 11 osób. W toku iIedztwa u-

więc
miło_

sapisy:wala
kajecik
i
c1reclze
wtykał

tłwa
lO-

,o·

miast

włutło

jej

banknoty.

zapisywała

Monika O. nie ehocJzlła . .
elomach z ramienia iaclnej parafii. W trakcie krótkiej znajomości z :u.konniCll .orientowaJa
liię, ie :II za~raniey pnyehocJZlł
JlCHI adresem kośeioła paezki s
iywnością, po które w zakr~sm
nstawiają się dłu~ie kołejkL

I

tę tęsknotę za dobrobytem postanowiłfl ezternastolenia aezen-

nica wykorzystae w swoim planie zrobirnia
fortuny.
Monika O. wpadła, kieely odwiedlliła mieszkanie prokuratora. Ale to był
czterechsetny
adres jaki zapisała sobie .. IlO·
tesi~. Okazało się, że w eiąClI
niespełna
łłwóeb
ły~04łni ...11zl»ierała"
prawie 1.. ty8łęt:Y
ziotych. Ale warteK wszys~kieh
zamewień na papiene wynio5la
milioay
.
Sprawa o lyk jat
w~yelh
wa że lIor"I~, eies)l~y Slę 110brym imieniem l~zi.e, w -~-:
rie uche~-ywali Się lak OSSlHCl
i elowód 'Cf:"O alliłowania opustwa zestal zapi8aJlY czara. Da
laska ltialym ,bieeiDllytD eharaktet;em
SP8- pisma. ZaltaW1łe jest natomiast
le te faktyesnie ei olorŃU ladziesięeio
warteiei. Me- d';; e byli Da 1 _ i zabaw~a:
z peln~ pre_- mi w rf'kaek eztemastolełlll~J
o zllkiwali
to dziewftyDki.
Par .. proboszeza z
(li_iee)
t
afu tri. Szkopuł
YID, ~ ~ ••
•
Że
• _6llSC1 nie
JAC5K AaTOWSJU
mi stali się -'hl-

(PAl)

tGlono: że azajka dzi4rola na;'pUlr10 w Wa-TłZGwle, gdz ie w
f4łlryce Bierkcwskie~ przl/ '"_
Mazowieckiej 11, od 1931 r, wl/rabiano monety 50-gr. oraz :dotóUlki. Po(em unqdzenia pr uWU!ZlonO do kiel eckie; f4Wyczki
lVatll. K i edy do sp6lki pTZ~tq
pil niejaki ZygmU#lt Kupiecki,
matryce do bilonu zni3zc zO'l\o i
za.kupiol'lo
za
3.200
zl
tli
waT$zawski e; foorl/ce Schitfersa
pr40Sę , ()TGZ wlfkonaftO ni ezbędne
a}c<esoria do produkcji
srebr-

nI/ch monet. Sl ed ztwo ujawniła,
ż~ .ZG;ka dop i ero rozkręcała cały interes, gdyż r o zprowad zo.w
10 W4TS24wi e po1Iad 300,
« w
K i e!c.och 250 f ałs zlli.t; ycJł
d zi e,..aięcioziot6wek.

Okai4lo łię;
u d ziola11Wl1t
glIng" 1li e og raniewla s ię tlll ko
do falu erstw lIQfflUCh pien iędzy.
W dwa mU!siące po wykryciu
af ery, m6w przez
pr zlfPQdek,
Z1la~ e ziono w kanale pny zbi e-

gu ulic Wesolej i 3 Maj a plo mbownicę Urzędu Wag i M:ia·r w
Lublmie. Oka zało si ę . że też byla Bfals zc w 4na. F41szeTze pi enię
d zy 1Ol/Poźyc zGli -jq ZCI odplatrWi-

cil\. od 40 de 70 zi ,,specom" od
re{1ul owllflia licznik ów. 10 kt6rJl<!h mll'li e;sza1lo zlIpis zużycia
energii
riektryczl'Ie;. Z usług
tuch korz ystalI n : e-kt6r zy w14lcicie!e zaklad6w. Np. wldciciele Fabrltki Obcasów Drewnia"ych przl/ ul. Nie-pod l egłcńci 1,
tartaku przy u l. Piotrkowski e;
71
i posiadacz młyna przy ul.
BOdze1ltyńł k i e; 61
troumi ę na strat y

na,.a ziIi elek 3.600 zl.

Kolejn a p róba
zw iq Z41la
z
fals zowalli em p ie n i ęd z y
miała
m i e;3ce w 1934 r Tym
ra zeM
chodziło o powl eI an i e
!HI.n.koot6w. Zawia zano spótka fa łsz er
ska rozpadła , ię przed ro zpoc zę
dem p r odukcji na sk utek sam:oa.k6rźenia się ;I'dnego z ud u ałowców . k t6 re go wsp61n ic y
0łzwa.bili ... falszu w umi do a'T'ami.
ZBIGNIEW MOSKWA

o słerowanin

.
SnamI

Po killiu HaD cb ' bipnony
paejetltewi m.ie pnyini~ się
sen. upregramowany ,rzez h'pno,"yzera. !r/C jest t-" fantasiyJla. .' Moiliw.ie IUerowania,. ~a·
mi odkrył ZDany radziecki .... ydloterapeuta - Wladymir Rajkow, ktery znaln! takie prali,~

zall~wame db s"' efrO
odkrycia. Bajkew umier~. w~
łHtaysłae-

pamięci.

je w celu rHW1Jama
~ebleśei i t~·órn~.

m,slenia oraz
lłóryds nerwie.

leaema

PowiedZ1ełi, że to pOOwll 9odz~nę. To czekonie no noprawę wmdy mo potrwoć godzinę. Więc muS-; skorzystoć z okazji, którq los
go <>bdoTZył i poroz.mowioć z Joelłe.
Ale co mo jej powiedzieć?
Miała długie. jOóne włosy. cZ<l_r~ ~zy i było batdzo zgroono.
Pra.oowała w ho-H lllQ-szyon jako .stenotyp.tko p;.szq-ea tckże w o-bcyd! języka<::h, po ong ielsku i po hiszpoó.sku. Od CXGSU do czosu
przychodzi/o z<>notować treść dyktow{Jr!e90 piSm<I. Ale o wiele
rzadziej. . n i żby sobie tego iy-czył . Nie mógł nic na · kl porodzić.
To kierowniczk{J holi moszyn rządzrto sten<>typ istJcoml , o nie 00.
Był w niej zokocllony.
Zakochał si ę w niej od p ierwszego wejrze-nia. Swielnie pornięt<Jł
ten dzień. Dykt<>WOl jej po Oł1gielsku ~i st do oustrolijskiego przedstawicielo firmy, faceta. który si ę nie przemęczał i m iał coraz
gorsze wyn iki w sprzedaży t<lwo·ru.
On, Fryderyk, spędz i ł dwa loto w Anglii i mówił biegłe po ()f)gielsku. ole teg<l dn ia zaczął się straszn ie jqk<lć.
Omlil nie wpadł w ponikę, kiedy ono to4c siedzi<uo, palrząc
ironicznie na niego, ssąc kon iec ołówka i stltkajqc lakierowanymi
paznokciam i po swoim notes ie.
Nie chcą<: zdradzi ć s i ę ze sw<>ją w rodzoną n.ieśmiałośc i q, przybr<u stonowczy wyro-z tworzy ; z<I<:zął zo.ch<>wyw<IĆ się z nonszolancją. która był-o mu całkow i cie obc<l. Przecież
zowsze
gdy
znal azł się w miejscu pełnym ludzi, czuł s i ę jok skaza·niec prowadzony no śc i ęcie . Wre szd e , coły spocony, s«orlczył z .,.udem dykloW<l", ie listu.
JoeIle przyszła potem jeszcze porę razy, żeby notować dyktowane Jej pisma. Chcioł jej pow : edzi eć, co do niej czuto o./e w
g.becnoŚ'c i kolegów nie mógł wydusić z siebie ooi słowo.
Plirę ro-zy próbował us i ąść obok n iej przy obiedzie w stołówce
za-kładowej , ale
<l00 zawsze przychodzi ła z jednq 100 dwiemo
koleżankom i.
Nawiązan i e

rozmowy z dz i ewczyną było zwykle bardzo trudne
dla nieg<>, ole zdobyć s i ę 00 to w obecności dwóch ~nny-ch ko·
biet. nie , to było w ogóle n i emożliwe
Kitko r<lZy czekał 00 nią po wyjkiu z procy. Gle 000 szlo prosto do stacji metra. o jej wyni<lsła mino i zdecydawona postowa
odb i erały
mu resztki odwog i. No i teraz nastąpiło to opatrznośc i owa awario windy.
.JoelJe stolo w zat/oczonej windzie tuż przed nim, przy tymej
ś ci ance kobiny.
To byki noozwyczo;no olcoz.ja .
Ale co mo jej powiedz · eć?
•
Czy zdole w ogóle co ś w yj ąkać?
Zespół dźw.i gów

D

*

'*

I

*

Windo 2
Miakl
było

wrażen i e.

że

porusZ(] jej

w ciqży dopiero od

sześciu
tolcie YKo-źen i e. że czuło si ę tułGj
strach spowoduje, że pozbędz i e s i ę
To meło prawdopodobne, łeJ)i ej
środk i .

s ię

w brzuchu. Bez sensu, ba

tygodni. Czy dJotego
jok uwi ęz l oO<l? A
płodu?
liczyć 00 oo-rdz>ej

odnosiło
może tefl

tego

rodyokal"e

Ale jokie?
Może cos · by dał wyjo-zd do Ang lii. Nodine znolo tolcre b .vro
podrózy, które organ I zowało grupow~ wycieczki F~oncuzek 00 lGn·
dynu. gdZIe ;UŻ CIekały na n ie wyspec;o li zowooe IrJinilri.
Kłopot był tylko Z p<en i ędzm : .
.
Weroniko Seropian Nestchnęlc głęboko . Nie m:okr oni g/ oszo.
Było rozrzutno I nIgdy nie udaw<lło s i ę jej nK zaoszczędz i ć. No
szczęśc ie, <n-IOJO tui loplo-co ne WCIOSy
w Turc ji, orgGrlizowane
przez Klub Śródz i emnomorski . Wpłac i ła pien i ądze w wtcmiu, kiedy podj ęło prem i ę roczną .
No i był Bruno. Ta <>n b y ł o jcem duecko. Powin ien -poczuwać
si ę do odpc>w edz i olnośc i. M . ał k u pę p I en i ędzy i mógl je; zafundowo~ ten wyjGzd do Ang lii.

(35)

me-

http://sbc.wbp.kielce.pl

,

-- ---

.
"+

--~~

OGLOSZE~

,.Pr,wj'l7.ó" - .. Nad ~lemnem"
l. n cz . pol
1:- l~.
g. 16.15.
.. Sceny
dziecięce z ż.'cia
prowincji" - pol L 18. g. 19.30.
.,Pokolenie" - .,Ucie-~zka w noc"
- USA. 1. 11. g. 1a.15. 17.~O. OKF
- Ił- 1930.

-

Czwm'tek
lutegu un r.

l!}

Czis

kladamy

żyezeni:l

.~Odeon~' •. Dziś
ni.e sta\'\tia
si~
topni" - ZSRR. bo., g. 15.3').
.. CzuŁe sŁówka" - USA, 1. 15, g.

KONRADO~l

i ~t"'RCELlIU

jutro
LEONOM

17, 19.30

i EUST.'\CBYM

Kielce
TI!:ATIl

lm. S'efa_
Zero_ece
•. Pastorałk,,·· - g. li.

-

APTEKI DY2URNE: nr ~~I
ul.
Zwycic:slwa 7, nr 67~15 pl.
Konstytucji 5 .
,
INFORM!\C,'A ~łużby
zdrowIa
_ czynna &-!9, tel. !61-!!1. Informacja c. usługach - 363-15.
TELEFONY: Straż pozarna "B.
Pogotowie Ratunkowe m. PogGt,()]I"ie Energet)'czne - Radom '~1.
KOiUenda. MO 251-li, pogotoWle
MiUcv}ne 997. Pomoc drogov.-a 96l.
POSTO:lt.:
T.'l.K.'>lłWf:K:
l!l'I~a
!;'Aoirkl i Wl.gury 411-1"

It I N A

.. __ a.ue...

-

...

Hi~owtą

jetdzłec" U'S....
NŻyt: t
UłlKz4:Ć w

l. ' li. C 15.l5.
'LoiI Aocelea"
USA. l. .a, Co lU... l " . '
, "M"•• " - uNad Hleamem"
- l. -o. CL p&t •.1. l .. ·, C· li... łt. .

"!ntIąJae" -

. -

••catv ten ,,~elk"
li-.. C. ...... -1..

USA. -l.

•.st'atka" - .. Cłll'lJotłne" l, II. g. l§. lW. lt.
,łłMftftlk" -

USA.

.,Błues Bl'&tt;.ers"

,I

Skarżysko

t.

Ww._Sć" ~ . . MQe(oć ' E
l~y
pc~eb*w» ""'_ 'p';;" :.-t. i., _.:.. {i .•
..G·l'eystMte,
l~!l"
T . .n~

aftC, 'l. II, C.
l&:W, łł.ll.
. ,
..1I~1_leC'!' ,~ 1łł~Eynn~ , •

. PÓS'ł'OJE TAlLSO.,. .. :
aec PKP • -teł łS1-łi ..

GALBIlI.
GALllJUIł. IIIWA ,..pIWNICB" .l. Lei. . , - •• KotO(' w grafice"
-

CZyIM'"

0.,-

Starachówice

li-l'l.

IIUZEA
HA.ODOWE pt.
pu,ysaa~w
W;rataw7 stałe:
.. Galeria współczesnego
Iillltaratwa Poll;kleco"; _PrEycotla !telecczyzny" , .,Broó w
zblor.ch
IIUEeum Narodowego
•
ltle1cacł1 • WystaW)' czasowe: "Odelo Stan1sława StallZl.c.... "Epok.
br:tzu n. Kielecczytnle" - czynne 11-11.
NARODOWE .•PAl.AC" - plac
Zamk_.l' "Wnętrza
pałacowe
XVU I lCVln """: ..GalerIa Malarstwa Polskiego" - czynne •
godz _Ja
MUZEUM LAT SZKOLNYCH S.
ZEROl)tSKIEGO - czynne w godz.
IIllfZIWM

N

16. 5

17.1:)
17.30
17.40
18.00
18.25
19.00

19.10

l

It 1M A

..II_M Ulik" "Bolek 1 ~ek
na Dzikim Zachochle"
pGl.
bo.. &. li. ..Karatcey z K.anionu
2ółtej Rzec" cltiń. l. 11. &.
U. 11.
,,star" - "Dawno temu w Ameryce" - USA, l. II. &, li.

APTEK.
DY~UJU(A: Dcl' .-tYI
u.l . Sta5%1ca l, tel. et-'Jt.
POSTOJE TAJtSOWBK.: telefony U-II , 53-118

widzów: "Reporter l'DC" - Klu.b sito
,,3 + jedna" (9) - "Krru<r.
wa Śnteżka"
serial
prod. po.lsko-czechosł .
~ Teleexpress"
.. Prosty rachunek"
.. Nie tylko dla wędkarzy"
.. Magazyn lotntczy"
.,Sonda": .. Zarawa"
Dobranoc:
"Ozieowc.zynka
z z.apa.łka.n;i".
"
.. Rel.g!e sWlata: "Bud.dyzm ; jego od·miany"
Dzl-ennik TV

~t:

. S.lata·.

l'M1 '- JęJ!yk

traacuaiti

"M_~

APTEK.I - stały dyżur nocny
pełnią nr %9-008, ul. Sienkiewicza
15; nr %9-001 ul. Buczka 3'fl39.
PORADNIE DYZURU.JĄCE: dla
dzieCl I dorosłycb ul Pocieszka
11
(Przychodnia
ReJonow~)
w
godz
17-tl StomatoloJUcma Przycllodnia RejOnowa nr 15 ul Karcwwkowst<a l5 w ł!cdzl
nach I-ZI
INFORlIiIACU. O LEK.ACH ezynna w godz 1.Sł-15.36 z wyjątkiem
dni świątecznych I dnt
wolnych od pracy - te! . 523-3%

.,Gremliny r~ł"a
USA, 1. u , g. 15.30
.. NiebiailSkie dni" - USA, 1. 15,
g. 1'1.30. 19.31.
.,Przodownik"
"Dotltnic:cie
Meduz"" - ang, l. II, g. 17, III.
"Zona" - .. Pawilon drapieżni
ków" - CSRS. kol. l. II, g . 16.
18.

APTEKA DyZURNA: nr !9-O71
ul Starokunowska l!l
POSTO.n: TAKSOWE1t: pl. WolnOŚCI 537-9%. ul. Sienkiewicza
-

51:>-71_

Końskie

l' E L E f' O H Y:

Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie MO 99'l Stra~ Potarn~
991 Pomoc Drogowa tłJ P"gctGwie Energetyczne Kielce - MIasto "I Kielce - 1'eren tI56 PGgotowle Wodociągowe 3M Pogotowie Gazowe SI-23-!O I m Pc.gotowi e wad -kan c.o elektrycz·
ne RPeM ezynne w godz T-!3
tei
31-68-51
Pocztowa InformaCla o USługach łU lnf:)nnscja
PKP 930 Informacja PKS łG! 1'1
Hotel .. Centralny" 1125-11 O~ro<l '
lI\fcrmac:jI Usług WUSP .'>'1 41
{;EHTaUM INFORMACII
TURYSTYCZNE,J .IT" - tel 4116-"
C!:ynne do II w !,b-l:Y do Ił.
POSTOIB l'AK.SOWEK.: Oso~
we 9won:ec PKP tel i3ł-M
ul Słowackiego Sl-U-19 ul Jesionowa 31-'19-1' Postó, taksówek
bacato""Ych - ul ArmU Czerw
tel 31-Gt-ł8. Post6l samochodów
clętaro","'YC'b ul. Domaszowsl<a

K.I H A
- ,.Wethecby··
l . la, g. 15.30. 17.30. 19.39.

ang.

.,Peg:a~U

•• Aotye'lDe" -

nieczynne

Jędrzejów
iti H A

..GdYDia" -

PROGRAM LOKALNY

Radom
TEATR POWSZECHNY
Im.
laD:> K.oc:baa_wsk1ej;_ .. O ślic znych kwiatkach i strasznym p('~w()rze" - g. 16. ..Okno"
- g. 18
KINA
,.Bałtyk"
,"'< ończaca
sIę
opowieść" RFN, bo" g. 15.15.
.. Zyć I umrze~ w Los Angeles"
- USA I IS " ' 7 15
'l~;

17.05 Dziennik 17.15 Z nagrań
nanego stuclla 17.30 Wokół remontów aud. Andrzeja Dąb
row5klego 1'1.40 Muzyka 17.50 v,'Vwatyć otwarte drzwi
aud.:1.
Czudak II.
Solo i
w
duecie
18.2:; Skrót dziennika .

~~,J~i3'
~YijZJA: .
-."
'- -

...

~,.

,-" ,.

.

Dziś

UM,"

S

14.30 Telewizyjny kurs rol'l<iczJ':
Siew psze.n1CT
l' -O ~wtórka pr-zed maturą ~-"

P.uebGje · ty~
Dz:oonik TV
"Ek.pres r&p<K't~ll'i~w"
studio Spoct: PuchM' Euco4lY w koszyków~ 1lłęŻ

CEyzo.
, • . ~ "Salon t'l1olloŁyez.ny": Orłr.iell

tca kamerałn.a Wojcieeha
Rajskiego
3LM Ki.oo $Wdyjne ,.Dw~jkt";
"Całamity Jane" fłlm
prod. USA. reE.
Jametl
G GldstoDe
!3.!O WieezocIle wiadomoic!

Jutro

~

(zam.

Kaz,imi~

zeubii

prawo

Kł,,~_.

dÓmłikle".

•

.

8t,O",IŃSKI

Anonej ZClłbit

OO'wód rejestracyjny mGłOc1k.
l'CIO "li . w}'du;r ~
UG · Pawl'w.
~~

~

RóG, HeBl'yk

"'eA-

: ,Pu_'p:." Zakład~w

r.-

- S~. .jy*~"

zC.u~

pt!leM~W7C~
-lIlłł-C

_

WITKOWSKA HeJ._ ZCubila
bilet ~j jar.d}' PKS ltiel-

woj.
!roS-t.

-

Ko()-

lłlł~r

Wąjeieclt

__, em.

jam,.

wydaDe }K'z~ Wydzł..ł
-"k-acji- Szydłowiec.

~r

ledliHaik Graz te-

- LAGOWSKI Wieólław ([)co..... ubit wlrł dcę btlm
~ęc-ełG . PKS Radom.
2101-c •

~

~ł

SASAK Hen.ryk zgubU bilet
nU6ęcOO:Y
PKS. relacji Lagó-w - Gołoszyce.
3Z9l-C

ler'loJ'
~bił
zuwiadczenie ukończ ftia kuclIIł
glazl1l'karE.
wJ'dalłe
pn;~
SP. ..Li1'l.gwiata , 0-

BINKOWSKI JanLJaZ {Klwatka) zgubi.ł prawo j zdJ' Urząd

K'OZf..OWSKI

świata".

3lt!-g

Gminy GWA.

czy

pierwsza

.

reowolucja?
9.00 Wokół nas. kl. I: Cb.oory
kolega
9.30 "Domator"
9.:J> "O()ffi{)we pr-zed.slJkole"
Ul.oo OT - wiadomości
10.10 Film !Ha II zmiany: .,zupełnie
nieoczekiw_ie" radz film lab.
11.35 " Magazyn Domatora": ..O
jes;eni życia inaczej"
1,2.00 Kra.jobrazy Polski. ki. IV:
Na Ma:zowszu.
L2.JO Genetyka, kl. I-IV He.:
Biochemia k()IDórki
13.30 TTR, fizyka. s. I: POOBtawy teor:.i kLnetycz:n<Hlli)leku.larnej
114.00 TTR. biologia. s. I: Jamochlany - cechy budoowy
zwierząt tka.nkowJ'ch
14.30 Telewizyjny kurs rolniczy:
Ochrona pszenicy
1.4, -16 S~udio Sport: Mlst.czooI;w.a
SwiaŁa w n.a.rciarsLw:-C klasYezJ1J'm - otwa.rty kOl1kurs skoków

Za e_entaalne _liliaprw:ramie TV re4akeja
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Oferujemy korzystne warunki płacowe.
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Szczegółowych informacji udziela zarząd spół- ~
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J'lJRCZAK Monika (zarn. Radom) zgubiła legifymację szkol!tą wyd:lną przez: ZSS Radem .

RADOMSKA
REMONTOWO-BUDOWLANA
SPÓŁDZIELNIA PRACY "DOMONT"
ul. TARTACZNA 16/18
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J'AWORSKI Zbigniew r.gubit
bilet wolnej jv.dy PKS.

ZAWADZKI Jan. (Su<:bał T.gUbił prawo jazdy. dowód reje9kacyjny Wydr.i.ał Komunikacji Białobrzegi, bilet miesięcz
ny PKS w Radomiu.
210k

DOROSŁYCH.

%YCZYIIY UDANYCH ZAKUPÓ.

http://sbc.wbp.kielce.pl
......,""; ,....,

PIĄTEK

BcJri*w)

ZPT

ci.: .,,~~tiiro LeU:~ - Koił
fscjrjai. DBi~ -s.A8Ba. U-

N

C

PROGRAM I

.

ZAGUBIOŃO ~1IIłtłr.ę- . •

tc.wY'

a,. _

J.lADIO

31-0ł-l!

Pl'z~

PKS

jazi!:y

zgubiła ,

l!łilimack'
<up&waiataN(! , 110
. ';-.1 _ ~a PłtP.
!lU-r

aie edpowiad ..

UWOlca! Za ew_tualne smlaa,.
w prG!:ramie kiD redakcja me
odpowiada.

wy-

Ląci"ików} ze-ttbil PC&.WO- ,
. ~1....- ~J'U1te pcr.ez _WJ 'M

r~'!:

z~u- '

KASPRZYK Zbigniew

ŁĘKOWSKA
Ma~dalena
Plkiretlłlja) zgubiła pne-

· Komunik~ji ·

U_a~a!

nieczynne

LIPA Czesław zgubił legityZSZ Kielce, dowód rejestracyjny KIN 6163 na naz- •
wiSko lipa Stanisław. 3200-g

mację

Czaro.

~

zgubił
legitymację
wydaną
przez PoWrocławska .
21131

MARCZEWSKA
.Jadwiga
bilet
wol.nej
jaroy
MPK Kielcie.
3llO~c

... ~AR~O~

.

sprawy" ,

poow&tanie
~,Hu.tD.ik."
biają"
-

studencką
litechnikę

ną przez PKS, prz,epusłA<ę
da.o.ą przez ZPT Radom.

ptUtk~ wydaa~
Ra~.

8.10 Histo1'ia. kI. VII: Czwarte

KIN A

Radmn)

lU09-r

bił bilet wolnej
Skarżysko.

B.

PROGRAM I

Ostrowiec

szkolną

ZSZ Sienno:

Sylwester (zam.

GIL Marek (zam. Ostrołęka)
zgubił bilet i wkładkę wyda-

(zaJłł.

1&.98 PrOCcam> 'lGkY'
18.38 Tełe - As" - mac. ......-

1•.5
1•.36
38.00
!U5

SIBKAŃSKI

2107-r

H

:odZ,iay' 41&

- 2114-c

(zam.

-ą:ubił
wydaną

lUOS-r

c.

1":31 , .. Pól'

zgubił

PIETRZYK
Cyprian (zam.
Radom)
zgubił
kwitariusz
przvchodowy od nr 368900 do
:w;oooo Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Radomiu.

YtwilOilt_

M.5§ . Pl"Ogum . . .

W ANCERZ Jacek (zam. Ra.dom) zgubił legitymację SZKolną w)'daną przez ZSS Radom.

przez

lł3:ł4' OT -'- .,i~i
;Sł:lli·' J"~z ...
fraacu*.i (wt
.,.aOGłlA:M

ZYGMUNT Marian (Chotcza)
prawo Jazdy - Wydział
Komunikacji Lipsko.
2100-g

legitymację

...c:.....~

!tłlKY cmy lJł
, ~ W-<..<i!t'G. pot.wcJt r,yć'!

SZTUL Jerzy (zam.
Iłża)
prawo jazdy. dowód re-jesŁracyjny wydane przez Wy.dział Komunikacji nża. 2115~

MYSZKA
Mariusz
Wólka' l\lodrzejowa)

19.30
20.00 Publicystyka
.. W Dulapce" - fiłm l«'ymin prod CSRS
Zł.~ OT - komen.tarae
Zł.łO Tele!ł{>Ołkania ~. .
public.,s.t

32.30 studio

GOOLEWSKA
KaŁrzyna
(zam. Pionki) zgubiła legitymację
szkolną
wydaną
przez
LO Pionki.
21l0-r
zgubił

~.15

ł-l.

MUZEV~l WSI KIELECK.łU Park Etnograficzny w Tokarninieczynne.
MUZEUM
H. SIENKIEWICZ!\
czynne lO-li.
w Oblęgorku -

,
-

wladomośc.
Dla młodych

'-

- ' USA, 1.' li. ' C. łi; - 1'i., ;.łlitlM;{:',- .
. samaracd i kcl»kOli,l~' - U'SA. '
.pn,:łr.A · IriaUJiK.: IW .-Uf.
kol. ł. 15. g. 1..
.... Zielna li. tet I!-na, ~

............. - alecQ'CMte
.,sa.at" - ołec"y~e

16.20

- !ł!.•

.t·'.N a

władcv ' malp"

Loi3(j "W sz.kole i w domu"
16.15 Program dn i a i DT
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
otrzymają

9.50 tys. fon zaW II kwartale,
kosztem eluportu, na wieś trałi
dalsze 500 tys. lon. I'ozosloły
dług, wynouący 3.50 Iys.
km,
spłacony będzie w formie elłwi
waleniu do 30 czerwca bl., lub
jejJj pozwoli no to bilans enf!rnicy

'-

ległego

l.
~
tł .

ję

.-

węgla.

gefyczny krojł/, węg~1 łe-n ~

...

.a-

filie w gminnych spóldzielniod
w III brwIole.
"
OCZYWistym
truizmem
jest
stwierdzenie, że WSI do plOdulcc.ji potrzebny jest opoi, o
potlIeby 1e rosną wraz I pionami, wydajnością. Ikzbą lrów
l tuczników. Wie o tym loidy,
et jeśli nowet nie wie, lo musi
si, domy5loć. POZJ)stawmy wite
ów p/lejlly"y IVI!łqzd między
dostawami (1 produllcją. Wę
glowe przepychan"i mają bowiem jeslcze jeden oJpe'tnie mniej przejrzysty, lecz bardziej wstydliwy. Chodzi o sprawę zaulania rolników do lalożeń polityki rolnej j obiecanej Im stabilności produkji.
. Z pewnością cieszy w· tej sl'IUCJf;ji, źe ograniczojqc ebpolt
zdecydowano się wykonać wię~
'zą część ' zaopalrzeniowych zobowiqzań. Nie lałatwia lo jed.
nok do końca sprawy węgla,
którego wieś potrzebowoć bę.
dzie coraz więcei, jeśli oczy-

.-C

wiście

at-

dostaw no rynelr żywnościowy.

r-

~.

~l-

f-c
let

myślimy

o

powiększaniu

ąd

budynkilw spółdq:iekzycll wymaga ingerencji specjalistów od wymiany niesprawny~h grz jników
C.O., oeie.plenia J)l'Zełnarz,ająCY'eb
ścian, wymiany wy·kłlldzin podlogowych.
Remooty bieżąee i ka,pitaloe
przedJuiają
się w czasie. nie
Ziilwsze lei ro:r.poczYM się je w planowany h terminach. Jak twiercb.i .Jalin La~ha, dyrektor
Wy~ ~~r~ Kom~
De'j i ~iOwei Unęc:tu W..

jewód:dlieg() . w Kielca.eh, deeylu dwa elemEAty: brak d05ta.leezne.j' iłoł
ci p~y Oi"az niedolltat~i materiQłów. WystarC%,Y
powiedll.l«, że w ubiEogłym r~,
potneby tlllaDl!lOwe zaspokojolle
_taly w Mespelna 10 procemctu~y wpływ mają

Śmiercionośna
zapalniczka
Pewien Amerykanin iąda 11
. d9~p~ .odszkod,ow.aIlia od francuskiej spółki BIC
i jej amerykańskiej fi~ii, obarezając je odpowied7.ialn06cią za
śmier~ małżonki , która zmarła
w następstwie
wybuchu zwyklej gazowej zapalniczki. Eksplodowala ona w rękach właś
cicielki w momencie, gdy zapalała sobie papierosa.
Dwa clili
p6źniej kobieta zmarła w wy.;
niku odniesionYCh poparzeń.
Wdowiec ałrzymuje, że ,ue
doszl by
łracHii, ,dyby upalniezka była wyposaionaChoć
by w aajprOliłszy meehaniam
••bęspi~ey.
mili~ów

a.

I-r

· hVtze odrastaia, gIowv

bii
I-g

ta-

GI-

m.

lor

-

DOKOŃCZF.NIE
,pośrednictwem

tów

zożqdoli

ZE BTR. 1

S'W)'Ch odwollona

odczytywo.nio

$Oli roz.p.l'ow wszysłllich ~o
modzonych dołumentów o
sq tego setki tomów - wszystko prowodzłło do tego, że
z
trudem ujęci mafiosi będq mu-

sieli zostać zwolnieni, upłynie
bowiem przewidziany pIOWełn
termin przetrzymywania oresztowon)'Ch bez wyroku. Aby zopobiec temu, konieczne było uchwol~ie
specjolnej
ustawy
przez porkHrtent.

Podczas gdy powoli toczy się
.. proces stulecia",
nowe gangsterskie -pokolenie

'II Po~rmo

poczyna sobie śmialo, tyle że
Pozbawione możliwości przerzutu narllotyllów na wieHtq skolę
wskutek dzialoń policji, wróciło
do najbardziej
trad)'Cyjnych
metod, jak rabunki, wymusze-

-Papież znów dał szusa
OOKOIQCZENIE ZE 8Tll. 1

nrt
J
J
J

3
J
:3
J

J
J
J

ll
3

3

..J

W sumie więc kr~tka, wyPOCZYnkowa wyprawa papieska
:' towarzystwie tnecll 4ISÓb, w
~ osobistego
sekretarza paPI~ księdza Stanisława
DziW1!:za trwała zaledwie oJwło
Sh Codzin. Po przybyciu samoe 9dem do górskiego miasteczkadI Ovindoli Jan Paweł n odbył
~ spacer
c;ytając
bre"WIan, a następnie zalożył narty, aby wykonać kilka zjazd ów i slalom6w na stokU Mont e Magnola.

B~ła to już czwarta górska
papieża Wojtyły we
Ił lipca 1984 r.
w
towarzystwie ówczesnego pre?,~enta Republiki Sandro Per~gO udał się do Trento - w
L._
ej Adydze, C<łzie Da sto~trh szczytu Adamello ~3300
...., 6w) jeździ) Da nartach. W
lllarru zeszłego roku by) na
~rta!!~ na 11toku MontecrUto
iii Wtaiez w Abruzzacb w rejodąe Aquili, a we wrześniu, hę
Ą e .z wizytą duszpasterską w
terOSCie I Courmayeur odbył
~ą górską przechadzkę na
.... ookości 3'170 m.

!'!Cleezka
"·oazech.

kidnop~.
Nie ma
dnia, by sycylijHo pro.so nie
dOM>siło
o 901l9sterskH;h aftcjoch - "''Padach, podpole·
nioch sklepów czy scmochodów
tych opornydl, którzy nie chcieli

nic czy

zaplocił

okupu.

Odros40niu
głów
lY\G'i}nej
hydry sprzyja s1k/acjo społecz
no-gospodcHczQ na Sycylii, bieniż
częściach Włoch

do dotkw..MO

w

pozostołycb

i chronic2nie
wysokie bezrobocie. Wielu tych,
którzy wysługują się mafii, rekrutuje się z -ubogiej, hezrobotnej ",łodz.jeży.

I

choć

mofijni bos$owie i mo.. plotki", ktÓfZy
znoleili
się zo kroftomi, sq już .. społe

fijne

ni', wszystko wskaZUje no kl,
wojno ze zorgonizowonq
przest~zościQ !Me została wy.
grono.
że

Republice Frieralnej Nie-

W

miec s _Iq

prywałnyCh

ddektywów
kenyabJlt
banłlien,. me d.wie~,. wyłnyma.łŃei sejfów, wJałeieiele
skradzioyda sa_he4.w, ...pili_łon" . . . .ńw ~,., 11&
któryCh me4elki aesq kreaeje

pn,.. . . . . . .e

ll_łoWllMeiIllBi,

pneGięblony,

pi_yć

pr~ aabałajeamiee tectm.~

De pnea bw. wywiaiem prze.mysłowym. ~ocbiee, Il~ iIetlzić esy Uieei me aarketys~
się ił)l. iłll. Słowem pryw.ta,.
idektyw, ayłi jak &. Iię

.łlrdla w llFN .,narDy Deryf"
lieęć Ila łiezDe za..
mówieaia i nł,. ure1te1l.
Rozmiary i zasięg
działania
prywatnych
detektywów
są
pralltyeznie nie do uChwycenia.
Zawód łen wykonują bowiem
zarówno byli policjanci, jak j
"weterani"
zachodnioniemieckich więzień, emeryci, jak
i
studenci. Wg oficjalnych statystyk w RFN istnieje ok. MO
prywatnych
detektywów
&al
ezycb, w tym np. takie, jak
Z.wią%.ek Niemieckich Detektywów cy Centralny Związek
Informac~jny I Stedczy.
Co roku podatki %. tytu1u
działalności
detektywistycznej
placi nie mniej niż 5 tys. osób.

-ze

re

•

zje - od U!.wiśC'i, konsumpcyj_
nego s'osunku do życ~, niezdyscyplInowania i nierzetelności.

lach, natomiast, przydzialy ma *riałów wahały się od 20 do 80
procoot. Ni<: wil!(: dź2i.wnego, że
w tej sytuacji trudno mówić o
rytmicznym i terminowym realizowaniu remontów.
W Starac:bowieach
reUlQllty
&tar:;-ch
budynków
przebie«ają nieco lep~j. JlraDci.:.elt D.brDclti - dyrektor RejOJlCl,,'ego Przedsiębi.rstwa Gos_
podarlDi Komunalnej twierdzi
ile 'IV rOKu
ubiegłym BlIstąpU
m6C2.Ily wzrost nakładów na ten
cel. Wydano ogółem 119 5 mln
uetych, co jest rekordowym
JlHerobem w d2.ieja.c-h prz.edsię
~ioorrlwa. We wszystki-ch budyn_
kach admffiiBlroWfl.llyeh J)lzez
flPGM jest już eenlrame Ol! U!w.ani.e, a g,azynk~j4: zakończy
się W' tym roku.
Drugi potentat - SŁarachowilc
ka Spółdzielnia
MieSLk;wiowa,
pt'owad2li także a.ktywną i szeroko zakrojoną d:.:ie.J,'lność reJJlOBtową. C'orocmie przeznacza
słę na odnawianie bUdynków. okQłc .70 mln U, co zaSłlOkaja biełące potl'Zeby w zakreeie napra_
wy dacbów. od6wieżania t'lewadł oraz malowaui.a klatt'k schodowych. Własną brygadą remontową ociepla także
budynki
waz wymienia gnejoikoi z blaszanych na żeliwne.
Sukcesywnie prowadzi kapitalne ręmonty. trzeci starachowicki admtn.i6trator - Fabryka Samochodów Ciężarowych. Zgodnie z zawartym porozumienit'm,
każdy taki przygotowany na wy1IO]q połysk bUdynek, przejmuje później RPGM i zajmuje &ię
dalszą jego administracją .
W Radomiu
w roJru bieiąc m na rpmontv
wyasygnowano
407
mln 7.l0tych, zaś, na lcitpi.l.alne 426
milionów złotych Obecnie koutYJllKlje się prace w 128 budynkach. Wj,ęks>zość z tyeh obiektów
poddcmych zabiegom renowacyjnym, w.ymageć będzie dużego zakresu robót. Miejs.kJie Przedsię
biorstwo Remontowo-BudllwlaDe. główny wykOn.a'WC3 tejto typu zadań w mielieie planuje
..przerób" w tym roku 300 mln
zło.tych, co byłOby rekordem w
tej ti!"mie. Właśnie w tym przedsiębiorstwi~ opracowano orYCina1llą metooę wymiany str&J)O"Ii
drewnran)"Ch na żelbetowe, co
znacznie
przedłuża
żywotność
budynków. 'Takim zabiegom pod_
dano obecnie secesyjną kamienicę przy w. :1:eromsk,i ego oraz
drugą przy ul. TTau«utta.
Po
zaKończeniu. obie kamieniel' bę
dą jak nowe, poprawi się także
standard mie52.kań.
Mmlo wysokich naJlładów finansowych, w fladomiu w zaluesie reI\l()ntów jest jeszcze wiele do z~obienia. Jakt 'zakres robót czeka remontowców do koń
ca tej pięciolatki?
Wystarcz~
wejre na podwórka przy uliea.:b: Wa.łowej, Rwańskiej i Zeromskiego.
(.JP ,AN-NO, MB)

WASZYNGTON. Jesru:ze
t~'m

Wiełka

w

rozpocząć

raoe... l norek i
Na niespełna 5 Kodzin pued
finałem, er«anbatony konkursu
Miss Ameryki zapobie«li

boJ-

kotowi imprezy przez miBtna
ceremonii Boba Barkera, od lł
lał Iliezmienuie
będąeer;o «ospoc1arzem wieczoru r;ałowe«o.
62-letni 'Barker, jako zaprzysięgły wegetarianin i prawdziwy ebrońca zwierząt, zagrool
wycofaniem się z imprezy, o ile
organizatorzy nie zrezygnują z
zaprezentowania 10 p6Uinalistek
konkursu w prawdziwych futrach z norek i gronostajów.
Kandydatki do korony
Miss
USA mial.y w jednym z ostatnich punktów programu, zatytułowanym "Zimowa sceneria",
pojawić się w futrach, narzuconych na kostiumy kąpielowe.
Barker, znany z energicznego
wyst<>.,powania na rzecz prawa
zwieFZlłt do bumanitarnego traktowania. stwierdził, że gdył.>y
zgodził się na udział
w kOł'l
kursie z wykorzystaniem futer
prawdziWyCh przyjaciele czworonogów słusznie mogliby za-

Przyjechała prosić

o przebaczenie
Do Rzymu przybyła wraz z
bratem i drugim synem !iO-letnia matka terrorysty tureckiego Ali Agcy, który w 1931 r .
dokonał zamaehu
na papieza
Jana Pawła II.
Zamierza ona odwiedzić syna
w więzieniu
w Spoleto. 08wiadezyła, że przede wszystkim
jednak pragnie uzyskać audiencję u papieża, choćby na kilka
minut, "aby prosić go o przebaczenie za czyn swego syna".

liCZB

nm:-

mogą

gala ze zgrzytem

Kariery prywatnych detektywów w RFN

Niekt6re żród1a podają jednak
nawd
czterokrotnie
wyŹ.BZe
liC1by.
Prywatni detektywi SIl potrzebni %. uwagi na rosnącą w
RFN przestępczość. Co dzieł}
dokonuje się tam dwóch zabój,stw, jednej grabieiy banku,
4.600 kradzieży w domach prywatn~clI lub sklepaCh, a podezaa napadów 275 osób odnosi
lekkie i eiężk:ie obrażenia dała.
Jednocześnie rośnie liczba
nie
wykrytycb przestępstw, ponieWa% policja kryminalna odczuwa poważne braki kadrowe.
Kto przygotowuje prywatnych
detektywów? Największym
dzynarodowym ośrodltiem ich
luzta1eenia
jest jui od trzydziestu lat szkoła w Bazylei .
Zresztą za wzorem Nowego Jorku, Londynu i innych mfast
Zachodu
podobne
instytUCje
powstały i powstają równiei w
wi~ch miastach RFN.
Wraz ze stale rosnącym popytem na uslugi detektywistyczne obserwuje się w Rlniepokojące zjawisko. Ot6ż pro-

miesiąeu

praee prz.y budowie poŁga
nu dla prób z bronią laserową
w ramach programu "wojen
BE.JRUT.
,,"rmia izraełska gwiezdnych"
OŚWiadczył
wprowadz.iła w środ~ wieezo..- przedsta w'i.ci el
koncernu
rem godzinę po.lieyjną w obo- "Be<-btel National", który
ozie dla uchodź.ców Dayish.e na trzymał zamów;enie na podję
zachodnim brzegu J'ocdanu w cie się t go przedsięwzięcia.
nastf:pstwie gwałtownych wystąpień przeeiwko okupantowj
HAWANA. Były szef argenze strony miejscowej ludności. tyńskiej junty, gen. ReynaHkl
M08IlWA. Te~ wszystkiego, Bignone, został w .!rodę wie00 było U" nas dobre powie- ewrem ):l'rZeSłuchany p.ne7. Izdział M. ~rba~zow w drugim bę Federalną w Le Plata na
dniu w~yty na Łotwie - nie temat łamania praw czAo-wieka
_leiy odrzueać. Trzeba ło i faJJi rep!'e&ji w czaSie sprawszystko włączyć do przebudo- wowania w klraju rządów przez
wY. a uwolnić się od te~, 00 siły zbrojne.
Slę

wadząc

.1ed7.two prywatni detektywi wch()(hą bardzo często
w posiadanie tajeDlJlic zleceniodawc6w, a wówczas np. mogą
"podzielić się" sekretami przemys}owymi z konkurentami, p&iBformować obiekt
dochodzeń,
kto i dlaezego kazał go npiegowa~. Tak zreszią czynią i
to nierzadko, a z reguły, p&niewu icb
ofiary nie chcą
skandalicznego
rozgłosu,
bezkarnie. Znane są też liczne
przypadki, też SJWradycz.nie tylko
demaskowane,
$kładania
przed władzami śledezymi i są
dami fałszywych zeznań,
zapewniająCYCh alibi pr%eStępcom.
Do dzialalności prywatnych detektywów
policja
2.achodnioniemiecka (podobnie zresztą jak
i w innych krajach Zacbodu)
odnosi zię pobłażliwie.
Wiąże
się to z faktem,
że
"ezarny
s:Ll'ryl" pracuje niera2. na bez-.
pośrednie,
cbociaż
potajemne,
zlecenia władz policyjnych
i
korzysta z icb "dyskretnej" pomocy.

http://sbc.wbp.kielce.pl

(KAR)

rzucić mu dwulicowość. Prawdziwe futro pochodzi bowiem od
zwierząt często łapanYCh
we
wnyki i w strasznyCh cierpieniach m~cych się przez kilka
dni argumentował
Barker.
Przyparci do muru organizatol'zy konkursu oczywiscie ustą
pili. W p6łfinalowym numerze
programu dziewczęta pokazały
się w futraeh sztueznych, na Omiast zakupione za sumę 250
tys. dol futra naturalne, przeznaczono wyłącznie na nagrody
dla tegorocznej miss i zwycięż
CZYl'! konkursów w następnYCh
latach.
Konkurs wygrała po raz trzeci
z
kolei
przt'dstawicielka
Teksasu, 2l-letnia Michelle R~
nee Royer, modelka o niebieskich oczach i kasztanowych
włosach , pracująca w El Paso
webarakterze
asystentki
w
szkolnictwie. Mierząca 177 centymetrów
piękność
z południa
USA b4:dzie reprezentować swój
kraj na wyboracb Miss Universum U maja w Singapurze.
Panna Royer, która marzy o
zrobieniu doktoratu, otrzymała
k.oronę
z rąk ubiegłorocznej
Miss AmerYki Cbristy
FH:htner i
bukiet
kwiatów
od
Miss UDiversum 1986, Wenezuelki, Harhary Palacios. W nagrodę otrzymała 200 tys. dolarów w gotówce I rozmaitych
prezentach. Na kolejnyeh miejs.cach w czołówce uplasowały się
same pr~dstawicielki pełudnia:
miss Florydy, Arizony, Missouri
i Georgii.
konkursie uczestnie:zą
•
kandydatki
w
wieku
17-24 lata.: miss poszczególnych 50 stanów, miss d.Jlttryktu federalnego Columbia i'
miss
nastolatek
lI-osobowe
jury, złożone ze znanych osobist~ci, dOkonuje
wyboru na
podstawie oceny występu kandydatek w strojaCh wieczorowycb i kostiumach kąpielowych
oraz przeprowadzonych wywiadów.

Udaremniony rabunek
biżuterii i diamentów
por ja bełgi jsk.a 8ł'E'SIZ.Ww aJa
5 przestępeów za próbę włama
nia do sejfów Urzedu Cel1lego
na l~u Zaventem pod Brukae1ą . Korzystajlji: z PODJ·o ey jednego x cemików rabusie post.anowiłi dostać się 00 biiuteri4 i
dWunent6w o wa.rlOŚCi około 3,5
mln dolarowo Chodzjło o kOGZtownC>tci depooowa.ne prz.e2 pasaierów
lran.zytowych
bądź
skonfiskowMle przemytni'kom.
Speejalua jedJlesUu sił 1tezpieezeństwa ujęła t"ecb r:-aD«sł c ·ów. kiedy JlnysłęJlowali 'lło
dorsowa.nia .&jfów. Następnie
aressto'lll7a.114ł
dwlleh
dalssyeh
nIoDk_w ssajki, w tym praeewnika Urzędu CelnC1;o

En
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·10 goli .~raci TlUCZVńs ich
,wIW cies im meczu l F-nami,
swym drugim występie oa odbywających się we Wloszt.."Ch mistrzostwach świata grupy ,B" piłkany ręcz
nych, reprezentacja POLSKI wygrała :Ii FINLANDIĄ
35:23 (17:10). Różnica 12 bramek. najlepiej świadczy o przewadze naszej ..siódemki" nad rywalami. \V polskim zespole bm razem najskute.::zniejszymi słrzelca.mi byli kielczanie.
bra~ia Andrzej i Zbigniew Tluczyńscy.
zdobywając po 5
bramek. Daniel Waszkiewicz również !'trzelił 5 goli, a pozostałe uzvskali: Andrzej Młoczyński. Zbigniew Plecboć i Bogda.n W~nta po <I oraz Hl!i1ryk Mrowiec. Adam Dawiduuk,
Rysurd Ante2:ak i Jerzy Klempel po 2.
W dru.gim meczu tej gru.py Rumuni pokonali Włochów
23:14 (12:6). W tabeli grupy .,A" prowadzą Polacy PrLed Rumunami po <I pkt. Dziś nasza drużyna ma dzień prrerwy. a
jutro zmierzy s.ię w bardzo waŻonym pojedynku z Rum~n~
mi. Rezultat tego spo.tkania zaliczony będzie do pWi pOHInalowej. d) której awansowali już Polacy i Rumuni.
W g.rupie .. B " ..siódemka" ZSRR odniosIa. zgodnie z oczekhwaniami. d,rugj e z. kolei wysokie z.wyci~two. t ym rarem nad Japonilł 31:14 114:'1). W drugim meczu Franeja wygrała z Norwegią 26:23 (13:9). W tej grupie prowadzą z,decv<dow311.ie oilkarze rę.cw ZSRR ł pkt. przed Norwegi~ i
Francją po 2 pkt.
Zes.poły występujące w gru.pach "C" i uD " mialy dzień
woln" od rozgrywek.
Po ' dwóch dniaeh turnieju zDamy już t.rzech półfinalistów.
Są nimi zespoły Polski i Rumunii z ~rupy "A" oraz ZSRR
z grupy "B". Należy się spodziewać, że do ~j trójki dołą~zą
"siódemki" Włoch, Norwegii i Francji, iwonąc jedną z dwoch
grup pólfi.nalowych.
(paw)

w

New Delhi

Na

na

bieg Anlisv Reico

ei

ukcesem reprezentantek ZSRR zakończył się biel' sztafetowy
4 razy 5 lun na rozł'rywanych w Oberstdorfie narciarskich
mistrzostwach iwiała w konkurencjach klasyeznych. Antoniaa Ordina. Nin& Gawryluk, Larisa Pticyna i Anfisa Reźeowa zdobyły złote medale, wyprzedzając ai o 37 seklłDll Norweżki, a br~ ·
sowy medal JN'l:ypadł w udziale Szwf'dkom.

S

zwycięstwie
radzieckieh
aareiarek zadeeydawał świetny
It~ Anfisy Reicowej, srebrnej

medalistki na 5 km. ktira na
!,5 km przed mełlł wy]łnecbiła
Norweikę

AaeUe Bee, uzyskll-.
JItC nad nilł zdecy'ilowaWl prze· waCę.
Zacięty
pojedynek
o
"b rą2" stoczyły Szwedki z zes· połem NRD, wygrywając z ry-

zima- 87"

· '" Il\ifiioną -oie.dJli.elę tor wyści· .#pwy; w Miedzianej Górze po ru

· kolejny gościł ki&owc6w Automobilklubu
Kieleckiego. . którzy
rywal;izowa.li w trzęciej eliminacji
sprawnościowej . w cyklicznej, tegor~nej imprezie' .. Swiętokrzys
ka zima n". J tym razem w poszczególnycb klasach zwyciężali
r.aWOdnicy mający
na
koncie
pierwsze miejsca w popr4:ednich
ellminacjaeh. W klasie A (kierowcy licencj.onowani) wygrał Andnej Podslatllo przed swym bratem "arosławem i Pawłem Kału ią.
W klasie B, (kier()wcy zaawansowani) zwyciężył Dariusz Skrzyp·
c:lak wyprzedzając "anusza Latę
i Arkadiusza Borowieckier;o. Natomi.ast w klasie B-l (zawodniCY
poczatkui"cy) pierwszy był Piotr
Szczepanik przed Piotrem BJegalskim I Stefanem Sosnt>wsk im.
W nadchodzacą sobote. również
na torze w l\-Iiedzianej Górze, rozegrany zostanie rinał .. Święto·
krzyskiej zimy 8T', w którym sta·
nie na starcie trzynastu najlep·
szych zawooników wyłonionych w
trzech rozegranych dot~'chczas e1:mm2ci2ch. Poc~tek imprezv n
go"? 18.
(m)

EXPRESS LOTEK
2. 3, 5, 16, lU

sePER LOTEK
5, 7, 13, 27, 33, 45. 48
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walkami 'różnica 5 sekund. Piate były Włoszki,
a
dopiero
szóste Finki, choć na ostatniej
zmianie
tej sztafety biegła
Mal'ja
Matikainem,
mistrzyni
świata na "piątkę"
i wicemistrzyni "dziesiątki" P.lki zajęły
przedostatn.ie, jedenaste miejsce,
wyprzedzając łylka zespól RFN.
Nasze bie~aezki straciły.
i~
triumfatorek
aż 5 minu'
51
sekund!
Również
wczoraj
rozegrano .
drużynowy konkurs skoków do
kombinacji norweskiej. Na 70-metrowym obiekcie najlepsi 0kazali się reprezentanci Rł'N
wyprzedzając Nuwetew
r zawodllików NBD. r.laey uplatlewali się na pueiiJIstahtim, je- '
d~nasł,.Df miejseu ,
wypru"'j~c lVł~hó~.
(ap)
zesnaśeie

kolejnyeh 7,'wyci~'w
teni istów st..."'yeh BRONI RADOM " .
rozJ;rywkach II liCi
ulJ:runlo"'alo pozycję lidcra podopieeznych łr~nera Andrzeja WIATRAKA w J;rupic ,,n". Bilans
radomian jest imponujący: 160
zwycięskich parłii wobee
tylko 79 przer;ranych pojedynkó,,!
Do zakończenia rywalizacji w
r;rupie pozostały
jeszcze dwie
kolejki spotkań, a druiyna Broni ma już zapewniouy start w
grach decydującyCh o awansie
do- ekstraklasy.
Kto może być przeciwnikiem
l\lolendy. GrzcJ;orczyka,
braci
\\~ątków i Kalitv \\' \,alce o
pierwszoligo":e ~lify?
Wśród
potencjalnych
rywali "wal terowców"
są
zespoly:
Burzy
\Vrocla w,
niekwestionowanego
lidera grupy ,.C·' (wrocławia
nie, podobnie jak radomianie,
nie stracili jeszcze punktu w
tym
sezonie), CKS
Czdadż ,
Startu Włocławek, \Varły r.onów, \Vawelu Wirek, POł'oni
Lębork i Motoru Lublin. Tak
w każdym razie wygląda aktualna sytuacja, przed zakoń-

S

o

35-letni kielcz.anm, Andrzej
TLUCZYrI<SKI, występujący już
trzeci rok we frani!u'Skim l\€~
pole z Creteil pod
Paryżem,
powołany
~al przez
trenera
kadry. Zenona Lakomca do reprezen~acji Polski
na mistrza·
stwa świata grupy .. S". Jak
dotychczas weteran naszych pił
karzy ręcznych spisuje się we
Włoszech doskonale i :Ja raz e
jest najskuteczniejszym 'il "'Zelcem polskiej ..siódemki". Ma
jUJŻ na koncie dz,ewięć br ~mek
z których cztery strzelIł Wło
chom, a pięć Finom. M.E'jmy
nadzieję, że na tym n ie !>.)]}l'zestanie!
Fot. Ą,L P:~karski

zmianie sztafet,

o

początek

rest

wa1kower · z.Kenię

• W eliminacyjnym meczu pił
karskich mistrzostw Europy reprezentacja Szkocji przegrała w
Glasgow z lrlan~ ':1 (8:1). Bramkę dla gości zdobył w 1 min, Lawrensoll. Był to pojedynek grupy VII, w k.tórej prowadzi Belr;ia
przed Szkocją l Idand~ po 4 pkt.
• W towarzyskich spotkani.ach
p i łkarskich Izrael
zremisował
z
Irlandia P611l0CIla 1:1, Walia uzyskała
bezbramkowy rezuUat z
ZSRR, a w Madrycie Hiszpania
uległa ~Jil 2:ł. W tym ostatnim
meczu wszystlde cztery bramki
dla Anglików Zdobył Gary Lineker.
grający ON zespole lidera h15zpań
skiej 'ekstraklasy. Barcelonie.
• W eliminacjach do turnieju
OlimpijSkiego .. Seu lu piłkarze
WIoch wygrali 'z Portul:ali~ 1:'.

Sprintem
• Szósty etap wyścigu kolarSkiego Dookoła Kuby wygraI zawodnik gospodarzy, Antonio Quintero, czwarty był Zdzisław Wrona.
Liderem jest nadal KUbańczyk
Eduadro A1ollSo, a Marek Kulas
zajmuje trze~e mJ.ejsce ze stratą
1 minuty 59 sekund do lidera.
. • W 'rozgrywanym we Wroclawiu finałowym turnieju o mistr%ostwo Polski w siatkówce koblet Gwardia Wrocław . przegrała z
Czaraymi Słupsk 2:3, a ŁKS ' Łódź
pokonał StaJ Bielsko 3:2. W · T~
nobrzegu, ".. finale .,B" , miejscl>"'.. Siarka uległa Spójlll G"amk
t:3, a Wisła Kraków wygrała %
POlol'lez-eJlt Warszawa 3:2.
• Tytuły mistrzów - PolskI . Vi
-Aarci.ał'skim ~ig8nci.e wywalczyli: Katarzy da -S:zalrausk" i Piotr
StelmaCh;
opr. (....)

now'
rokl

zuli
wan
r yne
JUeż

uara j w stolicy Indii - New Delhi rozpoezęły się 31 mistrzoshra świata w tenisie stolawym. ', lV pierwszym dni.
zawodów odbyły się IrrY eliminacyjne turniejów drużynowych kobiet i męicsyzn. Polacy mieli grac z Kenijczykami, ale
reprezentanci Afryki nie Ilotarli jeszcze do New Delhi i nasz zcs'pół otrzymał punkty walkowerem. Dziś nasza męska drutyna zakończy eliminacje' meezami z Pakisbnem i Turej~.

udzi
OOW

vansewi, ,,7apeminając" zare~e-t
wować mu pokój w ' hotelu!
Przy okazji warto przynomnłeć, źe Indie już po raz trzeci
goszczą. mistrZÓW
celuloidowej
piłeczki. W 195% roku ł'os~a
rzem MŚ był Bombaj i wtedy
t. właśnie, doszło ao ..rewolucji"
~ tenisie stołowym.
Mistrzem
świata został wówczas małe znany · Japończyk Sotoba, który w
miejsce dotycbczas stasowan.'ch
lJ:umowych okładzin, przykleił d.
rakietki ł'rubą warstwłt kauczu·
ku, dzięki czemu nadał odbijanej piłeczce niespotykaną ao·
tychczas rotację. Oorócz Bombaju. organizatorem lVIS była również w 1975 roku. Kalkuta.
VVracając
do
tegorocznych
mistrzostw wypada dodać. że odbywaja sie one w hali o wym:arach 78 na 60 metrów. mogącej pomieściĆ 25 tysięcT widzów! VV hali ustawiono 2! stoły firmy .. Donic". a zawodY t()zgrnvane są piłeczkami
marki
.,Nittaku".
(paw)
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Polki dziś zmierUł się z reprezentantkami Ekwadorll i E.
~ptu, a
jutro z Kanadyjkami.
W pierwszych meczach eliminacyjnych .. mocni" spotykali się ze
..słabeuszami" i niespodzianek
'nie było. Sprawili jĄ .nałamiast,
~ospodarze mislrzostw prezydentOwi
ITTF (Międl:ynarodowej
Federacji Tenisa Stołowe!:a), sę
dziwem1l AngUkowi, Reyowi E-

Juniorki

Orląt ·

gromadzą p~nkty

spowodowane mroź
rozgrywkach siatkarek.
zostały "nadrobione"
prze? druiyny juniorek. Nie zostało to jednak osiągnięte w pełni, bowiem
dziewczętom ze Skórzanych SkarżyskO
przeszkodz1ła._
"studniówka" w planowanym wyjeździe ,do
Lublina! Tymczasem w najbli:i:~y
p iąte k
rozpoczyna się już
turniej
finałowy
z
udziałem
czwórki zespoł6w. Gospodarzem
Sól Orlęta Radom.
WYNIKI: Orlęta Radom - AZS
Lublin 3:1. Orlęta - Sygnał Lublin 3:0. Skórzani Ska r:Aysl< o
Sygnał 1:3. Skórzani - ·AZS Luplin 3:0. Sygnał - Orlęta 2:3, AZS
_ Młodzi piłkar~ ręczni KOKONY
Lublin - Orlęta O:~.
KIelce 'UcztOstniczyli w - Płocku w
1. MKS , Orlęta K.
'1% 11: 1
V or;ólllopolsklm turniej.. juD)O2. Sypał Lublin
li -. U:,
rów
- młOdszych o p'tchar nda~j
3. Skórzani
ł
li
.:,
Petro Echa", w którym startoł. AZS Lultlin
li
~
%:1.
wało l' czołowych w
kraju ,dl:uRównież w
dniach 26-2% luteżyn W tej IP'Ilpie wieku. Kielcu·
go w ostrowcu Świętokrzyskim
nie zajęli w .. tej imprellip p;l\.te
rozegrany zostanie plerW811Y turmiejsce, wygrywając z Urs,usern
niej filJ:ł'1owy juniorów, którego
Warszawa 1:5, Junakiem Wrocła
gospodarzem jest MJŁs Ostrovia.
wek 11 :', Nle1bą . Wągrowiec . :11.
Dotychczassb!wce
przewodzą
. Warszawianq Y' 29:ia .i Hutnikienl
chłopcy z Ostrowca przed MZKS
Kraków !ł:2:f, t:emisując z J'u\'e'
Kozienice, Avl'ł Swidn1k f : 0(>0.nia'tJlałystok El:!! 1 przegryWajlIC
[anką Opole
Luł>e1slcie. Turniej
z 'I'rusD Elbląg U:Z\.
zapowiada s io::- interesująco. . a poTurniej
wygrała
"siódemka"
czątek zawodów w pi'łteli: o goK ..ser;o Szezeein
pr~ed .' Wislą
dzinie 16 w Zespole SlIkół };lutPlock, , N'ielbą Wąg roWlec,i Trq50
niczych przy ulicy Obrońców
Elbląg, I1".,za Koroną na kolejnych
miejJIcacli' uplasowały się dr,~r'
StaUnl:!'adu. W rOZI:!'Yw.kach juniorów mł04ny: J~venii B1aJyS~.; HutpilU
szyc)l. - .kolejne 'mecze wygr.ali
Kraków i · Posnanii Poznań . .Na·
grodę
dla najlepszego bramkarze
CucBi Kalłom. - z Opolan"" 0}lołe Lube1slde l - Av1'ł świdnik
turnieju otczynul kielczanln~'
po 3: •. Natomiast.. Sk.raaJłłSku
d,edl Bj1łeza.- a naj:\kuletzńte.l ·
iysko z tymJ samymi dru żynami
szym strzekem · uwodów był ~
rozegraj'ł
zaległe
mecze 7 t 1 - go klubowy kolega, Bocdaa 0 .para. zoobywca łf ·lłumek.
(a~
marca. ' •.'
(lech)
Zakłócenia
ną zimą w

Mł~dzież Korony

grała

ezas 8ZMIDT)

czeniem rozgryw.ek w czterech
grupach 11 ligi. Najgroźniejszym
konkurentem jest z pewnością
'\l\,rocławska
Burza,
ale może
los uśmiechnie się do radomia n
i wrocławianie znajdą się w
innej niż Broń puli [inalowej
(osiem najlepszych zespołów II
ligi grać będzie w dwóch grupach finałowych, a zwycięzcy
grup awansują du ekstraklasy).

jej aBak.miłych koleców i pa:rł.Der'w Wiktora NA1JMOWICZA i Leszka FlLIPKA,
&es"'ł
BRONI
przez trzy sezony występawał
w I lidze. Ponawny awans da
ekstraklasy
tenisiści
stalowi
Broni wywalczyłi w 1971 roku
i znów ł'rali w niej przez trz:r
lata, zdobywając nawet w roku 1980 wysoką, czwartą pozy-

~Czy nawiążą

do tradycji?

N"U

Czy obecnej drul.ynic Bro!!i u- cję w kraju! Zy;munt Zwierzyk
da się nawiązać do dawnych, (mistrz Polski w ł'rze pod\\'ójpięknych tradycji
sekcji i od .nej w roku 1915), MarillB Woź
nowego sezonu radomsc~' ping- niak, Jan Molenda, Jarosław
pongiści podobnie jak p rzed la- Kośmider oraz obecny
trener
ty znów wystflP01A'aĆ bfldą
w kadry naroc1owej kobiet, Anekstraklasie?
dnl"j Baranowski to zawodni\V tym miejscu "ypada bo- cy, którzy w tym okresie rewiem przypomnieć, że JUZ w prezentowali barwy I-lił:owej
latach pięCdziesiątych za spra- drużyny. Z "weteranów", w ow~ wielokrotnej mistrzynl krabecnym zespole ~ra jui tylko
ju, Da!!uty CALlŃSKlEJ (wów- .Jan Molenda (ma zreszłlł do-

http://sbc.wbp.kielce.pl

pie.re 28 lat). Czy ' wraz li! mł"
"'tymi kaleł'ami wykona "trzecie pecJejśeie"- da g-rona pierwPtzek.~aTlly
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W uzupełnieniu poniedziałko
wej informacji z rozgrywek II
ligi w grupie uD" podajemy. że
Molor Lnblin wygral na wyjeź
dzie z AZS Rzeszów 10:01 i 10:4,
a S:iT S anok po zwyci~.;twie
nad Karpatami 10:5, w rewanżu uległ gościorn z Krosna 1:10.
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Tenisistów stołowych
Broni
czekaja
jeszcze pojedynki
z
Karpątami w Krośnie (28 i 29
marca) oraz Motorem Lublin v:
Radomiu (4 i 5 kwietnia). Cie'
kawi jesteśmy, czy radomianie
zdobędą w rozgrywkach ~rupo
wych komplet punktów'!

....

Kolb<
Pr,
śmtaj

-

I>ow~

Nan

ZJla
litora
lllael1
.. naj ~
I"". J
la !:b
~f'r,"

h~ae

lVedh
nica 1
:Va n
się

Si

York,
~sięCi

"ja k
ja rrnt
IJajlP;O
Padło

-We
lli od
lnu",
nil" z
b""'ll

