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"Folklor Polski '87" na

Kielecczyźnie
• Dziś w Warszaw ie na plenarnym posiedzem u zebrała sie
Komisja Reformy Gospodarczej
Przedmiotem obrad jest przebieg i wyniki
dy skusji
nad
tezami II etapu reformy. C~lon
kowie rady omawi.ać też będa
kierunki prac. które trzeba podjąć.

•
"Wybrane zagadnlcnia 7
geologii WieliCkiego złoża soli"
Lo tytuł wy lawy, k t óra dz i ś
o twarla zoslanie w zabylkow e.'
Ko palni Soli w Wieliczce. Miejscem ek 'pozycji jest po łożona
na głębokości 135 m pod ziemia
komora Kazimierza Wiel kiego.
•
W Myślc u na d Popradem
mi<:dzy Starym a Now y m Są
czem trwają zorganizowane
przez ZSMP po raz czternasty
konfrontacje ruchu artystycznego młodzieży .
W dwutygodniowym spotkaniu i zaję
ciach warsztatowych
uczestniczy trzysta dziewcząt i chłop
ców.
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i budowa nowych punktów
w 2Atelon.ee i Białobrzegac:h.
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czerwca i lipca br. w 202 punktach s kupu od
indy widualny ch wojeWÓdztwa radotBs kiego skupu je s i ę
średnio od 930 'do ' 950 ty,s. litrów mle ka, Z tel!:o na pou wykClrzystywane jest 250--260 tys. l itr ów, r eszta
jes t na kazeinę. Z r ejon u G r ójca m leko odbiera
...,.."mo,ra cja warszaws ka.
gospodarce m l ekiem r ozmleka w proszku, ponad 11 tys.
mawiamy z prezesem Wolitrów śmietany 9- i 12-proc.
jewódzkiego Związku Spół
Radomscy konsumenci
zjada. Mleczarskiej w Radomiu
ją także 16 ton serów twarogoinż. Wiesławem L isem. Bi - cy rok w skupie
mleDOK O RCZENlE NA STR 7
ka est korzystny. Tak zwany
szez t rozłożył się w czasie. W
pie szym półroczu 1987 r. przekrOCiyliśmy
zadania planowe.
R cz taty w skupie
rzutują
prz e wszystkim na zaopatrzenie
artykuły mleczarskie. Do
placó ek handlowych dziennie
trafią 100 tys. litrów mleka spożyw~ego, z tego 20 proc. to tzw.
mlek o pełnotłuloie. Dostarczamy
też 20 ton masła któ e produkują zakłady w Radomiu i Lipsku. o sklepów trafia też 8 ton

Uczestniey im prezy " Folklor Polski '81"
IdeIto pałacu.
sobotnie popołudnie zjechali do Cedzyny k. K ielc
uczestnicy zorganizowanej
po raz 16 w n aszym kr a ju turystycznej imp rezy samochodowej - .. Fol klor Polski '87". Na
uroczystym otwarciu w hotelu
. ,Swiętokrzyskim" zjaWiłO się kilkudziesięciu uczestników
złotu
wywodzących się ze środowisk
pOlonijnych m.in. z Belgii, Francji, RFN i Szwecji. Tegoroczna
impreza b ędzie miała charakter
inny niż poprzednie.' Nie stanie
się jak było to zazwyczaj rajdem połączonym ze zwiedzaniem
atrakcyjnych ośrodków w calej
Polsce. Tym razem stałą bazę
zdecydowano się zorgan izować
na Kielecczyżnie.
Niedziela upłynęł a dla uczestn ików zlotu na zwiedzaniu Kielc.
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w drodze do k ielecFot. Al. Pie ka r sk i
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Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie
katastroly samolOhJ It 62 M
A!by wY)3Snw n iektóre waż
nJej.srze problemy zw,iąza.ne z
k a t asflrofą samolotu PLL .. Lot"
IL-62M, które nie są w wystarcza,jący sposób omówion.e w koń_
ct>wym komltllikacie specjalnej
komisji rządowej
d'Zie n.nikarz
PAP odbył rozmowy z dtwoma
ekspertami z tej komisji; p rzewoon! czącym
pod\komisji
ds.
technkz.nycb płk. Antonim Milkiewiczem - głównym inżynie 
rem wojsk lotni<:zycb or8!Z przewodn iczącym podkomisji
lot n~
czej płk. Ma rianem ChrzOllnem,
głównym inspek>torem MON ds.
bezpieczeństwa lotów.
- Dlaczego zaloga nie zdecydc.wala się lądować na bliż_
szym niż Okęcie lotnisku, np.

w Ręblecb o wie kolo Gdańska,
w B y d goszczy, czy w Modli nie?
DOKO S
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Papier toaletowy
za .makulaturę

~ S2m3·ty

na śmietnik?

Kolejna zbiórka
surowców wtórnych
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, Wesoły" autob us

Od jednego li naszyeb czyłeL
11 dyoJk~ , mies~kańca Kielc, otrzy:y za- ma li my sygnał mówiący o nie_
ldaniu coda eonym bUlwersującym zaaniu się kierowcy autllbuZa- scho
u p S.
'. w i24 czerwca br. o godlz. 21.20
owa·
(lsz, v. r ałem do K ielc z miejsco_
. i B:eliollY au,to>busem MPK
oczny C-I0223 relacji owa
.La - K~lce. Za prze jazd zaczaJem.
lecz biletu nie otrzy-zyć
em. Kierowca jadoą.c dalej.
y z
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Pod adresem redakcji napły
pierwsze wakacyjne meldunki, korespondencje, pozdrowienia. Piszą harcerze bior ący
udział w
obozach i Nieobozowej Akcji Letniej, otrzymujemy Listy i kartki z wycieczek
i biwaków. Oto co piS7.ą m .in.
harcerze z Buska:

P rzed wy'azdem
do ZSRR i NRD

wają

200 milionów
świec z " s ry"
Były kwiaty
gratulacje, podziękowania, d yplomy za wzer
rową pracę.
Miejscem uroczy-

stego i zarazem roboczego spotkania stał się wydział W -3 kieleckiej Fabryki
Łożysk Tocznych ..Iskra", którego
taśmę
produkcyjną opuścil a w ostatni

29 czerwca był pierwszym
dniem wspólnego biwaku grupy harcerzy z buskiego Hufca
. ZHP, wyjeżdżających na pierwszy turnus
polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży.
Pierwszy
dzień upłynął nam pod
znakiem wspólnej zabawy, która
pomogla nam się bardziej poznać i zżyć.
Wieczol'em odbyło się
uroczyste ognisko, w którym także brali udział harcerze wyjeż
dżający na obóz do ZSRR.
Następnego dnia otrzymaliśmy
rozkaz bliższego zaznajomienia
się z historią uzdrowiska busskiego i
jego
terażniejszym
!unltcjonowaniem, w
związku
z 700-1eciem Buska i 150 rocz..
ni cą powstania uzdrowiska.
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V sobolę w południe na placu Ohrońców Stalingradu w K ielc ch przy punkcie objazclowym n ie bylo już kOlejek.
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na. targow isku przy u.l. Gwardii LUdowej w Kielcach funkcjonuje olbrzymia,
jaK
na
nasze warunki, impreza handlowa "Jarmark Swięto
krzyski". Wczoraj edbyl się
OD już po raz si6dmy w tym
r~ku.

I chyba był to najwiękSZY
jarmark z dotychczasowych. Od
razu można było zauważyć. że
część rodaków już wróciła
z
78<:-1' • -nvrh woja ' y . w~~e' kiego obcego dobra na straganach

bowiem nie brakowało. A w
ogóle .. Jarmark Świr;lokrzyski"
to handlowanie luskusowymi,
bat'dzo drogimi artykułami pochodzenia główn ie zagranicL.nego. Do rzadkości
należą tzw.
ciuchy przechodzone, większość
towaru to fabryczne nowości z
calego świala. Niemale przecież
targowisko nie mogło pomieścić
handlujących, nie mówiąc już o
pękających w szwach
parkingach samochodowych. Stary na
nich pojazdy nie tylko z woj.
kieleckiego.
DOKOR ZE JE NA
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Sobt>tnie pt'zedpołudnie wielu
kit>lczan W) korzystało na odwiedzenie punktów skupu surowców wtórnych. Akcję podobną
jak w kwietniu br. przygolowal
Wydzial Handlu UM w Kielcach
we współpracy z kieleckim Od,.
DOKORCZENJE
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Letnie upały spra wiły, że tematem dnia stało się zaopat rzenie w napoje chłodzące. Na
ulicach miast najczęściej przechodnie orzeźwiają się wodą
sodową z sokiem~ sprzedawaną
z ruchomych saturątorów.
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Zbiórka surowcow
DOKOŃCZENIE

d zi<ll m Okrę g owego Przedsię 
b iorstwa
' urowc ów w tórnych,
PSS WPllW i GS .. Sam~pomoc
C h l~pska". W m ieście CZYlJlne
by ły
wszystk ie staJe p Uillk Ly
sku.pu opa ko wa ń szkla nych i
ma k uJatuQ' v , ur uchomiono pu nkt y d oda tkow e , tzw . objazdowe.
NajdJuższ e
kole jki u ·t a .,,:, i~ J~
s i ę tam do godzi.ny 11 . poz'l1le}
k ielczanie przeznacza li
raczej
(';<a G na rekreac j ę poza m iastem.
Z informacji u zyskanej przez
nas od k ie r own ika W y dtziału
1Iandlu 'Vacława Romańca wynika jednak, że surowców zebrano nie mniej niż poprzednio.
Wi ę kszość
osób wY'braJa t y m
ra zem for m ę społe c znego przeka~ania
makulatury z
czego
hmdusze w z bogacą kOlll.t o bud<r
wy teat.r u. Przypomni j my zbiórka społeczna polega ła na
bezpła,tnym odstawien iu np. kilograma m a,kuJdtury za co stwarzano możliw06ć za,kupu jednej
rolki papieru toaletowego. Przy
oosprzeda,ż y
surowca zakupienie jednej rolki bylo możl i
we po dostarczeniu t rzech k:logramów makulatury.
Skup makulatury przebiegał
bez z.atklóceń, na tomiast w n iektórych pu,nkta c h przyj.mują
cych butelki występowa,ly chwil&we braki transporterów . Sporo osób narzekało. że nie przy'jmowaollo szma·t. Dowiedzieliśmy
się. że jest to
niemożliwe, bowiem OPSW tego surowca nie
odbiera. Dlaczego? Okazu.je się ,
że krajowe możliwości przelwór$~wa szmat są zbyt skromne, a
kh poddż zbyt d\lża. Czyżby
więc ze szmatami należala ud a ć
się na śmietn.iJk?
(i\Ll')

Rajd folkloru
DOKO~CZEN'rE
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ławki apar.atów
wszędzie tam
lI:dzie gospodarze miasta mają
aię czym pochwalić. Zwiedzono
m.in. Bazylikę Kated r alną wraz
li jej skarbcem, na d1uiej przyciągnęło

ula ie ia
rzepi ach pasm owYch
""'.U1".:ne
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uwagę

zwiedl!8jących
Muzeum Narodowe. Tu ogólną
Charakterystykę
województwa '
przedstawił dyrektor
Wydz i ału

Kultury Fizycznej, Sportu i Tu!ystyki UW w Kielcach Jan
Mochocki. Goście wysłuchali tei.
koncertu
w:ykonanego
przez
kieleckich filharmoników.
Dziesięciodniowy program wizyty na Kielecczyźnie pl'zewictuje m.in. próby zręczności kierowania na torze samochodowym w Miedzianej GÓl'ze,zwiedzanie pałacyku H. Sienkiewicza w Oblęgorku. jaskini .. Raj",
udział
w jarmal'ku ludowym
w Bodzentynie, a dziś obejrzenie
widowiska
plenerowego
"Wesele świętokrzyskie".
(ALP)

Wicedyrektor Biuro Paszportów
MSW ptk Romuald Popowski.
poinformowal dziennikarza PAP:

d pewoC9o cza·SIJ

mo,my
do cz)"nie'nio z problemem osób, które wyjec ho/y za g ro n icę i powstały
ta,m, wbrew temu co de·klolrowaIy zo,bioego,jqc o pOlSZpOrt. Doprowoozil/o to do przejściowego,
bądź na,wet
trwołC9o
rozbkio
wielu rooz·in. Wydzio~y po,szportcYWe otrzymywo,ly COfO,Z to nowe
wnioski,o zgO'dę nil
wyjozd
wS'I'ółmaH()onków t)"Ch osób. Co·
roz więcej tego ro.dzo'j u !prQW
wp/ywoło do nosz)"C·h
uHędów
koQns,ulo.rny.ch. N,j.e zowSJze mogliś
my jed-no·znaoCZnie usto,lić, c·zy np.
połączen i e rodz;ny, rozózielone.j

O

deoCyzją

podjętą

nOJj~zęściej, już

za gra.nicą, jeoS't uzoJSOIdnro.ne
spole01.nie i - co równie wo·żne
ekonomicznie. Z drugiej
strony część osób. które zdecydowo·
Iy s.ię pozostać za gro1niJc:ą znalo·zlo ta'm procę i osiągnęło po
pewnym c.za,sie wz.ględną stoDi.
IIzac.ję. Rozdzielenioe
()osób bli~
kkh, molżonków, rorlzków
i
oz;te.c i stOt'Noł o się c oro,z bo,~ dz iej
s:r.w.:zne. rzeo: by mOŻlno f()ormo,lne.
W t)"Ch woTun'kOoC·h posto,nowiliimy zmienić O'borMiązującą GOtychc'lQ& pra,k.trkę r()oubrz)'l9Q'n ho
s.praJW po'szpCl'l'towych. Będz iemy
wyro,żo,~i Igodę no w)'JjOiz-d współ
molżonka, będź dzieclca osoby
która pozostaje za granicq. W
p rzy.poOko.ch kiedy Si1:a,tus me~icłny ()osoby zaprosw,jqC'f!oj może budz ić wqtpIJNOści - będne
my i.lIprzedzO!l:i o tY'fTl z<ll:'nteresoWOof'lyc.h.
O so.by, które SWE:go c:zos'u nie
p'OJWróc,j,fy do k' J}u, będą m.Jg/y
w kO'żdej chwi~i p r zyjechać do
POolski bez ()obawy, ie nie W)"jo·
dą więcej. Zm iony te, dykt()owJne przede wsZYStk 'L'll względom,
huma,ni,t<ltr nymi
i s.po/e<:zn)'m i,
porNil'\ny prze'IWoć doty.chczusoWQ rrulqkę no,jbli,źszej
rochi,ny,
umoHiwić pOorlOowne
rOozwolŹ-enie
perspekt'y'W ży<:iowy<:h, tym wszys!lkilm,
którzy
k,ooyś
zdecydowoJ.i się szullcoć pO'Hoozen io 2<:1 gro'n icq.
Ni.e d.o,~czy to jedna,k przypodków, w któr)"Ch osoba pozo-

Maltret9wali swego kolege
apadl wyrok w niecod:zi~nnej
sprawie znęcania się
nad
U-Ietnini
chłopcem
puez trzech niewiele od niego
słarszych uczniów szkoly zawodowej. Zdarzenie miało miejsce
w Grudziądzu (woj. toruńskie)
w ub.r. M1odociani napastnicy
pobili i okaleczyli swą ofiarę i
pozo ławili wyczerpanego chłop
ca w rzece.
Sąd
skazał
oskarż onych o
pobicie: 19-1etniego Adama J.
nll
2
lab
i
4
mie iące
pozbawienie
wolności,
a jego H-letniego kompana Kazimierza O. na 2 lata więzienia.
Wobeo najmłodszego z napastni)tów - Zbigniewa Z. zastosowano środki przewidziane w us~
bwie o postępowaniu w sprawacb nie1etnich.
O Sąd Rejonowy w Zgonelcu
(woj. jeleniol'órskie) rozpomal
sprawę przestępczej grupy ujmującej się przemytem srebra z
Polski do NRD. Prawomocnym
wyrokiem SKazani zostali: 35-letni Roman P. na % lata pozbawienia wolno' ci i 1 mln 600 tys. d
grzywny za niele,alny wywóz za
g1'anicę
wyrobów o zawartośc:l
55,7 k, nyslego srebra, 33-ldni
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Zenon M. na półtora roku pozbawienia wolości i 1 mln 300 tys.
,rzywny - przemyt 41,7 kg srebra, a 26-letni l\hrek P. - na
rok pozbawienia wolności i 5łO
tys. zł ,rzywny.
Kary pozbawienia wolności
zostały oskarżonym warunkowe
uwieszone na 3 lata, ale op rócz
grzywien zapłacą ooi na rzecz
skarbu pań twa równowartość
wywiezionych
nielegalnie wyrobów rebnych w łącznej kwocie bl'sko 3,4 młn :d.
O Z morskier;o portu handlowe,o w Gdańsku nadszedł meldunek o kradzieży z jednego z
magazynów znacllnej iloŚ(li .redków alarmowych uzywanych
m.in. na morzu: rakiet i pistoletów sYl:nalizacyjnycb, plaw
d mnych oraz
poehodni morsltieh. Urządzenia te stanowiły
wyposdenie
pneumatyeznych
tratw ratunko",,'ych, które zostały przez d odziei splądrowane i
u zkodzone_
Włamywaczami okazali się uuniowie ukoly podstawowej w
Letniewie - 111 Gdańsku. Dwaj
najsłarsi licz.. po U lał, a najmiodny ma zaledwie 11 lał. Nie
tylko nikt im w tym nie przeszkodził, lecz nawet nie zwróciło to
a1l1qi ma,azynierów. Próba odpalenia przez chłopców t1'zeeh
rakiet spadOChronowych, omal
nie doprowadziła d. pożaru poWisJtieJ .tacji »aliw pl)'DDyeh.

stojąco Z<I grom ką nie pOlWróciJQ z podróży sluxbowej, bądź
sytuo'Cji. w których pope~nione
zc>stało jQlkiieś przestępstwo.

Jed n oc ze ś n re
p.QISw1n owiHś my
w)'móg uzyskilWo'nio p rze.z
nOJ$lzych obywate,li ffi.Oljqc)'Ch pasz;porty ka,nSlulolrne bz;w. klO'lJoz-ul
wY'jo'zdowych. Były one wydol\NOl/1e
w polsk ich urzędach konsularnych i niejednoQkrCl'tnie WlqIoło
!oię to z koonieoc.znościq dojozdu
do ·konsulo,tu z odległ)"Ch miejsC.QWOości. Ulotwienie to powpnn o
gprzY'jQoĆ ko'ntaktom noszyoh obywa'te,1i przelbywo~qq"ch lega~nie
zo grQnką z i.ch rodzin orm1 w
kro'j u. tym ba,rdziej że zomierzomy c.zęściej n 'iŻ d otrchcza's wyda"''CIoĆ
Qlso'bom zo,intere,sQlwa'nym
po'sz.p-o-rty kons>UiJ.o, ne,
znieść

Mówią

eksperci komisji

DOKOBCZENIE ZE STR. I
Moź,na
je'dłooznae2lo i e
sl>wierdzi.ć . że PO&tętpowan,ie z,alog·i było w pełno; raoC}t>na~'!le i
wasa,1mio.ne, że wykazała SJę 0n.a
ba!'dą;o
du.ią
w i edzą,
n i e,z,wykłym opa.oOowa.niem. Syt·uacja w ja·k iej
znalaa2 s.:ę
s'<lmolot była ba.rdlZO brudl!1a .

W
moQlll.Con·óe
awal!'iJ
siL
n iilniw nas.łą,pił poź,u, a rówflocz,cśnie z-oosŁała ro7Jhermetyzowana kabio(l,Q. Us2lkod'7JeJli,u uJegł au'roma-Łyczny pil-ot. A co na)gocs.z.e 7,o·sta ł zn.iszczolllY UJkła.d sterowa<ni a sler em wYlmkości. . Zalod!Ze do r eg,U!l·owan:oII wysok06ci samolotu wZ@łę,d,em 7.iemi pozostał tylko
trymer, normalnie
si u ż,ąc y
d.:> aerodynamic2nego
wyr&w'lliOwaianioa samolotu. Poruszająe
t~ n iewie'lką
kla,!)ką
moi.na było, co praw'dla, zm,Ie>nLć
poł!>ien le ster u
wysOokoośc r, ale
n ie pozwalałO to na spra,w:n-e,
norm.alne reguJQowa.nJ.e wysokoś
ci lotu.
Używając
normal-

n ie st·erowni.cy (odeięte-j w tym
przypa(Jfk,u wskutek awarii od
s eru wyso!tQŚO:), piJ.ot C2U)e
wyehylen:e steru wy5O'kości 
\J'Żyw a jąc zaś do lego
trymera
n ie ot r zymlU)e on ta,k.!ej z.wrotne j imf?rmacji., jakże pr2.ecież
p ot r zebnej żeby " CtZ.Uć" samolot.
Pon i eważ
wykonywanie nim
man.ewrów bylo utrutLn.i.()ooo, wy_
Orano lot możUw ie po prostej,
jako najbe'l.p:eczni.e-jsz.y.
By1 jeszcz-e dmgi powó:i, dla
którego zbyt szyhk ie lądowan i e
nie wchodziło w grę. Naleiało bowiem 7Jr zu: i ć jak najw i ęcej pa1:,wa , a by ZJllln;ej.szyć c : ęiar samoJo:>tu . Od'I'.l'gloŚć od Warszawy b y1a w y st a rC2.a.j co duża ,
aby to uczynić w
znacznym
stopn :łu ; do C'ruw iJ i 7Jderzen ia z
ziem i ą z.ałoga zlała
ponad połowę paliwa..
Ze w2Ig lę;dł u na
. nasilan:e się sytoocji atWaryjnej w pewollym momencie zało
ga postanowiła jednak lądOow a ć
w Modlinie , n a co oczyw:i;cie
UlZyskała z.godę . WklI'ótc e jednak
pote-m, ,PO krót k iej naradzie
m ię,dzy czlon.kami zalog~ (zar ejestrCl'wanej
prZlCZ pokładOowy
magnetofon) kapitan zdecydował
że będzie lądować
na Okęciu,
gdlZi e jest lepsze z-abez-p:eczenie
prz~i.\V~:>ia.rowe
i me<tyczne.
.. Wieża" zaproponowała ,
aby
podchodził na najbliższy od niego pas. M iałby wtedy jedlnak
do czynien i·a z tymym wiabrem,
u.brud'Oiaiącym
lądOowarue z u.wagi na stan tec:-h.nicmy maszy_
ny. Postanowił więc oble~eć lot_
nisko od zachod.u, aby lądować
pod wiabr. Mo'Ż.na wówczas dlOŚć
stromo schodzić, a jednocześnie
prędkość tzw. przyziemna
jest.
:z.mniejs2lOna o prędkość wiatru
Być może decyzJa kapi,tana byŁaby inna, gdyby
wi.edz.ial, że
caly ClIIS trwa l>o'ża,r w tylnej
c.zęści k.adl 00. Ale z tego, że
nie został ugaszony. zaloga zd.ata sobie spra.wę dopiero tedy,
gdy samOolot z-bli~ł się jUIi do
tEglO dal6ZCgo pasa
należy
przypomnieć. że z lD>WOO'U popmec irumia pn.ewodów
elekt.ryC2lllych czę.;c.iam~ ze zmsz,...
ezoneco alIDn ika. sygnaJimcja »0_
~a

nie

Swic:towali spółdzielcy
Z okazji
Międzynarodowego
Dnia Spółdzi elczości w Urzę
dzie Wojewódzkim w Kielcach
odbyło się w piątek spotkanie
przewodniczących
rad nadzorczych i prezesów
związków
spóldzielczości
z przedstawicielami wladz politycznych i administracyjnych woje~_ództwa, z
I sekretarzem KW PZPR Jar osławem Motyką i wojewodą
Włodzimierzem
Pasternakiem.
Mówiono o tradycji ruchu spół
dzielczego, kondycji spółdzielni
w reformie gospodarc~j. Podkreślono potrzebę systematycznej współpracy zwiazków spół
dzielczości
z radami
narodowymi i z samorządami.
Po południu, w Teatrze im.
S. Zeromskiego odbyła się uroczysta akademia, podczas której
zaslużeni spółdzielcy
otrzymali
odznaczenia -państwowe. resortowe i odznaki. Krzyże kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski
otrzymali:
Mirosław
:Mlaz,a,

~Lał.ala

normalnie.

rządowej

W tyc-h

ostat nl-c'h m:l!lutach
był
coraz w:ększy
go św lad'kowie v;ż
7lde rze n iem samo lo t u z
Poiar stal s:ę zrcsz,tą

lot.u og i eń

-

Najlepsze osiedla.
pWlktem
go posiedzenia Pr
w Kielcach było DOOSUTIlmNa.U it
Głównym

współza.wodnictwa
miesz'kańców miast

1936.

Po podsumowa'niu punktów
gboszono wyniki. W grupie
siedli mie6z.ka.niowych
miej ce przypadło osied
wików w Ostrowcu (1
nagll'ody), drugie zajęlo
nr 5 w Miecbow
a
"Dolna Kamienna"
Wśród sołectw pier
pny:r.JUIllo sołectwu
(1 mln zł nagrody),
znalazł o

się

sołectwo

a na trzecim N asieehowice
,minie Miechów.
W dalszej części obrad
d.i::un za.poznalo się Z L<1 . . . .~a·~ Jq'
p.I'ogramu wY'borczego
sków z.głoszonych pod
włddz wo.jewód-z,kkb w
kampanii wY'borCó!:ych do Sej·
mu i rad nal'Odowych. Do rea·
lizacji przyjęto 314 p Ol<>tula tó\\
i do tej pory :z.reaJJzowa-no w ca·
łości 79 nato-miast 128 jest obecnie reali2owanych.
(JPA)

w :dzńeli

p.."'Ze:i

z iemią.
głó-wną
przyczyną
t,ragjc~nego
7.akończen;a
lotu. W ostatniej
jeg~ fazie og ień usllkorltil rów-

ruiei lI!!dad sterowal'ja lirymerem; aby p:>r'U6lZYć tą klaopokĄ pilOot ll1łus:.al tcoraz każ.doraz.o.wo
nacią€nąć z,w i6a,~ą Jion.kę, wsk,utek: c:r.ego sterowauie . n~e moglo
b yć precyzyjne,
i co z kolei
Slpoowodowało , że w 06tatnie-j tam sa.molót leciał jak·by .. delf ~nem" -;na p~em i<I'II w.znosz.ąc
się i Oopada,ją<:. Ni espełna 6 km
prz,ed Okęc~ em, lro lej n ego, podł\.LŻnego
wahn ięc~
sa.mo.low
nle uda10 się zJoik widIo-w ać prll.eZ
Sltero-wan:e uszatodtwnym trymerem; maszyna sk.:emwala się w
las.
Patrząc
na te wydarzen ia z
p&S!>Ckiywy - stwi-erd:Z:li ekspN'Ci brzeba w Y !'3tić u znaIllie, że kapiltalIl lak szybko i doki.a.d!n,; e w 00 r dJoo trudne j sy'tulac ji
opanOowal
sterOIWarue
prZ1e<2. trymer sterem wysokości.
- Jakie były skutki dekompresji?
- W ch,w iiJ.ę po wystąp.len · n
dek.o-mpr esji sp:>w'o dowane-j awar ią,
na sk>u.t:ek powst1Ul': a
różn.: cy ciśn.;oeń, Wr7:wi oddlZielające k.abinę pasażerską od tylnej cZę6c i samolo tu zamknęły się
same
stw ieroizili e·ksperci.
Sknl!tk i dekompresji odcz.uwane
p.I'zez z aŁogę i pasażer ów były
w su.m ie rkewielk ie, tym bardziej, że samolot w krótkim czasie ZllllIIl i ejszył wys:lkość do 4
tys. m. Zupebn ie n iep r a wd'ZJ.w e
by ły
po~łosk.i
o zn.alez.ieni I;
szcz ąttk<>w
stewa rdesy
j.ak'Oby
w y.ssanej z powoou de kom.presj;
między Grud2. ią:lzem a Wau'szawą·

jaki sPosÓob udało się
peejalistom tak dokładnie odtworzyó przebiec awarii Bnika, skoro wiele j~o części w
momencie uszkodzenia rozsypało się na duiym obszarze w
rejonie Grudziądza, a ponadto
spore zniszczenia poczynii poiar?
- Met1>dolog i>a b3.dań wypadkÓow lto-tn iczych jo€st dlz.iti bardzo
rozw~ n i ęta. Najwai.niejszym małie ri alem
badawczym
były
szczątki slllnika i pozostałyeh elementów samolotu. W rej.onie
GrUldlz,ją~
teren ~salo
m.im. ponad 700 żołnierzy i wielu tni..liejantów. Dzń(kl temu :wstały o<inaletio.ne niemal wszystkoie części silnika. WspólC?Je9Da
metOOologie p07lWala też precyzy joie ok.reślić moment wystąpi enia
awarii;
s~ierdLić,
czy
m.:ała
ona miej9ce jesz_
cze podczas
lotu, czy
też
zniszczenie nastąpilo później Jla
skutek pożaru. W ba.danilllcb
tyoch uczestniczyli
wybi~n; fachowcy z różnych d.zi.edzin. An.a1i.zę przebteg.u wydaczeń uła
tw iło odotworzenie
zaplsów zawartych w rejestratorach.
Wyniki badań komisji - zaznaczyli jej ezlonkowie - z uwagą już były i aIł ~()wQne
p.1"U2. prooUoCeola sa.mo.lohlo,
-

W

http://sbc.wbp.kielce.pl

Telefon interwencyjny
OOKOBCZEN'IE Z E ST3 I
n!Je 7Ja'!rzymal się na przysliln·.
ku w Woli J.achowe-j, g~e Q '
czek.iwali pod'l"Óżn~ mimo
że
posiadał wołtne mie-.i&ca. nato-.
mi'a st za.trzymał się w RadHni~
za,bierając lrobiety 2'. weliną. które to swoim bagażem zajęły siedem m1e-;SC si.ediZących. J ak4ei
było mO)e 2ldzbwileonie. gdy k!e-,
rOowoca z ge<S>tem zawi'Ózi pasażer
ki z bagażem na d·w:orzec PKP.
Pytam się, komu ma slużyc '
autobus dla przewozu ludzi czy
baga~u?

Zdarzenie prz.edsiawiOolle przCl
nasac,o ezytelnika je»l tym ba rdziej niepOkojące, że nie jest to
pierwny pn:ypa.dek te,o typu .
Niestety, podobne seeny zdartają się coraz ezęściej. Z prośbą o
wyjaśnienie sprawy- zwrÓ(liliś
my się do dyrekcji Kieleckier;o
Oddziału PKS.
Zdarzenie przedstawione
priloC'Z pasażer a jest dla nas bari:I~o pxzylcre, po.n.ieważ chOOz.i t u
o naszeg.o kierowcę - mówi zastępca dyrektora d6. pnzeW07;Ó W
Józef Piętak. - Mogę obiecać,
że sprawę wyjaśnimy do końca ,
a wobec kierowcy zostaną podjęte kroki sluźbowe .
(TG)
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.:. W nocy z 4 na G bm. z ul.
Fosforytowej w Kielcach skradziono .,wartburga" koloru kości
Słoniowej. Samochód posiada nr
rejestracyjny KIB 39-46.
.:- Tej samej nocy przy u l.
Chęcińskiej ze ściany bloku odpad1a lampa jarz.eniowa. Awaria 06wietlenia na szczęście nie
spowodowała obrażeń przechodniów - uszkodzlla tylko wajdujący się w pobliżu samochód.
.;. W Kielcach przy ul Swięto
krzyskiej będący w stanie nietrzeźwości Jerzy D. skradł kurtkę skórzaną w zakladzie
krawieckim. Został zatrzymany na
miejseu przez właściciela.
-lo Wczoraj w Krainie (gIIL
Górno) l-roczny
Mateusz
F.
wybiegł z domu
i wpa<il pod
koła
nadjeżdżającego
"stara".
Dziecko poniosło śmierć
na
miejscu.
W Końskich przy uL Polnej fUnkcjonariusze MO zatrzymali 17-letniego Sławomira R.,
który będąc w stanie nietrzeź
wości wybił 18 szyb w budyn'
ku Szkoły Podstawowej nr 2.
..,. Podczas zawodów
lekkoatletycznych, rozgrywanych na
stadionie w Stąporkowie kula
pchnięta przez
jednego z Z8wodników spadając uderzyła VI
głowę
17-letniego Robert~ S:
Doznał
on cięźkieh
obrAŻeJt

<.

ciała.

(JPI1
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Rosną

rozlewni

czynsze

u

tąporków"
K omunr.lna
zlewn ia Gaw Stąporko
to znaczą
w
kraju
tawca gazu
przewodowe. . do
ośmiu
_ iennych woje ództw.
Codzi unie ' lulejnIł

op
..

Okres s przed 8-10 lat wy~rochę jak z bajki w yję~y. Ale się wtedy malowało! Poprzednie w ładze miejtskie stały na stanowisku, że
o dobrym samopoczuciu mieszkańców decyduje równiei estetyka ścian, Dzis iaj nikt poważnie już nawe~ nie przymicrza się do takich rzeczy,
a odnowień elewacji czy klatek schodowych dokonuje się
tylkO w sytuacjach krytyczlIiYclL Spółdzi e lnie stały
się
po
prostu bie dniejs ze,
bo
wzrosly koszty eksploatacyjne. Wojewoda _ kielecki
podniósł opłaty
za jeden metr
g ląda

rozlewnię

zeza
8

ok otysięcy

du ' ycb
ll-kg
lI.t i gazowyc,h
p neznaczonycb
l1a
indywidu abaycb odbior- . .Test
lo
mo'~1iwe

.0
IQ

Se-j·
rea-

ułató "

. w cat obec(J P AI

dzięki

s la ym
dosla..o
gazu
z
pl kicj "Pelroch elnii" .
CAF
ojciech Stan
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Komputery wzakładzie
Z kłady Naprawcze Taboru
Kol jowego w Radom iu zakupił
dwa komputery IBM. 0bec 'e jest icb już osiem. Ulat iają one p racę w księgo 
w • i i gospodarce
mater'aJowe). Ich rola nie kończy się
na tym. Stanow ią także wielkie usprawnien ie pracy w dziakl kadr, albowiem
pozwalają
na założenie kartot~k komputer wych.
(8r )

, z u J.
skra. kośc i
Ida nr
7

ul.

u od·
Awae nie
<:hod-

budyn e lc socjalny i weJscre do
p iwnic Franco is, o kilk o tygodni
późn i ej w broworze Kobon ya i
w Budapeslcie - ogr~mny bu ·
dynek rozlewni piwo vlfaz z pomieszczeniami socjalnym i i technic znymi, które go wartość osza ·
cowano no blisko 6 mln- rubl i.
Z kolei w grudn iu ub.
roku
przekazan'o
dyrekcj i
browa ru
czterop ię trowy hotel robotniczy,
którego wykonawstwo
zlecono
P rzedsi~bior$twu
Budowlanemu
Przemysłu Węglowego :t Katowic.
W a rto zaznaczyć, źe kielecki
.. Exbud" wygrał konkurs
na
wykonan ie tych inwestycji, gd yż
zaproponował
naj korzystn iejsze
ceny o raz najkrótsze
te rminy
wykonan ia i najlepsze warunki
d la strony węg i erskiej. Zdan iem
dyrektora b rowa ru, Fe renca Ke·
kesiego, iad na inna firmo wę·
g ierska nie moglaby pod tym
względem konkurować z kielec·
kim "Exbudem". Obecnie p r~.
cownicy tego
przedsiębiorstw o
p racu ją w kopa lni
odkrywkowej bo ksytów w Bicske, w zakładach motoryzacyjnych Robo
w G yor o raz w Ga nz. Mava g w
Budapeskie i De b reczynie.
(os)

przykta.QI.zie osiedla Ba rwinek
rzy mikrokomputery, obok
trzy telewizory ustawione
w niewielkiej, m ieszczące j
Il jwyżej dz iesięć
osób salce.
U jęcia edukacyjne oparte
na
t m zestawie prowadzone
są
dwa razy w tygodniu pod faowym olciem Instruktorów lodzimiena
arciDkow kieKo
i Tomana Kośoielniaka, pracowików naukowych Politechniki
więtokrzyskiej. Ciasne pomieszenia limitują licU>ę uczesln iów kursu.
- Chętnych mamy trzy razy
ii:Cej - in.formuje
Zbirniew
obyle\\' ki, kierownik klubu
ieszkańc6w os. B&rwinek. alomiast codziennie organku'emy różnego rOdzaju gry komputerowe, w których uczestniczą wszyscy chętni.
To istne
szaleństwo. Smiało mogę powiedzieć, że te !ajecia deszą się
najWiększą frekwe:JcJB.
Dz ialalność lru ' ~u~aina klubu
wykracza znaC~tl ' e pn3 Cl<lżli
woścL Plac6wka mi~ci s ; ~
w
p?mieszczeniach przemaczonych
plerwotn.ie na osiedlowy sklep i
pra1rtycznie dysponuje zaledwie

T

jedną salą.

Mimo trudnYCh
warunk6w
lokalowych. myśli s'ę tu o zaSPOkOjen iu ootneb wszy=tkich
grup wiek,., y ch. P?ka'!y _ kra-

WjUY

złotYCh. Od stycznia na mOCY
uchwały WRN zwiększono opłaty
z
tytułu
wieczyste j
dzierżawy terenu i to aż pię 

ielczanie na wegrzech

ednym z przeds i ęb i ors tw
zagranicznych dobrze znanych no Węgrzech jest
a I
prz dsięb i orstwo Eksportu Usług
:ystanTe chnicznych .. Exbud" z Kielc.
~e c.o U Procownicy tego przeds i ębior
natostwo znani sq tu od 1982 ro ku,
łdl in;~
O pracowali m.in. przy odbudo'ł. któwie
budapeszteńskiej
opery,
y sieWzgórza Zamkowego, budowali
Jakiel
y koje-, linie nowego metro nr 3 przy
,"oście Arpoda, obwodnicę
w
.saŻeIPKP. . Veuprem, autost radę w Budailużyć ' peszcie , osiedle
mieszkaniowe
li czy
w stolicy Węg i er i w Oebreczynie .
przet
n barpołow i e ub_ roku w liczą
iest to
ce j ponad sto lot znane j wy lypu.
twórni sza mpana
..To rl ey"
w
dartaBud apeszcie .. Exbud" przekazal
.śbą o
go spoda rz o m zbudowany w c i ą
Ó<liliś
gu dwóch lot nowy magazyn ,
ckiego

VJny

sześcienny

wieckie i racjonalnego żywie
nia, porady kosmetycwe, lekarsk ie - słowem zajęcia dla pai\
klub organ izuje wspbln ie z Zarządem M iejskim Ligi
Kobiet
Polskich. Z myślą o mlodzieży, a także o dorosłych,
prowadzo.ne są zajęcia muzyczno-taneczne, a takle aerobik. Dla

ciokrotnie. Te wszystkie pod wyżki wpływają na wzrost opłat eksp)oatacyjnycll, a cię
żar tego wzrostu s padnie, oczywiście, na barki członków
spółdzielni.
•
kończyly się czasy dotacji.
Władze spółdzielcze zabra-ły się
do szukania dróg
likwidaCji deficytu, jaki po

S

podwyżkach

musiał
wzrosły

nastąp ić ,

Rzecz jasna
od l lipo ,
ca opłaty eksploatacyjne, które wynoszą nie 26--28 złotYCh ,
jak to by lo do tej pory, a
34-36 złotych z metra kwadratowego powierZCh ni
miesięcz
n ie. Spółdzielcy natychrn'ast dodaj ą, że K ielce i tak będą stosunkowo tanim mias!em, Qo w
takim na przyklad Lublinie opI aty te będą wy n osić od 38
do 54 zł.
Malo tego. Spóld zielcy t wierdzą . że te wszystkie podwyżki
opłat
tylko zmniejs~ deficyt,
ale go nie zlikwidują. Proponowali, a-by ()platy na rzecz
funduszu remontów zwiększyć
n ie jak w końcu stanęło o 84 zl
na metr kwadratowy pow ier zchni rocznie, a do 120 zł. Konkluzja jest jedna - wzrost wysokości opIat n ie zrekompensuje wzrostu cen materiałów i usług ani oplal za wodę i dzierżawę.

Odbije się ta sytuacja na
tempie i zakre 'e podejmowanych i zaplanowanych prac remontowych. S tan teChn iczny budynków będzie się pogarsul to jest pewne.
by te trochę teoretyczno-tinansowe rozważania ubrać w konkrety.
trzeba
zajrzeć do poszczególnych, wybranycb spółdzielni. W as f
.. Armałury" oblicza się, że przy
tym projekcie wysok~ci pod-

A

)ęc. Mimo ciasnoty. młodzi upaleńcy pnychodzili regułarnie
i z zapałem ltonstruowali mo-

dele.
Dziś modelarnia ujmuje
pomieszczenia z prawdzi wego zdarzenia przy ul. Gwardii Ludowej. 1i cści s:ę tu również obszerne upIecze. Kielecki Aeroklub pomógł w organizacji, przekazując zestaw speCjalistycznych
nanędzi wartości 180 tys. zło
tych. Resztę sprzętu zakupila

ciem nowej po~ Iv
p·,j!'d.l,t
deficyt remontowy w
trochę
po innych nni.. w
tym roku wyniesie okolo H ml n
kraju Porównanie dla Itielrczl. przy czym tegoroczny funkiego n ie wypadło Poz.\'ty wn e.
dusz remontowy łącznie z uNie dość , że gdz:e indz·c.i 0bieglorocUlymi odp isami wynietrz 'mują większ n dota cje
lo
sie 13 mln. Na same remonly
maja jeszcze coś
bez
CPl:
planowane wind bra kuje 2 mln
przcprow adZJ n ie ren'onljw kazł. A w .,Armaturach" jest 17
pitalnych
jest
nicr lożl · we .. ,
wind wożących ludzi k ilkanaś
Mieszkan ia
rotacyjne
t
cie lat. trzeba by je na dobrą
właśnie ten próg. W Padon' u
sprawę
wymien ić
w najbliż
stoją
dwa
budynk
i
rotacyjne.
szych latach, a zostaną wymiew Mie lcu jest takich
moe»znione za lat 8-9.
kań
70. li. w Ki clcacl'? .J ż
Harmonogram
remontów
n i edłrtgo przy
uL
Tono.owwobec nowych okoliczności trzeskiego będzie... 12. r tu
się
ba bylo pozm ieniać.
Dopasokółko zamyka.
wać do nowych kwot remontooie
sil;
wycl~w .l(\
ic
wych. A w praktyc przedsta przedst a wion e
prohlemy
w ia się to w sposób nast ę pu
ni
ą
tak
w .\iue j:lk
jący: odchodzimy od
wykonywania tych zaplanowanych prac. 'brak mic~zkań. T łko ie k aŻ'
da
dz
i
iaj
n
ie
wyddko\\
ana
które można jeszcze o rok, dwa.
złotówka
na
remonty.
n 'etrzy przełożyć. Zresztą na zautrzymywa n ie budynków
we
biegi estetyczne już od dawwłaśc i wym slanie odezwie
s;ę
na n ie mamy środków. Wykozwielo k ro tnion ymi koszlami za
nujemy tylko doraźne prace ukilka czy kilka na'cij' lal. N Łe
trzymujące jakie
takie warunl ylk o z powodu inflacji ... (l \ )
ki
eksploatacyjne. Na pewno
n ie będz iemy malować budynków, bud ować parkingów itd.
rzeczowo
oce n ia
problem
' zcz~dni żyją
prezes spółdz i elni, Marek Woj lasiewicz.
Podobna sy tuacja pan uje we
wszystkiCh
spółdz ieln i ach
w
K ielcach. Nie maluje się
co
cztery lata klatek jak przew~
Oceniono konkurs organizoduje norma, tylko dużo rzawany co roku prz z Narod~
dziej, nie mówiąc już o tym,
wy Bank Polsk i pi. "DZIŚ oże prawie już w ogóle n ie koszczędzam w SKO jutro w
si się trawników i ich n ie naPKO" na terenie woj, kielecwozi. ..
k iego. Komisja brala pod uwaGorzej nie może być , To już
gę
przede
wszystkim
licz.bę
nie jest planowe wykonywan ie
młodzi eży posługującej się ksią
zabiegów przedłużaj ących żywot
żeczkami
SKO
w
stosunku
do
naszych budynków, ale kiepskie
liczby młodzieży w szkole, slokałecze n ie roboty. Po wizycie
pieit upo:ł/szechn i enia konkursu
złożonej w RPGM okazuje się
wśród mlodzieży, p race spoleczjednak,że gorzej może być.
nie użyteczne oraz warunki ",
RPGM jest instytucją dolojakich funkcjonuje szkoła.
A
waną przez Urząd Mia ta, Wyoto lista wyróżnionych w tym
sokość dotacji na remonty nie
konkursie
placówek
oświato
zmienia s ię od lat. Co lo owych: Szkola Pod lawowa
w
znacza przy oaszym poziomie
Dobro
wodzie.
SP
w
Kamiennej
inna cji chyba każciy w ie. FunWoli. szkoły numer: 4. 13, 15,
dusz remontów przy jęty na po17, 25. 28 w Kielcach, LE i
ziomie minimum
wynosi 100
ZSZ nr 3 w Końskich, SP nr 1
mln. a to i tak po mocnych
w Końsk ic h - I nagroda oru
targach. Tych pieniędzy jeSl.szkoly: w Łukowej, Miedzierzy,
cze nie otrzymano i na dobrą
Mokrej,
Nowym Korczynie, nr
sprawę nikt nie jest w stanie
nr 4, 5, 9 I 13 w Ostrow cu, w
pow iedzieć. kiedy to nastąpi.
Piasku W ielkim, Pilczy~y, nr 1
W p rzypadku budynków ado'
i jej filii w Pińczowie, w przymi nistrowanych przez RPGM
byslawicacb, Siedlcach, nr nr
nie chodzi ty lko o w yg ląd i
2 i 11 w Skarżysku. nr n r 3,
estetykę budynków, ale o ich
5. 6 w Starachowicach. nr 2 we
przetrwanie, Są to z reguły
WłoszcZQw ie,
Zespól Szkół Estare, wyeksploa towane budynkonomicznycl1 w Ostrowcu.
ki. Jest ich w sum ie 800, z czeDo krajowych eliminacji wygo 8() wJ-maga w trybie piltypowano SP nr 1 w Końskich,
nym
wykonania
kapitalnych
która osiągnę1a llajlepsze wyremontów. Problem leży
w
niki w konkursie w woj. kieśrodkach, ale jest jeszcze jeden
leckim. Op iekunką SKO
jest
ważny próg... Dyrektor przedtutaj Ewa Slolarczyk . Gratulusiębiorstwa, Jan Dobosz, dyrekjemyl
(J,)
tOt' z konk ursu , p rzed przy jęwyże k,

o

Dziś WSKO-jutro WPK
O

klubu Kieleck iego w
dniach
20-21 czerwca.
Dobre wyn ik i uzyskuje osie dlowe koło szachowe, prowadzone przez instruktora, Luejana amsona , dzialacza PolSkiego Zwi ązk u Szaehowcro. Kolo doczekalo się już swojej drużyny juniorów, grającej w lidze wojewódzk:ej. Corocz.n ie tei:
organizowane są turnieje szachowe o puchar prezesa spól. dzielni. Du żo zyskano przez

Zaspokoić potrzeby kulturalne
naj młodszych uruchomiono klub
malego dziecka, czynny dwa razy w tygodniu. Klub ten pr()wadzą
instruktorki - Małgo
rzata SIedź i Gratyna B aran
oraz rytmiCZka,
lUla Przybyl-

ka
Sporo sukcesów na swoim koncie ma działająca niespełna dwa
lata
modelarnia lotn!czo-kosmiczna. - Działalność rozpoczynaliśmy w maleńkiej ~lubowej
salce - wspomina Maciej Michalecu, instruktor, członek kadry
narodowej w modelarstwie kosmicznym. - Na tej niewielkiej
powierzChni musieliśmy zmieścić
cztery stolarskie stoły , komplet
narzędzi , a przy tym musiało
być miejsce dla uczestni'ków za-

spbłdz ielnia "Pionier",
Łączna
wartoM! wyposażenia modelarni

wynosi ponad pbl miliona
tych.

zło

nawiązanie

współpracy z klubem szachowym przy k ie leCkiej
WSP.
Dużym
powodzeniem cieszy

się wśród młodych mieszkańców

:Modelarze klubu przy spół
dzielni .. Pionier" mają na swym
koncie znaczne sukcesy. W r0ku 1986 w mistrzostwach Polski
junior6w w modelarstwie kOlSmicznym uplasowali się w czołówce,
zdobywając
nagrod.,.:
Mateun lWcbalecld I, 11.ri II .Tauuchta - IV orali Adam Ogonowski - wYl'óinienie.
Te sukcesy sadecydowały o zorgallill-owa.niu w -K ielcach kolejnych mistrzosłw PolsJd w modelarstwIe kosmicznym. Imprez& odbyła się lIa lotru.sku Aero-

osiedla tenis stolowy, a corocznie organizowane turnieje ścią
gają
wielu miłośników tego
sportu. Ciasnota pomieszczeń uniemożliwia korzystanie z łych
zajęć wszystkim chętnym..
- Od początku pracy klubowej założyl iśmy, że nie bedzle
to działalność pozorna - informuje Wojciech ArczyńsJd, członek
Zarz~du 8półdzielu! ..Pionier" Do wspbŁpracy z nami zdobyliśmy dobrych Instruktor6w
i
stljd notujemy jut pierwsze efekty. Ale to nas nie zadowa-

http://sbc.wbp.kielce.pl

rozszerzyć
działal
ność klubową , a szczególnie %ależy nam
na
wprowadzeniu
masowych zajęć
sportow,.ch.
N ie ukrywam, że liczymy tu VI
dużym stopniu na pomoc i wspbł

la, Chcemy

pra cę ze szkołą, która ma być
oddana do użytku w .owym :
roku szkolnym.. W tedy moglibyśmy
organ izow ać
imprezy
sportowe wykorzystując boisko,
salę gimnastyczną·

W osiedlu Barwinek mieszka ok. 6 tys. mieszkańców. W
większości są to rOdziny młode.
rozwojowe. Dz ieci i młodzieży
jest sporo, i będzie nadal p rzybywac. Trudno dziś wyobrazić sobie nowoczesne. duże osiedle bez placówki kulturalne j %
prawdziwego zdarzenia. Barwinek ma taką, niestety, tylko
na . papierze.
Wielofunkcyjny
pawikIin z ośrodkiem kultury
wygląda w wykresaCh imp:mująco. A VI rzeczywistości? Jak
dotąd, jedynie 'Wykopano
d6ł
pod fundamenty .i ogrodzono teren.. Kombinat
Budownictwa
Miejskiego odm6wił wykonania
inwestycji. A może by fachowcy z szacownego przedsiębior
stwa powrócili do tego tematu?
DANUTA PAROL
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b" Czym ocieplić wielką płytę? b" Wymiana blaszanych grzejników
..
go lenteksu i cuchnących podłoży.
.'
, gmJące-

Kr j br

lała

O

Z

zczędnościowych

Jak

najbłiższym

za

o e kierun
Są

c~m cegły. wełny mineralne j i
st 'f?planU Taka ściana o gl"1l_
boścl 38 cm stanowi dostatec-zną przeszJkode dla wody i mil"o?lU.

Wrocławskiej,

Ostrowcu a.keja oc lepl:lDla

ŚC"'I~ doŁy'Czy tylko osiedila Pułank i: P odobThi e
jak w Stara-

chOWicach stosuje si ę metodę
mok,rą
Roboty rozpoczęto w
1984 roku a planUjem y ich U1końc;retJ;;
do koń-ca 1988 - móW ostatnią n iedzielę czerwel uda
aoie odbywa siC
w i klerownJczka działu e-ksoloatrad ycyjne święto drukany, n fe tI "lem Gułenber~_,
tacji OSM. Barbara Kosowska _
dla uczc1~nia . w yn alazcy druk u lXeł- : Jeilna z imprezR!>ooty w kotLujemy w-spóln ymi
paka.z dZJalama starej PJ'uy ckleJ ... parku 1'feplilff't.
si łam i .Ko1nbl;n;!tu Bud owlanego.
ostrowIecklcb rZ"'lIIfeśln i ków i
CAP - MTI
.
YdawalO
się.
l.e
z
takim
d~branoc
Za>kIII'CI.u
Remon.to'Wo-Budowla_
lecaną pl'7.CZ eksO€'!'.tÓw z Po<li- '
błogooław i<eństwem. pl'z.ede
~hni'k'
w · ęt-okl'z)·skiej . Ki'lka ' nego O M W bU!riv nk a.ch kt6re
WS'L)'StA<itnl zaś majac zajuż obrzymałv ter i zna O8łonę
nas ę !>n \. h blok6w ' w trakcie
r>ewlliol1A' oie-niacJ.ze na kosztow_
9!;wierdzi'l iśmy
w m ieszk3JD iacb
r~a nza('j'
Do t ysokolici pierw,
nE! remonty
!)ólo7J{'ln ie mi-esz",:zrosl temperatury w ciągu
sz.eJ!0 p'ęt·r a . "ia·QV sZC2,Vto.we
kalll:Oowe rozprawlll się SoZvbko z
~mv ok. 4-5
. C Wvm iane
maJI1 ~Qnv z kOlorowej blawaciami. które stanow 'a od lal
~rzejników
blaSoZa.nych na uchy Lra.!>ezowej. wyżej. aż do
is1m~
przek leJlst
I"katc>rów
IIwne z.ał<<oÓt!zymy w roku bieszczytu. płrty cem~nt{}wo-azbes
1i~2lIlych bud nków VI' misstac'h
ŻGcym
~owe z~ ·ne acekolem. Materiał
ca łej Polski Ale jeszcze raz . sie
icstety ~ dodoaje wiceprea'Tf?szeif? podda /n si, i Cze~IOMO: t). koń
używany
7.()olacy Jny
m iedzy
betonem
okazało, że nit: wvslarc7.a
nachosłowacjo . , .późno
/)0
ze6 OSM. Tadeu~ Kesmacińsk i
~W11lej przez Jazdę tatarską i
w'elkiej f)lytv 'l
nQt.r:z.ua 0weot . najba I'd9-i~d sł ll'Sl.ne za I'zą
- n ie wydaje s.ię. ażeby tym
: późntJ . al e I tutaj j~,.mo~o'łską . 5) potocznie; iedoo z kosłoną lekka wata mineraldz,ema. a,b y r(\z.wiaza~ i~k.'ś prowe Jeansy znala z ły s ię w pań
f?OSobem udało ;ę de-!' nHywIor6w kart. 6) l losami. 10) tina. Spojenia pl"t acekolow)'cb
blem gOS! uoarczv cz\' 9po!e{!znv
nie. . wyelimi'nować
ktc>pot .v
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jcost
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n
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De) lach" CałoŚĆ' es ctyc?,na i
~7). rlormulował prawa elekz
n,i.ch
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by
się'
zaostrzały
br-wala
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Obserwu.jemy.
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16)
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C?oper ","odukowanf? Iq IJbeeCentralny Zw i ąz.ek Spóldzioelcz~
PIONOWO : l) uschła lodyga
zwallE poloc'hn.~ Pnydworcc>to opi n.~ę.. że teChnologia prefa"'! 'Przez kra jowy przemysł &_
ci BUdownictwa Mieszk.an ioweG'o
~liny, 2) ważny w zapasach.
wym. Przy u~ . K0S5ruka sa }llfl
brykaCJI
jest
wielce
niedoskod2teZOWll I do stępne to normal?.8wiadomił nas oficjalnie mÓ~ specjalista od min. 4) oplala
bu-dvniki oc;eplon
metodą ZQnej sieci handlowej.
nala . a jei u·le-pszen·ie nie prowił pr~z~s MSM że Instytut
1lFZędowo ustalona .
7) strach
",:::adl2.l
do
raoclyk<tl
nej
zmh:nv
Zapowiedziafto ponadto, ż e ZIIT~hmk, ~U>dowlanej cofnął z
1~k. 8) polskie włókno poliestrosytuaCji U mnie builili też ob/lkłady
tekstylne w ypTodukujq
rln' cm I Ilpca br Z€'l<wol~nie na
9) w spa ~recka na Monu
wy
zy ta cięilkoa varstw8 ce'do końca bT. okolo
3.5
Inlfl
s osowanie acekolu. k,tóry U'l:J.Il.Jonsklm •. 11) obozowanie
pod
men.towa. kotórą oc;enlamv śc :a 
metTów tkaniny ;eansowej
z
RO za szkodliwy dla zd'rowia
gOłym niebem. 12) trzeci okres
ny bedzre trwała. cz;' nie opadktÓ're; z kplei aklady od:deź o 
Teoret~·cz.n:e nlnina
stosowaĆ
ery .mezozoicznej, l~ małpa z
D-le
z
czasem
.
Nioę
ma
W'SZo'łl<
w
we ull~lI~q~ calq .kol~kc;ę ub j obla c!l~
krupezow!J dla OSłO ,lV
ia~my kocz.kodallów. 14) de pc>tej
dziedzi>nie
spra w(fzo-nych
,.~w. N l e tylkll hce.ncYjne' '1»dl
_CałOSCl śden. l·le w t'm m'ejs_
te<'hnol~ii
.
me.
n;le ta kże kurtki , pll1łzcze,
OlI
nasz.
w\'konawca
,warIł~zwjąza.nle krzyżówki przesp&fmce ł sukienki.
Warto iesz<:ze
'~polDnieć o
szawski YI<>sto&tal" - s-tawla
lIYłac IlAlezy pod adresem
rcpdłu~ don ies et't p rasy
jak0C)9Zlach _ekonomicz nycb : spoNa p y t anie, dlacu(]o tak póź
warl:lnk i. które jemu z k<olei po_
fikcji "ED" wyłącznie na k81'oda do picia mnie
ł~ ?JlJych n9.,pra wv wad ech ·1O.iono; 7J1"zemy~1 odpowiada doić dej.
sŁawlla Huta .. Florian" prołlwh pocztowycb
w
terminie
dowa~
o dł ugOŚCi t ycia
·czn . ch budawni twa Według
Mmm!e I raczej
wymijająco .
dlJoCe'l1t bl achy - PartyrYPUijcie
sledmiu dni od daty niniejs'lt'!I'o
ieka
jego zdrowiu .
kosz,to!':,'Sów. cena ia](a ~rzeha
że jakby nigdy nie bylo pew_
w 7.a k upa.ch laik' erów i fa rb
nUJneru. Pomi ed1>Y prawidlo'~'e
~i lek
ze japońscy ustazapłacloC wykonawcom
i\I\'n ., ~i
Ile czy ta moda się utn:lI m a
odpowiechi rozlosuje sie nagl'Okl6rY~j .pow.lek a e S<\ blachy:
ie najd łużcJ żyją m leszkailw Ska.rżysku 165 mln d. w Sł9.
O.ozyw . Cle me chOOl.i o złotów
lIę książkową. Karty pocztowe
)k na
. Woda. którą piją
rachowi('ach - 120 ml11. w Ok·l. ale o marki zach<Y.lnionie_
bez kuponn b~dą wyłączone li:
ywajll do prz rządzallla postrowcu - 1.58 ml1l . To tylko w
IOBOwauia.
miecki.e Skad je mamy h~2 Ć ?
w. r.J iera duże ilości wę
trzecl1 mi.asta'Ch nad Kamie'llną.
Na raz·e- więc ciąg"niem I' ro ) e
u wap ia. Je
Ro li razy
A w całym Js,'aju?
s~.()sujac aceł<ol. k 6re~,) prOliuk_
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ił w
wodzie
pitnej
cJa w zakła. dach w Małkini iest
Poza tym dodatkowa robota
"ECHO DNIA"
>01
ałych
Wyspacb
JapońW
dyskusjach
prasowych
kontynuowana i klóref!o
wi~że h~. moct' przerobowe
Kupon )lr 129
cz~.to ~arzeka s i ę w
naszym
wanie dopUlS? za akbua na
ktor~c~ CIągle nie ma za wiele,
kraJU, liC marnujemy wysi/ck
ka norma.
an!taz~~ czesło kroc defl cv towe
japońscy
wyrazili
wyna;azc6w i projektodawc6w.
BOItwiązanie krzyżówki nr 116.
- .Gr~ jn ikii panelowe należ
m a t~rH~ 1 -. To jest cl'na. którl\
właśnie to wpływa
ot6z prasa amerykańska pawym'entć
w 9 bud nkach
w
mllSImy 1lapła~ić Za pozorne . _
. ze
ieszkańcy Okinawy
dała , że Urząd Patentowy USA
POZIOMO: rwdroże. kopalnia.
tym w pięciA! wieżowcach. Poszczedności z Jat ub ie~łveb.
najd i.szl\ średnil\ i:ycia
codziennie przyjmuje oferty 0pastorał , kapo, starszak,
lawitneoo do tego b1:sko 69 t s'ęCY
K
ledv
wreszcie
bedzit'my mądponii, a ponad tą. notuje się
patentowania średnio 300 wy:Jant, zasadzka.
sz.buk ż<>liwnvch żeberek T~m
rz y pt"ZI'd )łZ oda?
.
Wielka płyta - wielkie kło
nalazk6w". Zaledwie ułam'~k ~ I nalm lej prZYJ)adk6w wyPIONOWO: rękopis, z paska.
cza~m pr~ydzi'aly kaloryf rów
pot
na :r:e!\,o butlownicLw&.
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hZaC}l I w chodZi do prodUkcjI. \w ~ .. a.
łękotkn. t iara.
'
mowyru wvmi81lv dokonywaliś
Fol. G. bzurkiewicz
my tyl'ko w przV'Pad!ku awrurii.
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n;tl~zkan i ach nasze eki·p
.. gO~
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dodałkowo uie
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." •
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życie postanowień 11k~ma. aczkolw:ek innego uktrudno jest nadal ustane te okuae lę ehwno wy' po rum
.
moźe:u 11m i n" moC() to jest? Ma 60-80 cm
która zazwyczaj starcza tylko 1
nra. mO~ł) b ć !okatGrz:y 4 mieszrozmiary zjawIska; p uy. . r:r; nla się.,
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wzrc:.st
IjezZ!'4:' lu, waży ok. tJ-14
k~ ,
~an gdZIe smrocll!.we chemika,puszcza
ię ,
Da
pod- by ' 06ób uzaleinłonych .
norl'laloej krowie.
tprowacIz 1) ch
bad\U\
Ta ryczy f daje 4 litry
mleka
lia.
czynią
życie
nieZlll~nym
lit!,wle łnfOrlnac:ji Sł użby zdro- kilo
bowiem, te wir6d agt&.Zgodnie z intencjami twórc6w.
prawi dłowość
obserwoTyeh
ludei
trzeba
wyk.wa
erodziennie Odpowiedź jest prosta
"';13,
rejestrów
MO,
że
z
nało
minik.rowa ma słlać się głów":
wae. a.by przeorowadzić wym' _
~Iem tvm iyj-, I!ł - ~5 h
e• •"
Jest to minikrowa, owoc ekspe_
nym źródłem protein dla biednę pod oia
Bar?2.o . ostrożne STacunkl przyjrymentu meksykańSkich uczonej rodziny WiejSkiej. W MekW sąsiednich starachowicach
malą· Ile 20&-3
łys osób l!J0l
nych. Obecnie 30 takich krówek
syku, jak I w
wielu innych
w porę wyeofano się z aa::ekołu
kon takt Ile irodkaml U2:aleiniawcina beztrosko trawę na 'anI
obecnie
przy
ocie-planńll
śc
iaa:1
k.rajn;:ll .T zeciego SWiata, tyljącymi. Szacunki mniej oStroicho w p6tnócno~wschodnim Mekzewnętrznych
st.o&uje się tzw .
nI' . podają liczbę
dwnJuobLie
.ko mewIele takich rodzin mo~yku. ~ie zdając sobie sprawy,
mokrą.
metodę
;wlacja
!Je
~zszą.
Ale w roku 198& leczeze pozwolić sobie na hodowastyrOPl.aiJ.u..
na
to
stalowa
siatze są p Ionierami prawdziwej reniC;
i
re!tabiUtację
podjęło
mniej
nie choćby jednej krowy i za~ I y~ . Ocie-pla się takie
QS~b niz wlałach poprzednieh,
wolUCji w
rol~ctwie
kraj6w
z~yczaj nie stać icb na kupowamleSLlkarua od wewnąt!'Z st061llDllllO większej dost~pnoicJ po_
rOZWijających się.
nIe mleka, I mięsa . Minikrowa
jac jako materiał izolac lny su-mocy specjalistycznej. Czy 0- wano
•CI Da l_nie mniej
wielokrGłnie,
'1V
łlra
ID
roZWIązać te problemy
i
Koszty hodowli
minikrowy
pret;nę . Wsz sUto własnymi slznaeza to, że dawisko maleje? ~h o bogatych doświacleu~
ób lIsale'wonyeh od e~cgrać ważną rolę w wyżywie
ła= Za!kła.d'll Remontowo -Busą wiele niższe niż
jej praN ie kt~rzy znawcy problemu
( durująoych się PITeniU ludnOŚCi naszego globu.
dowlanego SSM. Wymianę
-_ naltzy do nich I.\farek Ko- Dlach w walce II narkomani .
praprababki Podobno 18 mij • maku), wlęee,t nałoaktywni narkollnejnlac6w paoolowvch na 7.e-łan. ~i są' właśnie takiego Po dru,ie Zwolennicy minikrowy
kt&.
niln-ów jest w stanie wyźy
Wl\cbaozy
oraz llułeinio
liIwne zakończymy oN bietącvm
zdapla. _W 1986 roku obserwo- manI schodzą do podziemia, jak
leków uspOkajających
ra stała się :zresztą pra~dziwq
wl~ się nil. łące (} powierzchni,
to
określa
Towarzysłwo
Roc1dn
roku
m6wi
prezes
SSM.
Ze.
Wac mozna 11 ło mniejsze niż w
onych. A przeoiei ąecja.
gwiazdą meksykańskich środ
UzaletnloDCI1I • ŁYO~a« I dodaje. te sto&olat~n poprzednich lI.mtereso- i Przyjaciół Dzieci
pomoe medycsns nie~w masoweg,? przekazu. ~
Dych
..
Powrót
I Uf>. Stwana lo
waru.e W1eJkle-j płyt powoclo~aDle
odurzaniem się.
Inni
JMł
w.ldn.lll
przede
Jeszcze dalej.
P~opo.nują,
lJy
wl'atenie .ahamowanla lIjawaNUMER 129
~a~ ~~ zawsze rm.elnana.n.4e
J dD!lk prze.stn:egają przed . p_
kim osobom ~ un:a cym
ska. ;r'rudno więo jednoZ11lleznie
kr6wkę tę hodowa~ równiei: w
,~reki śei~ JC8t to techłYD,Uzmem.
Po pierwsze
~lwol'lImi li mak.i- PozelI.o1ogoa nied09konała i w wiein
mI~ch, w małych ocr6dkacl!
mnłej narkoman6w sznkajl\CYcb ocenie, esy obserwowana
lUalełnieul p6trzebUA J>a..,deDoja (spadek Uezby OIIób qł:a
tta iach jta .lIl ZIlł'!2lUO()DO. 'l'aklub na dachacłl dom~
pomocy to aympłom, który mo- oająeyCh
potU
PS7cbolog~J
się _
leozen~ .._
.. w sw.r.achow\oea(:h w ~

-
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modnym kolor blue.
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zc . . .

•
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J
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Pomysły i zastosowania
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eksperyment

to: inżynieria
politechnikach:

Nar omania w statystyce

T

luksus

STRONA 4-·5

==~~~--~~~~=-~~----

Gdańskiej .

Ł6dz

k iej: automatyk.a i robotyka pol itechnikach:
WarSUlww
skiej, Gdańskiej. Wrocławskiej,
Sląskiej. Krakowskiej, Poznań
sk iej oraz w AGH:
polityka
społeczna w Uniwersytecie
Warszawsk im.
Utw()!'zooo będa ponadto n0we. specjalności energet ke
jądrGwa
na klerunkaeh mechanikA . elektrotechnika w lIClitechnlkach : Warszawskiej
i
Gdeńsk i ej lechD&lo.gia materla- _
łów wYllOk~Mrgetycznyeb
n_
k ierunku cbeml. ... politechnikach Wal"SZ8wsklej I S1ąs
k ej; s stemy telekomunikaey.j.Ile urządzenIa transmisyjne. 11rządzenia komutacyjne na k ierunku telek(}munikac~ ... ATR
... Bydgosz~: opt~lek\ronłłuJ
lIa kierunku podstawowe ~rob
lemy techn Ik i ... Pollł.ecbn·iee
Warszawsk lej~ e1<onom!a I planowanie roialIt M klerunk1l ekonomicl.n(H;połccm ym
... AE
w PoznlMl'u~ ekonom 111: a I ~
t a nizacje ł ącz noici M 1I:lerun~
ku ekonomilu I orgaaizacja
transportu
w
l1niwersytec~
S zc2!ccińskim: bloteehnologia !la
kierunku biolog'. ... UMCS w
Lub1 ioie: fizyka komputerowa
na k ierunku'
M ka w UniwersytecIe Warll?9wsklm; m!!mle środowIska na IdeTumru
chemie w UnIwersytecie Im
dama M ickiewicu w Po~a
Biu.
Na ostatnim poe!edzenlu płe
na roym o pow~aniu naw eh

Nieubłagana

statystyka
Według

ostatnio opublikowanych danych, / w 1986 r.
wal'~ć eksportu japońskiego wynIosła 205.5 miliarda
dolar6w.
Natom'ast cena Importu towarów do Japonii
przedstawiała
warto~ 1 2.9 mld dolar6w, czyn o połowę mniej.
. .. W

eJl spos6b Japonia staje
naJwiększym
wierzyelel,.m

s'ę
św i a 8.

i ]I ł1agoltiezneJ. Zwłaszcza te
irodkami sastłlpczymi: lotnymi
r o zpu~zc7:alnikami, klejami, odurłlllją
ię
, ł6wnJe
_niowle
szk&1 pod~tawowycb I z_wodow eh.
Wedlu,; danych K.G MO w tl
woJ t 6dztwach, lDlęclzylnnym.i
w . lf'nlow6rsJdm, katowickim,
lubelskim, Je~nif'1r.hn, komaHńkim,
olIolskim
odnotowano
spad ek liemy zarejestrowanych

z

m

chemiczna
Warszaw-

w
skiej. Wrocławskiej,
Łódzk iej,
Krakowsk iej,
Szczecińskiej
i
Slask iel; technologia chemiczna,
ktÓra z,astą pi kierunek chemia
w uczelniach , gdzie była dotychczas prow adzona; biotechnologia w
politechnikach:

Połud.n.ie. gdl.le k'anv
z~W'nębrzne wykonuje si ę z uży

osiedlu

?l

ł

JRIJU l P ZlCIWKA

Począwszy od nowego roku akademic kiego 1987 /88
utworzonych zostanie kilka n owych k' runków studiów.

techn logii

W roku 1982, na mocy uChwały Rady Ministrów wProwadzon.o w
bud ownictwie m jrsz.kaniowym podwyższoną normę
cI('~ln ą. OZ!1 3czało to w pral,tyce. ŻE' wielka płyta miała
olrz ymywa c ~v . fabrykach domów sO lid nit"jszą izolację we:nętrzna. d7lę~1 czemu budynki nliały być odporniejsze
a przemar ~aDl e. Ta sama decyzja rządu roz. trzyg-nęła także
dył~?Jat trapiący .od la! s półdz i el nie micszltanio;vie _ co
robl c.z b udynkami spartaczonymi w majestacie prawa czyl i<'
zgodDle z polską normą, którą. wyda wała się zapo;U inać
IZ w na~z)'m klimacie b;vlvają srogie zimy? Otóż wad~
tecbno!og'lcz ne stwicr.dz one, w
budynkach
zmo ntowanych
~: konc~ 1981 roku 1U13lły byc naprawione Tl6 koszt państwa.
l.aklCb wa.d. ~a h cza.n.. przemarzanie
ścian.
pękanie
~~aaZ~nYCh grzeJ~lkow c.o. Lzw. paneli. em is je toksvczne środ
ow mpreguacYJllych oraz gnicie WYkładzin POd łoO'owyeh tzw
le nteks u .
"
,
.

roku akademicliim

•

I
narkomanów. Zjawiske najbarekiej widoczne Jest w województwach wllTSZaw1sJUm, ,dańs1dm,
elhląskim.
je1enlOIJ6rkim,
bl.owłekim.
kOMaliAllim, krakowskim, legnickim,
:wzeelń.skbn

ł

Wl'oeławskłm.

Nie zm.Ieni1 8Ię miejSki obarakier narkom"niL Z lIJ iS8 narkomaftów
nrejestrowanych
pnes KG MO, tylko S25 mlenk 'O "a w', l~U nj eb Ił
• J)6ehed~~ speJeczn. - 5,1

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

swojl1 opinie sformułowała
Rada Główna
auki i Szkoln ictwa
Wyższego .
S twierdzono w niej. że ich uruchomienie n a leż)' uznać
za
uzasadn ione
i odpowiadajace
potrzebom rozwoju ksztalcenia
w uczeln iach. Projektowane k ierunki zgodne są bow iem z priprytetowymi obszarami roz oju
nauki i tech niki Ujętymi w uchwale III Kong re su Nauki Polskiej. Rada Główna zwróciła uwa gę, że pow inna być stworzona możli w ość prowadzenia k ierunku b iotech nolo~ ia
r6 wn ież
w uniwersytetach. n i ezależnie
od Istnienia jego w uczelni ch
łech niczny>ch i
rolnicl'vch .

2

przeciwsłoneczny .

Jork. W transatlantycki
La Baule IFrancJa) wypłylU\ł na ",Indsurfen:!
fr_ncus k1 teglarz Stepbane Pf'yron. 7.aru.leru pokona/! tr_8~ w 50 dni
I popra wił! dntyehM:Mowy
reNOWY
r ..Js do

k01'd .

CAF -

AP

lir bieżącym tygodniu ba ekranach głównych kin
Kielc i Radomia obejrzymy kilka nowych , nie zapowiadanych jeszcze p~ pas filmów.
" DRAMATYCZNY LOT"
dramat psychologiczny

rumuńskiej.
Załoga
samolotu pasażerskiego na pot yk . . . . burz
un iemożrwiaiącą

produkcji

daJlIl.y bezpie tny lot Kapitan
i drugi pilot tają przed konieczoości ą
podjęcia
natvcbmiastowej decyzji. W tym krytyczn ym momencie d~ug'
piłot. w Idząc zdene-rwowa.nie kap itana, podejmuje ryzyko przejęcie w IJWoje rece st 6w maszyny I WYJ)l: w dll-II jll Z beznad7iejnego położenia .
Poniew~ jednak sprzeciwił się kapitanowi. musi
nieść
okreś
lone konsekwen ' je słutbow ...
Drugim mot wem'
..... t3'm
mmie rodzący się Itr zys mał
żeński. Zona pilota buntu e si ,
nie odp wi a
jej rola drugoplano wa. postanawia
opuścić
męża . zgnębionego
jU1: zresz 1\
dy cyp 'narna karą
służbow .
Reźvserowa'J
FrancIse Munteauu , . w rolac I!łó n \"~ - VladimIr Galtan. Enllte 8dla~i,
Gheorl:'he Dinle.. i inni (..Moltlrwa").

.. A"'f DA" barwny
drama.t
ps.ycholo iczno-społeczny
p l'odukcji
U ańskiei.
. k ja
r~rywa s!ę 'IV roku 1914
'IV
H awanie. Boha erką '
kobieta prowadząca beznadziejne ży
cie. d ęczona przez męża kabo yna. spę ana
ob =jow mi
konwene
mi .
óre ni
nozwaJają je
ude{! ze
.• złotej
ltlatki". EgzysŁu ona w mr0C2ny h wnf' r73cb, gdz'e C7;
odproe. aukomaniiw poohodzl s
rocbin chłoPlłkl h , 70,8 1'1'00.
• rebot.niezycb. 24,1 proc. - s
inteligenckich. PClłowa , a dokł a d
nIe 49,8 proc. ukońcn ł kaynie szkołę podstawową.
N!\Jlleznie ne !rol1o ",śród narkomanów t nowll\
udzie w
~'Ieku 21-24 lata (35,6 prce. eftld populacji) oraz - powyid !4 lat (2'7 ,4 proc.). Zmnle su
si nat miast liczba nrejestr -wanyeh narkoman6w oleletnI"h
l młodocianycb, co motna uznać
lIS
elldencję pozytywn .
ltóWl1~nIC' jedn.aJt
duolowane więcej nit w 1985 roku
ułrue
po
prudawko ania
§rodłlów od u n:ajl\cyeh:
roku
llblelfłym bylo icb 1025. 117 o'';
załTułG
się
łmierielnie.
Były lAI Jlrzewllźole osob , któn nie ukończyły 25 lat, i ak ukończyło osiemnastu.
jedna 'li Łf'nden
ej! UZasadni3 przejściową
choc1aiby sdy rakcję, mne fakty llnypomlnają. że narkomani.. elIl~le pozostaje sagro'
ieniem dla tycia i sdrowia,
hoie łei ""ałpUi w
sprawcą
mAMl
m oh tylko przepisów,
_W~
ajwytszeJ rangi.

cil!

wlęo

---

Podnjo~le m

~ię

momenciE' padł
strzał .
Początkowo
nie zwróciłem
uwagi, ale potem s oj załem na
żonę. Przerażony
w bif'glem
na
ulicę i
am zObaczyłf'm .. i('rżal ta
i w tym samym

Na .e kranach
barw~

-

- Pr .... szE: mi
w bil C.lY(',
),!I1I'
Merrit. ale muszę zadać panu kil ka pytali. Czy może mi pan po vledzieć, jak to się stało?
- Wła ściwie sam nie
'. 'iem wyjąkał Merrit. Sied zieli~ln y obo je przy śniadaniu i Grac poprosiła mnie. abym otworzył parasol

kierunków

m ierun;y jest cod<ziennym monotonnym rytuałem . Ota~ajl\
JII loozle poZbawieni wS7.elkich
11krupułów moralnych . karierow icze. ~wzgłędni
wyznAlwcv
zllsadv "cel
uśw !ęca środki"
Taki jest m.łn . mllż Amad y .
Natomiaat jej brat to uczci... a().wokat wiem, ideałom
sprawiedliwości. zaś daleki kuzvn reprezentuje młodycb ludzi. którzy dostrzej!all już kon !eczn ~~
podjęcia
rewolt! yj,
Dych działań. Reżyserow ał "u mberte 8oJM. \V roJach ~łównvc
- F.~lind. Nunez. C"esar I':vllrll.
iłv;" Pls._" i in ni es tlnv ne'') .
,:TAJEMl'óIICE PAm WONG "
barwn,
film
przvgodowv
produkcji radzieckiej. Mieszkający
w Hongkongu komisar-z
Thompson którego przodkowie
pochodzili :!. Rosji wpada
a
trop gangu
sp6łc esnych
p'ratów którYm przewodzi olęk
na kobieta pan \'7on, Kom'san odna duje mapę ta jemnkzej wyspy. na której n ie7.yjtlcy już mąi pani Wong ukrvł
»karbv złupione pasażerom statków. Bandyci. hcaC' się z m~('ić
porywa ja wn ka Thom])90na i
iada'a okupu Kł')misarz
potanawia zdo Ć pienilld7 . 7. bierając ska bv z WYspy... Reżvserował
iep_n
'Pue7.inlan.
w rolacb głównvrh
, erik
K onakblljcw, rmen Dt • .lfchanian, Irin" Miros'7.nlcl",nko
Inni (Ro tnik'') .
Pona to z film6w
omawian ych jui przez: nas w tym tygod 'u zobaczymy takie
k"Crltt.er.' '', ~Po dł!szczykv
w
~artek"
( ,Moskwa'')
,.Test
pilota
Pirxa"
( .. ·u :vjn~r.
.,Blues
Brotbers". "Piramida
!trRchu.... ,. posób n
w:1kacje
Bołka I Lolka", "Ucieozka
'"
H
noe .,P rzyjn.clel we!lołego dillbł ~" LRobo nik") .. Orłv Tl'mlci y", ,,'Pdsz we dolar~" ( .. BI\I.. ntyca a.nova . ..Nad,
tyk'"
zór", ,.Zat(adka nil'śmiertt"lnos
ci" (.,PI7. iatn"l. ..Powrót .Te'
dl", .. Sek..'m1i.~ja", .• Obl, oba, ko,
niec eywltl~acjl" (, Poko~n ic'
,.MjJoi', szm!lrll~d Ikrokod \".
" Pan Sa.mochodzik I niesaml>wit.,.
dwór".
,,1f'lIO k o nan ,\,"
( .. Hel'').
wt)

Chcecie to palcie. ale ...
Na świecie n ic istn ie ją iadne
ograniczenia w sprzedaży ty 0niu. mimo li nałóg en powoduje ty~ samo ofiar, ile praca w naj ardzie-j t.,ksyczn ch
zakładach azbestowych.
Corocznie światowa
,.epidemia" nadutvwanla t toni\! pociąg-a za sobą co najmniej milion o i
miert Inycb. Ntekt6re d-an m.6wią nawet o dwóch
mi1io.Daoll.

EllIsa.
Jeszcze jedno, p;wi('
Merril.
Jak si ę oazywa'ą pana
s'łs ed,d?
- ·Z lewej strony mienkają H ndersonowie, z pra e j emf'fytowana
na uczycielka . panna A tlen ' N it"oa ,no wyjechała. W iem . p nlewail pod- .
czas jej nieobecnoAcI karmię
j j
ptaszkI.
- Czy ma pan jaklt'ś p!)dejrzt'I io
Może żona miała 'rogów?
Nie, na p wno nie.
W
ją

lubili .

- Ktoś jednak musiał by ć zainteresowany śm!er Iq
a· kiej żony
Prosz~ być spokojny,
znajdzit'my
mordercę powiedział
penct'T
i
wyszedł z Elllsem na taral:. - Zauważył pan co pod!' n:nJ1eg ? zap ta ł

3
Nie, sir, nic specjalnego
Musimy zat!'m jeszcz ral
IJ świadomić sobie sytuację na ara ie
Pani Merrit jadła śniadani
~wró.
eona twarzą do swelto domu to znaczy że lewą stroną twarz ZWI'ÓC 118
była w stronę uliCy Pan Merril "!I'dział z jej prawf" strony
i
mial
przed oczami ulice. Kula raWa panią ~errit w lewą c;kroń . l\ zalem
mogla paśl! tylko...
.
- 'T'ylk ze s rony ul icy. sir
- Słusznie . Sprawca mus i!l ł ~trzf'lal! z któregoś domu napT7t>ciwko
Ta wznoszona wła nie budowla b łaby idealną kr ·ówka.
Z\\'la~ zrz:J
że dziś jes sobota i nik
tam
nie
pracuje
Tydzień p tem wydział morel r~ w
ole uczynił w tej sprawie ani jednego kroku naprzód Żndnych ~lar:lów
Obdukc'a wykazała
jedynie.
'e
c;pl'awca strzelał z pit>rwsze~o jp r;t
nowo wznoszone~o budynk U
FII'~
~Iedztał cale ~o zi y nad
pro okolem dotyczącym
sprawy
GraC('
Merrit Wreszcie pO zedł no t>l<:rpta-

rlatu

- Niech pan llważa - powied7.iala jego sekretarka Anna - bo SIp'
pan zamartwi na śmier ć W oopielniczce znalazłam zn6w d7ipwie(o niedopałków

4

----

Trzy nale ża ły do pAnt . Ja pnecież nie używam szminki -

sierżant zastanowił się
- Szminka - powtórzył.

Anno - wykrzyknął n,dośni
Przypadek '1errit
Tiech
ani
tychmiast Odnajdzie fo o~ra i 1"'0
bieną na tarasie i każe ją powi kSzyć. Ja przez tt>n C?;3S pOPrltrz
na dom panny tlen.
Kiedy EJlis wrócił na ieg~) hi ' rku
leżały powi ~ks zone zdjc;cia
-a jf'Onym z nich malazł to C7.eJ(0 Lukał
A.n ,niech pani ooprosi porucznika
p ncera
atycbmia~t
. Porucznik wpadł 'ak una
- Niech pan to pokaże - powir'dział, a potem dhlgO wpatrywa1 się
w powiększenie zdj<:cia.
_ Człowieku . sam nigdy b)·m n;:l
to nie wpadł - powied ział Jt>s
pan przebiegły . m6j ("hłopcz.. Jedziemy natychm Iast do MerCl;:l
_ Bardzo nam przy' fO. ie m ll:i my panu przeszkadza jeszcze al. .powiedzlal porucznik przepraszaJą
co do l\1prri li - ale trzeba 'yjaEn'ć
pewną spt'awę C'/.y potem jak naol
strzał . zostawił
pan
na
ł,ara<;!e
wszystko ak, jak było?
6)ok.oóezenie jutro)

Na trasie Radom - Kielce
merycc" g. 11
M ZE UM

Poniedziałek

J.

cz. USA, 1. 18,

II

REGIONALNE

im.

ul. Sloneczna 90
- nieczy nne. _
APTEKA PVZURNA: nr 29- 117
ul. Zielna l Ź, tel 121-23.
PO TOJE
TAKsa WEK:
Dworzec PKP - tel 137-05.

ż)' s ku-Rejowie
w po niedzia ł ki

Dz is ,kladaffiV t)'c7Cnia
DOMliKOM
i Ł UCJOM
lutro

CYRYLOM
i METODYM

Starachowice
KINA

Kie'l ce

"Robotnik
uPan samochodzik i n iesamowity awór" - pol.
bo .• g. 15. " Protector" - USA. I.
U

Sterana

"Star" -

Zeromskiego

-

ni eczy nn y.

KINA
"rtonlant.ica" - nieczy nne
,,~Ioskwa" ,rCrillers" - USA,
12
g. 15.
11.15,
"A
statek plym e .... · - wł I. 15. g 19 .30
"SLud}Jne" - "Amada" - kub.
l. 15. g 15. Video: .,Noc tywych
trupów" - USA. 1. 18. g. 17. 19.
.,Skałka"
.•IndIana Jones" - USA. t. 15. g 15. 17.15, 19.;10.
"RobotnikU - nteczynne
HAnlonit l t - nieczynne
"Sabat" ,.Czute słówka" USA. 1. 15. g. 15.30. 18.
l.

G A LE R IE nieczynne
MUZEA - nieczynne
APTEKI - stały dytur nocny
pełn ią nr 29-008, ul
Sienkiewicza
15; nr 29-001.
uL Buczka 37/39.
PORADNIE DYZURUJĄCE: dla
dzlecl I dorosłych. ul. POcleszka
11
(Przychodnia Relonowa)
w
gadz 17-21. Stomatologiczna Przychodnia ReJonowa nr 15 uL Karcz6wkc>wska 35 - czynna
w. niedziele I 'wlęta w
gc><iz.

'-21

INFORMACJA' O LEJtACUczynna w godz. 1.30--1:;.30 " wyJątkiem dni
świątecznych
I dni
WOlnych ad pracl' - tel. 52S-32.
TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe m . Pogotowie MO 991. Strat Pożarna
998. Pomoc Drogowa 881. pogotowie Energetyczne Klelee - Mia,to 991. Kielce - Teren t66. Pogotowie Wodociągowe SS!. Pogotowie Gazowe 31-20-20 l '12, Po"otowie wod.-kan. c.o. elektryczne RPGM czynne w godz. 7-23
tel. 31-68-57 Pocztowa Informacja o Usługach 911, Informacja
PKP 930 InformaCja PKS 602-79.
Hotel .. Centralny" 625-11. Ośrodek
Informacji Uslug WUSP 427-ł1.
CENTRUM lNFORMACn TU·
RYSTYCZNEJ ..JT" - tel. 418-66
czynne do II. w lobotl' do Ił.
POSTOJE TAKSOWEK: Osobo
we - Dworzec PKP tel. 5łł-34 .
uL Słowackiego ·II-U-IS. uL JesIonowa Sl-79-19. Post6j taksówek
bagatowycb - ul. Arm1l Czerw.
tel 31-09-19. Post6j samochc><i6w
ciętarowych ul. Domaszowlka
U-OI-19

" Orły

-

Temidy" -

USA . l. 15, g. 15.1$. 17.30. ..Fał
Rywe dolary" - węg. 1. 15, " .

I

-

"Seksmisja"

-

pol. 1. 15. g. 15.30. "Antyc asa.n owa" - jug. l. 15. g. 17.ł5. ..Nadzór" - pol. li, g. U.lO.
,.pokolenie" - brak tennlnarza
"Odeon" - brak terminarza
..Hel" - "Miłość. szmaragd l
krokodyl" - USA. 1. 15. g. 15.

uHutnik" -

APTEKA DYZURNA: nr 67-010
ul. Zwycięstwa 1. n.r 67-0U. pl
Konstytucji 5
1NF0Rl\tACJA slużby zdrowia
- czynna 6-20. tel. 261-!l. Informacja o usługach - 365-15.
TELEFONY: Strat POUlrna 998,
Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie Energetyczne - Radom 981.
Komenda MO 251-38, PogotowIe
Milicyjne 997. Pomoc drogowa 961
POSTOJE TAKSOWEK:
uUca
Zwirkl 1 Wigury 418-10.

S karż ysko
lUNA
"Wolność" .. Powrót do przyszłości" USA. l. 12. g. 15. ..Bohater roku" - pol. I. IS. g. 11. 19.
"Metalowiec" - ..ESD" - poJ.
ł. 12, g. 15. ..Dawno temu w -tL-

EO

STRONA 6

0-

18.

KINA
brak terminarza .

"Przo(lownlk"

ny morderca " -

uElektronicz-

USA. koL l. 15.

g. 17. 19.

"Zorza" - brak terminarza.
APTEKA DYZURNA: nr 29- 071
uL Starokunowska In.
POSTOJE TAKSOWEK: pl. Wolności 537-92.
ul. Sienkiewicza
515-73

KońskIe
KINA
.,Pecaz" .,Złota
mahmudia"
- pol. bo .. g. 15.30. .. Nieśmiertel
ny" - ang. 1. 15, g. 17.;10. 20.
nAntyczne"

-

PROGRAM l
9.00 Teleferie TDC: ,.W dzie-.
w i ęć
dni
dookoła Verne' a" - dzień II
9.30 Kino
teleferii:
"Kapitan
Nemo" (2) radz. serial
tab.
10.00 OT wiadomości
10.10 Film dla II zmiany: "Pod
wiatr" (1) "Zarzewie"
auskalijski serial historyczny
Uwagal Za ewentualne ~mia.
ny w programie TV nie odpOWiadamy.

Jędrzejów
KINA
" Gdynia'"' a~g.

1. 15.

uNieśmierteLny"

g. 15.30. 17.30. 19.30.

Uwaga! Za ewentualn<! zmlall'
'Ił' programie kin
redakeja uJe
odpowiada.

ostatnich dniach zanotowano
na terenie woj. kieleckiego wiele
pnypadków pokó\sań ludzi p rzez
bezpa.\skie, włóczó\ce się calymi
watahami i gryzące się pc>między
sobl\ psy. I'onieważ zwierzl\t nie
moina bylo pOddać obserwaeji
lekarsko-weterynaryjnej,
osoby
pokllsane musiały zostać zaszczepione przeCiw wściekliźnie (serią
bolesnych zastrzykÓW).
Włóczące się,
n ie pozostające
pod nicz yją opieką i nadzorem
zwierzęta
(psy, ' koty) , stwarzają
bardzo poważne niebezpieezeństwo
dla ludzi, gdyż mogli stanowić
pomost w przenoszeniu wściekliz-

PR OGRAM LOKALNY
Dziennik
17.1$
Poiska
muzyka mlodzieżowa 1'1.30
"Fala rnlodości" w oprac. E. Okońskiej 11.00 Koncert dla fonoamatorów 18.2:i Skrót dziennika .
17.05

P R OGRAM J
16.55
17.00
17.15
17.30
·18.50
19.00
19.05
19.30
20.00

21.40
21.50
22.20
22.40

Program dnia
.. Wak-acje"
.• Teleexpress"
"Wakacje", w tym ser ial
TP KKariera. Nikc><iem.a
Dyzmy" (1)
Dobranoc: "Przygody małego ogórka"
"Rozmowa na telefon" (1)
.. Echa. stadionów"
Dziennik TV
Teatr telewjzjj na świe
cie: Willi-am Szekspir "Król Lear" (2), reż. Jonathan Miller
,,:1:niwa'87"
"Rozmowa na telefon" (2)
Spotkanie z piosenką
DT komentarze
PROGRAM

n

17.55 Program dnia
18.00 Program lokalny
18.30 .• Sponsor"
teleturn iej
reklamowy
19.00 .. 102"
mag. kulturalno-muzyczny
19.30 "Gwiazdy wielkiego sportu"
20.00 PowrÓĆmy do Straussa progr. muzyczny
20.40 Polsk ie koncerty skrzypcowe: Grażyna Baeewicz
21.00 ..Dopisać losy"
21.30 .. Panorama dnia"
21.45 Biogralie: . ,Chclała nam o
Połsce
coś
ważnego powied-z:leć" (t) film TP
o Marli Dąbrowskiej. reż.
Ludomir Motvl sk!

eiągów pasażerskiCh:

O Pociągi relacji Łódż Kaliska Zagórz Łódź Kaliska
skierowane zostaną inną drogą,
tj. przez Końskie, Opoczno.
O Pociąg relacji LublinWrocław. odjeżdżający z Lulllina o godz. 10.45, przyjaZd do
Wrocławia Gł. godz. 18.54, zostanie skierowany przez Centralną

ny od

W

zwierząt

pieczeństwo

to

dzikich. N ie bezwzrasta,

zwłasz

44~p

zgubił
wydaną

b iła leg~tymac)ę
słuioową wydaną prrzez Wydział Oświ.aty i

przez ZSZ w Ostrowcu Sw. 41-,p

Wychowania Kielce
4172-g
PUSTOWKA
Hu.bert
(zam.
Radom) ?,gubił l.egityma~ję srzkoł
ną wyda.ną
przeq: ZSS Radom.
2398-g

PIETRZYK Sławom1r

legi<Łym.a.cję

sekolną

Mirosław

zgubił

kwita.rilJOSlZ od nr 1722 do 1754
wyd-aIJlY przez ZOZ Stara-cbowice.
4168-g

·

. . .yyyy •••••••• yyyyyyyyyyyyyyyy• •yyyyyy.yy

E

RSW

~

.

=
~
=

"PRASA-KSIĄZKA-RUCH"

•

PUPiK
=
KIELCACH, ul. Buczka 11
= zatru dnl· na czas okres~Iony' =
~
E(w czasie trwania kolonii letnich) 3

·

W

~ <h.!!~S<:?~~~~~'<Zek =~
w

w Ośrodku Usług Socjalnych
w Suchedniowie-Baranowie, ul. Harcerska 8/1 0.

i

Zgłoszenia należy kierować

do komórki socjal-

~

=

= nej Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i ~
• Książki w Kielcach, u l. Buczka 11 (tel. 542- 11 do 16 =
= wewn· 74) lub b~pośrronio do Ośrodka Usług ~
=
Socjalnych w Suchedniowie (tel. 83).
230-k =

·

" &~"'&4AAA&AAAA.A AAA •

~

• AAA.AAA. A&. AAA.&.
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c

E
c
E
c

E

J

ROBOTNICZA SPOLDZIELNIA PR CY
"OPAKOW ANIE"
w RADOMIU, ul. ZEROMSKIEGO 88

ZATR UD N I

c
C
c KIEROWNIKA

ZAKŁADU POLIGRAFICZNEGO

E
oraz FREZEROW i TOKARZY. •
c
E
Informacji udziela dział kadr, tel. 239-80 i
c
C

cc

C

http://sbc.wbp.kielce.pl

z pOO1lOlę
ciem odcinka od Radomia przez
Skarżysko-Kam., Kielce do :1:elisławic.

O

Pociągi relacji Białystok
Białystok.
odjazd

-

Kielce -

z
5.40, przy- •
12.05 oraz
Kielce, odj. god'Z. 15.15, przyjazd
do Białegostoku god'Z. 21, odwołuje się na odcinku Radom Kielce - Radom.
O Pociągi (w tym "pocztowy")
od Radomia zostaną s.kierowane
inną trasą z pomiJ;lięciem stacji _
Skarżysko-Kam., Kielce, Jędrze
jów, Sędziszów.
O Pociąg relacji
DęblinBiałegostoku
godz.
jazd do Kiełc godz.

Skarżysko-Kam.,
odjeżdżający
z Dęblina godz . 22.55, przyjazd
do Skarżyska-Kam. godz. 0.45.
odwołuje się na odcinku Radom
- Skarżysko-Kam.

Pociąg

relacji
SkarżysDęblin,
odjazd ze
Skarżyska-Kam. godz, 4.38, przyjazd do Dęblina godz. 6.36, odwołuje się na odcinku Skarlysko~Kam. Radom.
O Pociąg relacji Kielce - Ra-

so ie
tlej mc

"iem
-1
wł
n

dom, odjazd z Kielc godz. 11.50.
przyjazd do Radomia godz. 13.30.
odwołuje się na trasie Kielce Szydło wiec.
O Pociąg relacji .Radom Kielce; odjazd z Radomia godz.
10.15. przyjazd dl>
Kielc godz.
11.57, odwołuje się na całej trasie.
Za
utrudnienia w
podróży
PKP przepraszają.

DROBNE

SMOLIŃSKA Malgorza'ta zgubiła legitymaeję służ,bową wydaną p.r-zez Wydział Ośw1ia'ty
i
Wychowan ia w Sta,ra.chowica~h.
45-p
KOW ALSKI Krz.x,s:2ltot zgubił
legitymac)ę studencką PoliJtechniki Swiętokrzyskiej.
4160-g
KWIATKOWSKA Wanda zgu.-

szkolną.

Magistralę Kolejową

O

QGŁOSZENIA

Legl~yma~ję

v

ko-Kam. -

cza w okresach kiedy większosć
czasu ludzie przebywają poza pomieszczeniami zamknio:U'mi.
Mnożll się też ostatnio
skargi
na ptaetwo okupujące parki, niektóre ulice I aleje. Występujące
w nadmiernych ilościach
ptaki
wyrząd~ają nie tylko 5ł:koJly, zanieczyszczają
ebodniki i
aleje,
ale mogą by ć tet roznosiciel: ' I
chorób odZWierzęcyCh.
Państwowy WojewódZki Inspektorat Sanitarny ostrzega władze
administracyjne i ludność przed
skutkami wymienionych zjawiSk.

ZYGMUNT Jan (zam. Szydlow iec) ~u.bił bilet miesięczny
wydl8nY prze-z: PKS Radom.
2400-g
PASTERNAK Wanda z.g!lIibi~a
bide-t wolne-j jMXiy KPKS Bwko.
42-p
ROMAN Ka,tar-z.yna. zgubiła

PALIŃSKI

HAOIO

W
związku z przełąezeniem
grupy torów na staeji Skarżys
ko-Kam. w ramaeh prac modernizacyjnych stacji, 7 i 8 lipca br.
wystąpią
zakłócenia w kursowaniu poeiągów pasaże rs kieh na
trasie Radom - Skarżysko-Kam.
- Kielce oraz wprowadzone zostaną następujące zmiany w obowiąZUjącym rozkładzie jazdy po-

Komunittat Wojewód ~k1 ego
Inspektoratu Sa nita rnego

"Jelonek Ba.anbl

poznaje świat" - .zSRR. bo .• g.
16. "Blu es Brothers" USA, i.
15, g. Ił.

l' .15. 19.30.

NUMER 129

siE:
16.

Jutro

Ostrowiec

lł.45.

"PrzYJaźń'"

bq., g.

RFN.

APTEKA DVZURNA: nr 29-078 '
ul. Staszica 1. tel. 64-79.
PO 'TOJE TAKSÓWEK:: telerony 53-10 i 53-80.

-

lUNA
"Bałtyk"

kończąca

.. Nie

-

Dziś

TEATR PO WSZECUNY
Itocbanowlklece

powieść"

TELEWIZJA

Radom
Im. Jana
nlcczynny.

-

18. g. 17. 19.

TEATR
Im.

d ymk ie m c y gara"
ga węd a Wilhelma S zewczy ka

#:e n. Z . glnunta Berlioga W SkaT-

6 czerwca 1987 r.

wruchu pociagó

la

22.3-3 .. Z

277-~5.
231-k

5
J
3'

3
3
J
J
:::l

3
J

3
J
J
J
J
J

·LJUUl..JUULIUl.UUUUUUUUUL!UL1UUUUUULJUUUUUUUU

J Afo.ffi02EK Antoni
zgubił
bilet wolnej
jazdy
wydany
prze-z PKS w Kielcach.
KlDON M8II'cin z~u>bił legiotym-ację
szkolną
wyda ną przez
ZSZ w Ostro-wcu.
41l-'P
KANSKI
Waldemar
zgu.b;ł
prawo jaMY at. ABCiT.
43-p
KRAJEWSKI MaJ!"i.a.n zgubił
bilet wolne-j jawy MPK Skarżysko.
4170-g
CHRZANOWSKI Cezary (zam.
Radom) zglllbif pt'Zepmtkę stalq
MPK Radom.
2397-g
ZIOŁKO
legitymację

Mi rosława
S71kQlną

z,glJlwla

I LO Kiel4l11-g

ce.
LORENZ Andrzej ~Ulbił przepustkę ZM Skarżysko.
4174-g
TOPOREK Lucyna
zgubiła
legitymae)ę

studencką

Kiełce.

wSI>
4173-g

MŁOD WSK!
Adam zg.wbił
legityma~ję
słuoź,bową
wyd.a.ną
przez Wydoział Oświaty i Wychowania Bliżyn.
4175-g

HERBERGIER- Janusz

zgubił

przepustkę
Zakładów
wych Skarżysko.

Metalo4176-g
CIOK Jolan.ta 2!glLbiła indeks,
l egitymację
st·udencką nr 9600.
4177-g
POBROTYN P'ok lIgl:lbił legitymac)ę s2lkolną IV LO Kie-lce.
4183-g
Pt.OSKA Monika zgubib legitymację IV LO Kielce.
4184-g
BIELECKI ArtlIt' zgubił legitymację szkolną &koły Podstawowej w Chmielniku.
4186-g
DUDA Krz,ys:z,tof zgub'l przepustkę .,Mesko".
4185-g
BUJ AK Zofia i BlPjak Pa wet
zgu.bili bHeoty wolnej
ja;r,d'Y
·PKS.
417~g
CICHOtli' Ge-nowefa
?lguUła
prawo jazdy katt. B wyda.ne
przez WK Skarżysko.
4180-g
FILIPCZAK Marhan
zg;ubil
prawo jazdy ka.t. BT wydane
przez WK Kielce.
4181-g
KOŁBUC

Stani&ława.

z.gu.biła

biret szkolny PKS, trasa Lechów
- Kielce.
418~
STRO.TNA

~b.il.a

Krystyna

legiItyrnację sLudenck~

AM Kra417~g

ków.

KOMUN'IKAT
REJONOWE Prze.dsiębiorstJwo
Gospodarki
~eszkanio ej
w
Kielcach iruormtJje mieszkań
~ów, że od 1 liopea 1987 zaktld
Remontowo-Instalacyjny
w
~ eIocach przy lJl. Pieszej 6 ' pel.ni pogot<1Wie ~fon!ocZ'lle pod
IlII' 31-18-47. Tel-eł()n nr. 31-8.<1-78
jest nieaktualny.
231-k
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Dobry rok
mleczarstwie
DOK ORCZENIE ZE STR. I.
Nych, na które przeznaczamy
12 tys. litrów mleka dziennie.
V
województwie
radomskim
ie ma specjalnego za potrzeboania na sery twarogowe chutię
e. Produkcja jest wikorna.
zez
ostarczamy też na dobę okolo
Ze' ysiąca
litrów napojów
taich jak maślanka, kefir, serowito Tu także w pelni porywamy zamówienia
handlu .
ł z
zy- • Z naszego pozewania wynik a, iż
n apoje mleczne nie cieszą się
raz
z ytn ią popularnością. A p rzeazd
c·
ż w
gruncie rzeczy są one
!l0t . sze n iż woda mjneralna.
- Ponad polowę skupowane'o od rolników mleka w Ray")
d mskiem przeznacza się
na
.ne
zeinę, czy nie ma innych 5 PO lcji _
bów
za~ospo darowania bialka?
ze- Przez najbliższe kilka lat
j st to jedyna droga. W ubiegłym roku
wyprodukowaliśmy
łey
1494 tony kazeiny. Ponad
56
azd
p oc. produkcji było w pierw. 45,
j klasie, a 186 ton w tz w.
om
kI ie specjalnej. Produkt ten
jest eksportowany do kilkudziesi ęci u krajów świata. Ostaty sn
io utn.ymu j ą się na niego wyze
so ie. ceny.
zy- Jakie działania naleiy poodclrJ m o wać , aby ~o podarka mleyskiem byla bardziej r acjon a lna?
- Potrzebne są inwestycje. We
tawłasnym
zak resie
podjeliśmy
.50.
reg p rac remontowych i mo.30,
de n izacyjnych we wszystkich
5 okręgowych
spółdzielniach
mlecr.arskich. W Radomiu przy
T
ruńskiej
rozbudowujemy
zad z.
kład kosztem ponad 1 mld 300
dz .
m n zł , zakoilczenie puc za ln.y
rala a. Wykonamy nie przery wają
p r odukcj i modernizacje u)ży
dzeń chłodniczych,
magazyn
cbłodniczych opakowań, linie do
butelkowania śmietany. twaroż
ko wnię . Unowocześniliśmy - udzenia chłodnicze w Kozieni ach i Zwoleniu. Zamierzamy
bił
r02.poczllć budowę i rozbudowę
ny
i
iejących zlewni. W najbliisz m czasie powstanie kilka tych
placówek w różnych rejonach
t yw ojewództwa.
r.ez
-:
ramach inwestycji nowych
)-p
bu owany jest duży zakład w
,b ił
J-p ~ Zi lonce kolo Zwolenia. P ier wet ap uruchomienia tam pro/bil
cji planowany jest na trzeci
lrarła! p n.yszłcgo roku. DoboI-g
w
przerób surowca w Zielonce
w
piel'wszym etapie wynosić
m.
ie 150 tys. litrów. W Bialoilą
gach opracowujemy założe
'-g
ni
techniczno-ekonomiczne
\tła
pr yszłcgo zakładu. Jego proeIdukcja
wyniesie
na dobę 248
-g
t .. litrów.
re(wlm)
ty . l itrów.
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200 milionów świ~c
DOKO
ZENIE ZE STR. l
pi tek 200-rnilionowa
świeca .
Odebrał :Ul z automatu kierowni techniczny zęspołu wydzi_ałó
~wiec Andrzej Pięta. przekazUJąc
dyrektorowi
fabryki
Mi ecZYSławowi
Chybowi
(na
zdjęciu).
(alp)

MOSKWA. W poniedziałek,
na zaproszenie Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, z oficjalną wizyt ą
pr,zybywa do
Związku
Radzieckiego prezydent RFN, Richard von Wei zsaecker. W
wywiadzi e dla
"Sowietskiej Rossiji" prezy dent
powiedział, iż głównym celem
5-dniowej wizyty jest poprawa stosunków między obu
państwami.

PAR YZ. Trzy zamachy bombowe miały miejsce YI nocy
z niedzieli na poniedział ek we
francuskim
kraju
Basków.
Jedna osoba z ostała zabita i
jedna ciężko ranna. Chodzi t u
o osobnikó,,!, którzy podłożyli
bombę w ogrodzie ratusza w
Anglet , pod Bayonne. Ładu
nek ek plodowal przedwcześ
nie.

BAGDAD. Prezydent Iraku,
Saddam Husein przyjął w
niedzielę w Bagdadzie premiera Sudanu, Sadika el-Mahdiego, który obecnie odbywa podróż po państwach Zatoki Perskiej. Rozmowy \V Bagdadzie
dotyczyły głównie
roli, jaką
mógłby
odegrać
Sudan
w
rozwiązaniu konfliktu irackoPAIlYZ.
We
francuskim
Reims odbył!) się w
spotkanie premiera
Francji, Jacquesa Chiraca i
kanclerza federalnego tłF N,
Helmuta Kohla. Oba j poli tycy opowiedzieli się za dalszym
rozwojem kontaktów między
Francją
i RFN w sferach
gospodarczej, politycznej i wojskowej.
KAm
Okupacy jne władze
izraelskie ' wprowadzily zakaz
dokony w ania polowów morskich przez rybaków mieszkaj ącyc h w strefie Gazy. Decyzję uzasadniono "wzglę dami
bezpieczeń st wa ".
Nie podano
żadnYCh
konkretnych
szczegółów t ego d yskryminacyjnego posuni ęci a .
mieście
niedzielę

"Jarmark Swięłokrzyski"
to
okazj a do nabycia za gr an icznych prz.ysmaków. Węgier
skie kakao (10 dkg) moż na b y ło
kupić ju ż za 250 zł, kawę naturalną za 650 zł. Czekolady
- w z ależ ności od marki - od
300 do 700 zł.
. Wpr awdzie jarmark koj arzy
SIę przede wszsytkim z "ciucham i", ale nie brakło w niedzielę warzyw i ąwoców. Ceny, jak
w ostatni piątek pomidory
po 300, truskawki po HO
oeórki - po 130 - HO złotych
za k il oeram. Ałe była takie
zielona papryka po 800 zł. nie
brakowało eebuli, a lIawet jablek - po... 220 złotych.
I na koniec komplement pod
adresem PSS, która także postanowiła zarob ić i pczY liiła ła samochód z napojamI. Szły jak ...
woda.
Do zobaczenia za miesią c.
(Ro .)

-g

~i

ze.
-g
Ie-

gi-

DO KOJlłCZEN'JE

ZE STa. l

Dzień

wedle :starego harcerskiego zwyczaju zakończyliśmy
wspólnym ogniskiem,
podczas
którego odbył się konkurs p iosenki harcerskiej.
Z WYCięzcy
konkursu otrzym.ali symboliczne nagrody.
Płomienie zgasły, nasze
h umory wciąż jednak dopisywały, d latego też postanowiliśmy
upiec kiełbasę na kominku .
Na zakończenie naszego biwaku. po podsumowaniu wspólnych osiągnięć zas\.ępczyni ko-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

taśmie;:
.................•....... ..................•
~

;a-

-g

:l.
r eł

tly
-g
:la

ne
-g
:rił

ne

:!
la
>W

.g

la
a-

.g

vo

w

ń~

Id

e

W kraju ...

Po zakończeniu oficjalnei
izyly państwowej w Japonii
3 bm. powróci1 do Warszawy
ojciech Jaruzelski wraz z toan.yszącymi osobami. Na lotisku Okęcie witali go przedtawiciele naj wyższych
władz
e Zbi~ewem M
nerem
omanem Ma1inow kim.
Przyjęciem dokumentów, e
. &nowicie
apelu do par laenŁów
i
parlamentarzystów
aństw sygnatariuszy KBWE
raz komunikatu zakończyło si
Sejmie spotkanie przewod'czących parlamentów państw
· stron Układu Warsza wskiego.
. pn.ewodniczącym\ parlamenow spotkał się Zbir;niew M

e

nu.

e

Z okazji zbliżającego się
Dnia Spółdzielcy Zbl~nie\ III
ner -spotkał się z przedstawicielami Naczelnej Rady Spół
dzielczej.
Na zaproszenie Klubu Poselskiego SD w niedzi elę przybyła do Polski delegaCja f rakcji
parlamentarnej
FDP w Bun-

e

de tagu
z
przewodniczącym
frakcj i,
wiceprzewodniczącym
FDP, WoU~anr;lem Misehnickiem.
•
W niedzielę odbyły się w
.. arszawie
centralne
uroczystości religijne karaimów polskich
obchOdzących
święto
O~cz. ~ będące postem uparruętDla]ącym tragicwe
skutki
epidemii dżumy panującej w
1710 r., która
zdziesiątkowała
największe skupiska
wiernych
tego wyznania.
•
W Kopalni Mi-edz.i "Rudna" w woj. legnicltim nastąpił
silny wstrząs sejsmiczny. Jeden
z górników, 44-letni Miec~y
sław Anioł poniósł śmierć przysypany skalami.
... na świecie
O W tlrzedmowie do narodu
amerykańskiego z okazji Swięta
Niepodleglości
Stanów Zjednoczonych,
p rzytlaliajaceJ(o
na
4 l~a, tlreedydent
Ronald
Jtear;an oglosił nowe zasady oolityk;i
J(ospoda.rczeJ rządu. kCóre
SlX"owadzają
sie do oołityki
OS7.CZWoości i redul«:jj
wydat-

ków.

Nie chod zi tu tylko o osoby

z politycznego

świecznika, le~z

o postacie zasłużone dla miasta czy powiatu. Problem w
tym, że o po litykac h nawet lokalnych po prostu
nie umle s i ę p is ać " po ludzku", że nie leży to w czech-r
słowack iej powojen nej kulturze pOlitycznej. Dla tego taką
sensa cję wzbudził
opubli kowany w ostatn ich tygodniach
" prywatny" wywiad z d zi ałaczem, który właśnie przeszedł
na emerytu r ę z b . członkiem Prez;rd iu m KC KPCz,
premierem rzadu
czeskiego,
Jozelem K orczakiem.

na

gorąco

Przybliżmy ludziom łudzi - piszą czytelnicy. Nie
zapominajmy też o tych, którzy całe swoje życie poświęcili Cze<:ho słowacji, do takich,
niestety, zapomnianych należy b. prezydent CSRS Ludwik
Svoboda. Nikt d ziś nie pa mięta o rocznicy lego śmierci.. .
Postuluje się, by w procesie
ed-ukacji · mlodz.ieiy
szerzej
wykorzystywać ludzi, k tórym
należy

się

w ię ksze

społeczne

uznanie. "Dlaezet;'o na lamach
naszych gazet więcej miejsca
poświęca się popularnej plosenllaree nii bohaterowi pracy socjalistycznejr'

o

Kulminacia UC'OCZV6t 'ch ~
chodów Pl" z V'PlLdająceJ!o w tym
roku 75O-lecia Berlina - stolicy
NRD było
w ielkJe widowi6ko
h:storycz.ne. które odbylo sie
centrum rmasta. Barwny tlOChód .
obrazował d7Aeje i teraMi jszość
Berlina w 300 Ży'Wy h obraza.ch. Uczestniczyło w nim 00nad 40 tys. osób.
O Prezydium Rady Rewolucyjnej AtJ(anistanu ogłosiło dekret o par tiach palitvczn ch.
wprowadzaja.cv zasade wieło.tlar
lyjności.
Dekret iest nastep~tw.em p rocesu
del1l()kratyZacji
Spolec:ano-oolitrczn go i
zYCla
stopniowe j oopraw syluacii w
kraju. od chwili jed nosŁronneJ(o
tlryerwanie w E ~'~zniu br. dzia_
łań
zbrojnych przez
wojska
rza.dowe .

O

Zakończył s:.e JXoces słynne

go .. rzeźnika z Lyonu". byłego
o.bersturmfuehroca SS.
KLausa
Barbi.ego. Sąd przysi J(1 ch departamentu Rhone w Lyonie
skazał oskarżooeJ!o na kare d{)żywotn 'ego więzi enJa.
Jest to
naiwyIŹ.Sza kaca
o rzew·id;z.ialla
'PIl"zect Lra.ncU6ki, kodeks karny.

mendanta hufca rowala
nag~?d! . na jaklywniejszym i
yrozDlaJącym
się
d ruhnom
i
druhom.
Wszyscy uczestnicy biwaku
opuścili teren buskiego
hufca
w pełni zadowoleni z zawartych nowych znajomości i przygotowan i do
reprezentowania
buskiego hufca poza granicami kraju .
Chcielibyśmy

dzielnicy Wrocław ia Stare Miasto wszyscy ajenci sprzedawali
wodę w kubkach w iel ok rotne go
użytku.

DOK ORCZENIE ZE STil. l
We Wroc ławiu inspektorzy wojewódzk ie j sŁa c ji ..Sanepid" przystą pili do energicznego t ropien ia nieuczciWYCh ajentów, którzy mając licencje na sprzedaż
uliczną woay Sodowej, n ie przestrzeeają przepisów sanitarnych
i nie zapewniają klientom kubków
jednorazo ego
uiytku.
Baklerie i 'Wirtl~ y podcua .p alów ~ szezecólnie ,roue,
dla lec. pow o łan e w tym mldcie "lolne "rupy" inspekloriw
" S anepid", " onlroJuj,\eyck - pocl
kiltem hilieny
Iprudai:
wody odowej z uliclnyek saturatorów. Efekly ~yc h kontroli Sil nieoczekiwane. Np. w

Lato z ,,Echem"

.: sobota i niedziela na dalekopisowei

-g

"Gdyby o postaciaCh z .życia politycznego pisalo s ię hoćby
tego, co o wi elu a.ktora.cb, p i osenkarzacb ezy p isan,ach ,
gdyby więcej pisać o ludziacb, a nie o ich stanowiskac h - nie
popadlipy tak szybkO w zapomnienie" - pisze w liście do r dakcji czytelnik dztennika " Rude Pravo", przeciw tawiając temu zjawisku przykład ciągł ego zainteresowania publicznego,
jakie towarzyszy np. N ixonowi czy Carterowi.
część

ta k że

Its,

00.

kultury politycznej

enl{arka czy bo ter
pra~y socjalistycznej?

-irańskiego .

Czego duszo zapragnie
DOKONCZENIE ZE ST R. l
Jak przyst alo na zczyt sezonu wczasowego i tu ..ys~ycznego ,
nie brakowalo naj modniejszych
.. ciuchów" rodem z Indii, Tajlandii, Turcji, nie mówiąc o
krajach
demokracji ludowej
(ach, te kont rakly). Paniom oferowano więc eleganckie bluzki, wdzianka, komplety let nie,
spodnie, sp6dnice , sukienki, buciki po kilkanaście t ysięcy (ale
były także ładne plótni aczld z
NRD po 1800 zł). Panowie mocU sobie zafundować modne
koszulki z krótkimi rękawkami,
z kołnierzem i na stójce, najmOdniejsze dżins y. a co zapobiegliwsi mogli nabyć takie
tureckie swetry po 13 tys. zł,
ocieplane kU'rtki dżinsowe po
28 tysięcy zł, klóre za kilka
mie!lięcy przydadzą się M
jesienno-umowe chłody.
Jak zwykle, bogaty był wybór książek, także nowoSc:i rynkowych, k tórych próŻllo szuk ać
w księgarniach. Pojawl/y ~ę
kasety wideo po 8 tysięcy sziuka
z przebojami tilmo ymi
tego roku.
Zasobniejsi mogli
wyjechać z jarmarku z całym zestawem wideo. Za aparat ja poń_
ski "sanyo" jeszcze na gwarancji, żądano "tylko" m t ysięcy
złotyc h . Biedniejsi mogli sobie
prawić projekLorek
(8
mm)
produkcji radzieckiej z b ajkami o zającu i wilku za jedne
12 tys. zł (bez filmów).
Wędkarze
handl owali najprzeróżniejszym sprzętem pn.edniej jakoścL Za kij teleskopowy marki "shakespeare" trzeba było zapłacić 12 tysięcy . za
Rrzechodzony japoński kołowro
tek załedwie 4 t·s.
zł.
A
ponieważ sezon w pełni. handel
k will nieźle.

Dylema

podziękować

druhnom Tuesie Le zez ń kiej
Grażynie Kawacz i dh . Ku ~
sztofowi
Leszczyński mu
za
przygotowani nas do tego wyjazdu.
Czuwaj!
Drui na NAL
"D.. i 1ni Polan ie"
Jlufiet: ZHP w Du\ku Zdroju

P odobne obradli moina satakie w woj. kieJcekim i radom_kim. Warto zatem przypom nieć wymogi higieniczne nałolGone na ajent6w
aturator6w
przez
elównego
inspektora sanitarnego. A więc
sprzedai wody % tycb, J,!licznych
urz ą d zeń jest dopuszczalna jedynie w kubkach jednorazoweCo użytku. Szklanki winny by~
w ycofane ze 'Względu na szerzące się zatrucia pokarmowe,
zaś kubek po użyciu powinien
być niszczony.
Tyle przepisy,
których rygory stycznie przestrzega ć powinni ajenci i kontrolerzy. Ale skądinąd - gdzie moma kupi~ kubki plas"!rowe?
o bserwo wać

łowem
marzyły

wypoczyn ek o jakim
podczas roku szkołne

go.
Skore mowa • zalewie, warto raz jeszcze saapel o wać clo
łl:lIpillcych się. Niutety, w tym
roku zanolowan. tutaj pierwsle ofiary. Na pocz~tku Cllerwca ulopił alię esterdzies topar ...
letni mężcltyzna, który po wypiciu kilku ,łęb zych, w y br ał
si ę na
paeer kaja.kiem. Wypadł do wody i uhm"l. Nat.m iast w ub. t y~odniu podcza
plywania lt c1woma kol ~aml
n~le po zed! pod wodę 17-letni chlopllk. N ies tety, jui nie
w ' pl ' n~ł, martwelo
wycilłr;
nęli r;o nazajutrz ratown icy. W
obu
przy padkach
pr zyczy ną
Irar;e dii była
l ekk om yślność.
Obaj pn.eceni1i swoje s il y.
Z wod~ nie ma tartuw. Kierown ictwo ośrodka apeluje o
rozwallę i kąpanie się w m iejscach wyznaczonych, tam. ~dzie
nad bnpieczeń lwem
plywaJących czuwają ratownicy.
(J .)

Wakacje w Cedzynie
O'rodek wypoczynkowy
Cedzynie należy niewątpliWie
do najładniejszych na Kielecczy7.ni , nic więc dziwnego. że
ruch tutaj, J:wlaszcza przy dobrej pogodzie, olbrzymi. Obok
tysi cy kielcun
spędzających
lu wolne soboty i niedziele, w
ośrodku WOSiR przebywają na
kolonii dzieci górników Kopalni Węgla Kamiennego im. Powstańc6w Sfąskich z. Bytomia.
GrupkI: z nich spotkaliśmy nad
zalewem
podczas
sobolniego
wieczoru. Miały wlaśnie dyskotekę w pobliskiej kawiarni. w
której się także stOłują.
Dzieci górników są bardzo
zadowolone z pobytu pod Kielcami. Podoba im się okolica,
chwalą sobie warunki i wyży
wien ie. Raz tylko dostały makaron z niezbyt świeżymi truskawkami. ale kolejny obiad ze
schabowym zatarł w
pamięci
ten "zgrzyt".
Kolonia moie korzystać
ze
sprzętu wodnego w miejscowej
przystani, dzieci mają w programie wycieczki do Kielc i
po
reelonie
świętokrz1s klm .

http://sbc.wbp.kielce.pl

Na ze propozycje
7 LlPC.'\ (WTOREK) -

KJ LCE
Kluby:
• " łonł'czko" (ul. Romua lda)
- godz. 11 wyj ście na basen.
" Kumak" (ul. Konopn iekiej) - godz. 11 yj"cie na
bas n.
• ..Mrówk a" (ul. Karc:r;ówkowska) godz. 11 wę
drówki na lrasie Karczówka-

e

Białogon.

• " U1lreówu" ·ul. Unędni
c:&a) - godz. ] l y j' ie na
basen.
• "A mon it" (ul. Kryształo
wa) god-z:. 11 projekcja
fiłmów
z
zakresu
ochrony
zdrowia, gry i zabawy komputerowe.
•
OK Budowlanyeh (ul. Urzędaieza) odz. 9 projekcja baj k dla dzieci.
(wot)
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Brazyio

no ko nochl
Rozkochani w futbolu kibice Brazylii przeżyli szok! W
Cordobie, podczas mistrzostw
Ameryki Płd. ,
reprezentacja
piłk arska tego kraju przegrała
z Chile O:C (0:1). Takiej klęski
Brazylijczyków
nikt się nIe
spodziewal! Nic więc dziwnego,

że

wszyscy

ob!i>erwatorzy

mistrzostw twierdzą. że dni
trener" Carlosa Alberto Sllvy
są policzone ...
A
tymczasem
Chllijczycy,
dla których po dw" gole
strzelili Bassy i Letelier, ciesz:! się jot z awansu d9 pólfin.~łu
(poprzednio wygrali z
Wenezuela 3:1).
\V półfinale s:! też mistrzowie
świata.
Argentyńczycy.
po zwycl~stwie nad Ekwadorem 3:0 (dwie bramki Maranony I jedna Caniggl.~).
W meczach
pll finałowych
zmierzą si~: Chile ze zwyciezcą spotkania Kolumbia Paragwaj orllz Argentyna z obrońcą
tytułu.
Urugwajem,
któr~' nie grał w elimln"cjach.
(ap)

Uca

ował

narzeczoną
Amerykanka, z pochodzenia
Czechoslo\ aczka, Martina Navratilova oraz Australijczyk, Pat
Cash zostali triumfatorami tegorocznego turnieju tenisowego
na trawiastych kortach \'fimblcdon u. W finale Singla pań
Navratilova
pokonała
Steffi
Graf 7:5, 6:3. Było to szóste
pod rząd zwycięstwo pierwszej
damy "białego sportu" w turnieju wimbledońskim, a ósme
w historii tej
najstarszej na
świecie i najbardziej prestiżo
wej imprezy.

bowi em legioni ści w ostatnich latach 11 rllzy z rzędu sięgali po
mistrzostwo w jeździe drużyno
wej.
Na dziewiątym miejsCU
w.iród 26 startujących zespołów
uplasowali się kolarze Korony
Kielce (Zbirniew Piątek, Adapt
Wolański, Krzyszlof Chrabąszcz
I Bogdan Szczygieł) ; tracąo na
lOG-kilometrowej trasie 3 minuty 40 sekund do m istrzowskiej
drużyny.

O Wokół
górskiego masywu
Slęży w Sobótce rozegran, WCliOraj indywidualne · mistrzostwa
Polski w wyścigu
szosowym.
Trasę długości 198 km naj,szybciej pokonał Zdzisł aw Wrona z
Moto Jelcza, wyprzedzając na
finiszu Mariana Gołdyna z Dolmelu Wrocław o 9 sek. i weterana
naszych szos,
Zbirniewa
Szczepkowskiego z Legii o 26 sekund. Adam Wolański był 21, a
Zbigniew Piątek - 24. Obaj kielczanie stracili do zwycięzcy 45
sekund.
(p w)

Bubka

Steli i

mi trzami LZS
Lublinie zakończyły
się
mistrzostwa zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Rywalizację
seniorów
wygrał
Konrad Kwiecień ze
Stelli Kielce rezultatem
1281
pkt.. a wśród juniorów pierwsze mi ejsce zajął jego klubowy
k olega. MirosłaW Wlazły wynikiem lt09 pkt. Gratulujemy!
(ap)
W

łucznicze
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przegrał!

Do sensacji do szło· w konkursie
skoku o tyczce podczas mityngu
lekkoatletycznego w Oslo. Rekoydzlsta świata w tej specjalności, radziecki tyczkarz Siergiej
BUDK (rek. św. 6,03) , zajął drugie miejsce wynikiem 5,65 m,
przegrywając
konkurs z Bulgarem. Nlko/ajem
NTKOLOW~;\1
który pokonał wysokość 5.70 m.
W Oslo uzyskano kUka znakI>mltych wyników: Marokańczyk
Sald Aoulta przebiegł 1500 m w
3.30.69. Fatlma
Whltbnad z W.
Srytanii rzuciła oszczepem 76,34 m.
Bulgarka Stefka Kostadlnowa skI>czyla wzwyż 205 cm.
(ap)

sześci oma
Młodzieży

Dwa ostaJtni.e dni i~ysk stały pod znakiem ciekawej rywalIizac~ w grach zespołowych. Ze
zr<>ZUlIIliałJych
W1Zlg1ędów sktu.piłem swą
uwagę
na decyd'lllją

cy<:h pojedynkaCh piłkarzy ręcz,.
nych, loo&yka.rek i k~ka'r zy,
g.dyż w ty<:h d.ysc)"Pli'llaoh byliśmy reprezentowani w finało
wych tl.h!'niejach przez
trzy
d\rI1.Jiiyny.
Piłk.&N.e ręct.noi z SP l Kielce,
jak wspomni.ałem 1JdGbY'li br~
zewy medal, a m ieli sza,ru;ę nawet na ,.srelbro" (złoty medal
p1'IZ}"Padł
w ud~e świetnie
WYSMolonej technicz.ni-e li,l.'I\lÓ;yn,ie z Brzegu, która od:nJosla
komple<t z,wYO;ęs~w) . Podopieczni Bogusł",wa Słańczaka stoczyli w pi~ d'l'8matyczn.y poje-.
dynek ze Szczecmem. Po puerwie prze.g,rY'wau jllli; sześcioma
br8l'llUt-aani (111 :1'1, 112: Ul), a jedna'k 1Jdoladi poderwać się do
wal!ki, zaczęli odrabiać stralty i
Iioprowa<l!zili do s~u 18:19. Na
str;r,elenie wyrównu.jącego gola
zabrakło
jlllŻ
czaw i trochę
sz,częś(:ia ~w osta11niej sek:,und:z.ie
sbrzał kńelczllll>ma obronił szczecY.ński
braroka-l'Z!) Wyją,tkoowo

skuteczny oyl w tym spool:kaniu
Paweł SUliwll, zd()by~a 9 bra_
mek, choć niestety. nie wyk()rzystał
l'?:utu ka.[lnego. ~ień
później
chłopcy
z "jedynki"
lImierzyli się z. BrzegIem. przegrywając 18:22 (9:12). Był to os!;a,W mecz igrzysk. Towarzyszyło mu dtu,że z.aintereoowa.nw
oraz żywiołowy do-pi,n,g dla olJou
d:ru,żyn. Spotkallli.c było ciekawe,
stało na dobrY'Dl poziomde
ale

w

Brązowi medaliści
Częstochowie,

XII

-

or

Fot. l\taroin

nasrej

drużyny

Po z.ak.ończ.eniJu tumnieju t'OZInaI~ałem % nestorem d,z,!ala.czy
pił:k.i ręcznej W kt'a;;u, cenlo.nym
fachowcem te-j dyscypliony, MieCI'Iyslawem Kamińskim II W M'Szawy, który w C;zęstocOOwUe peł
nił fuillkcję

sędrz.iego ełównego:

"Mam,.
iwiełlUl
młodzie'l,
spraWIUI, prawidłowo Slkolonll
w szkolnych sekcjach i MKS,
nie brak lei chłopców • bard~
dobryoh warunkach fi.zycmych.
Poziom sporłowy
finałowero
ł\l1'nJeju &ras
umiejętności 15-łałków oceniam wysoko. .uoda tylko, że nie potrafimy lego
kapUału w odpowiedni
sposób
wykONystac, a ZPRP niestety,
nie wyk.a.zuje zaroteresowania
łą
I!rrupl\ wieku chłopców ..."
- p;ówied'z.iał pan Mi.eczysla,w.
Przyjemny był moment dekoracj; med-a·l a.mi, a pucha,r kapittalIlawi ~ieleck<ie<j "jedynkł"
wręczył
roOOwi,t y
k-i.elczan,i.n,
,,śniadec.czyk",
drDiś
kJ€!!'O'WUlik
Rozgłośni PO'1skń.ego Radia I TV
w Częstochowie, w.iJcepnewodIlJiIczący Za.rząd'U Głównego SZS.
r ed. Wojciech Tobolewskl.
KoszykaJr<kJ kde<leck<ieoj ,,szóstki", k,tóre dość pechowo nie znalazły się w finałoowej c21wórce,
w fiJ!lale " B" (o miejsca 5-8)
odn.iooł.y
komplet
zwycięstw.
Wyg;rały w piątc-k
z Raciborzem 56:55. w SO'botę z Lesznem
60:51 i zapewn.iły SO'bie piątą
pozycję. W obu
tych spot'k~
niach na,jcelniej
rz.ucały
<l9
kosza: Małgosia .Jackowska I
noita Mikulko, d'lli.e1ni-e wspiera..
ne przerz. Magdalenę Gatkę i
Martę Strójwąs.

IS

pUkane
ręczni
kieleckiej
"jedynki"
sluChają uwag swojego trenera, BOgusława Stańczaka , w
przerwie meczu 'Ze

wyższośC rywali
byŁa bempGl'IDa.

'Zczecinem.

-

Pawłowski

Kieleccy k.oszY'karze (też z
,,,szóstkd") z.a.ję.li szóste miejsce.
W finale "B" p oJmnali Jelenią
Górę 55:48
(cc-lnie brafiali do
kOSlla Marcin Kozubski, zdobywca 22 pkt. i Krzysztof Pigola"k
1'2 pkt.), a drl.ień późnie>j pl'Z-egrali z Warsz!llWą 43:14. pozy-

się ,

że

FINAŁ

1. Brzeg
2. Szczecin
3. KIELCE

. A"

3
3
3
:I
finale

,

61-58

ł

6~0

2 59-63
ł. lasło
O 60-11
.:. Kolejno~ w
u B " : S.
Kwidzyn, 6. Zielona Góra, 1. Dą

browa Białostocka, 8. Nowe Skalmierzyce (woj. kaUskle).
.:. SP 1 KIELCE reprezentowali
(w nawiasach liczba
strzelonych
bramek w turnieju): Grzegorz
Kałuża (bramkarz), P Iotr Laszczyk
(81. Piotr Podsladło (14). Marcin
Plróg (2), I\Iarlusz J anus (19),
Piotr Fatyga (2), Paweł SuJlga
(33), Artur Rodacki
(8), Adam
Kulik (U), Błażej Szczerba (1),
Pawel PodsIadło (8) , Dariusz BIalIt
(4). Trener Boguslaw STA:RCZAK.
KOSZ DZIEWCZĄT
.:. Wy.nikl SP 6 KIELCE: z Ostrowem Wielkopolskim 46:52. [no-

45:60. Jelenią
43:74.

FTNAL

Górą

55:48,

"

B"
~

%24-1Gl

2-1 162-163
1-2 155-160
8. Jarosław
~ 153-208
.:. Kolejno ~ć W finale HA ł': l.
Prudnik. 2. Kutno. 3. Bydgoszcz,
7.

'Sprintem

Jelellla Góra

zczecin.

ł.

p 6 KlELCE reprezentowali
(w na, iasacb liczba Zdobytych
punktów w turnieju):
,u:lej
Chrzęszczyk
(lO) ,
Jaroslaw Godowski (2). larcln Gołąbek (8).
Jacek GUźdzlńskl (~'). Hubert
Idzlk (21). r"rcin zwarc (4). Marcin Kozubski (72). Krzysztof Pigólak (50), Marcin zwajnoch. (4).
Bartłomi j
Stępień
(CI. WojCiech
Zalewski (39). Trener
'bnlsław
DUDZ1K.
.:.

TOTO LOTEK
, _

n -
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5. Warszawa
6. KIELCE

o Grand Prix Francji wygrał
Nigel ManseU z Wielkiej Bryla nii przed BrazylijCZYkiem Nelsonem Plquetem i Francuzem
lalnem Pyostem. W klasyfikac ji
mistrzostw świata prowadzi Brazylijczyk Ayrton Senna !7 pkt.
przed Alainem Prostem 26 pkt. I
Nelsonem Piquetem 2ł pkt.
.:. Waldemar Marszalek zajał
pią te miejsce
w motorowodnych
mistrzostwach świata w klasie
CA 250 ccm. które odbyły się we
francuskiej miejscOwości Chanaz.
Istrzpm świata zostal WIO'"

iąz/Ul

rodo
oiowej

PlbKA RĘCZNA
CBLOPCOw

Warszawą

ki erowelI . Atilla gr a ły 7e zm ien nym powodzen iem .
na samoch odzie Pogoń Szczecin pokonała szewedz.. au di COUpE> qualtro" zoslal zwy- ki zespó ł Hammarby IF 3:2 (1:2),
cięzcą 44 Ra jdu Polski w ki asy- na tomiast Lech Pozn" ń przegrał
flk ac ji generalnej. D rugi b. lo Polak, Andrzej Koper na .. renault
11 t u rbo" . W klasynkacji ra jdowych mist rzostw Europy (00 R ~1dzle POlskl) pr owadzi Belg Patrick SnIjers 188 pk t . przed Wło
chem Darlo Cerra ta 145 okt .. Anglikiem Da Yidem LewelIinem 139
pkt. I naszym reprezentan tem.
Andrzejem Koperem 138 pkt.
-t. w ystępujące w piłk arsklm

spr,
ki:
199/
W l!
ezyd
niosk
mógra1

.:. Wyniki SP 1 KIELCE: s lasłem 23:22, Dllbrową
Bi ałostocką
28:18,
Nowymi
Skalmierzycami
29:25, Szczecinem 18:19, Brzegiem
18:22.

goszczą

W ęgierski
Fer Jancz, ja d ący

yjęl

W

zespoł0'!Ych

6 KIELCE
reprezentowały (w nawiasach liczba zdobytych punktów W turnieju). Marta
Strójwąs
(41).
faJgorzata Majkowska (18), nona MIkulko (62),
Edyta Zycb (14). Agata NowakowSka (14)
~fagdaJena
Gałka
(23),
J\lalgorzata
Jackowska
(69),
Renata
Zimoeh
(41.
tonika Chllik (2), Anna St.·ojek,
Katarzyna ('ed ro, Barbara Poleć.
Trener liko/aj WOZNIAK.
KO Z CHl.OPCOW
.:. \V 'nikł SP .. KfELCE: z Kutnem 52:98, larosławiem 64:CI, Byd-

.!.

n"" ' •._ ..

(gier

OWIU

awdzil
Nastl

finałach

W

szów.
.:. SP

odnowiła

P"' C1>'·''''

wiceprzewodni.WojewódekI;ego.
SZS, Mariana Barciewskiego o
klrc>bką ocenę występó.w naszych
na6tolatków
w
dwunastych
SZJlrolnyc.h ig.rzyskaoch.
- ".Jeslem zadOWOlony nie
tylko :I wyników, ale takie s
postawy naszych dziewcZl\t i
chłopców na
sPorłowych
arenach 'rnysk. Rezultaty, jakie
tu osiągnęła nasza młodziei nie
były
dla mnie zaskoczeniem.
Nasi działacze i szkoleniowcy
pracują coraz lepiej
ł Sl\ łel!(a
efekty. Oo:&ywiście jesł JesZC"le
wiele do zrobienia, praca '"
kilku dysoypUnach
wyraznto
kuleje. Mam jedJl<ltk nadsie;ię, że
lo się zmieni i lir pnyszłoicł
szerssym fronłem atakować bę
dziemy czołowe pozycje. ohoi
pneciei byliśmy reprezenłowa• ni w fiuałub irrzysk przez Uczną, bo 89-osobową Crllpę pięt
nastolatków w sieCłmlu dyscyplinach sporłu".
ANTONI PAWŁOWSKI
czącego Zarrz.ąd·u

FIN

,-----------------------

T.... t o::t

reprezentacji.,

KIELCE
~ lIn-l33
6. Leszno
2-1 2U-175
1. Racibón
1-2 179-176
8. Inowrocł aw
~ 129-196
.:. Kolejność w linnie "AU: L
Ostrów Wlkp., 2. Dzjaldowo (woj.
ciechanowskie), 3. Poznań, 4. Rze- _

mi się kontuzja, która na Mur o wyklucz y ła mnie z teni owej eny. Na :z:częścje był lo
falszywy alarm".
(ap)

'P" .... ............. .,

moż!.; wościom.

szeta kU'e'leckie.j

'wę poprosiłem

5.

W
finale singla
mężczyzn
22-letni Pał Cash odniósł zwycięstwo
nad Czecboslowakiem,
Ivancm Lendlem 7:6, 6:2, 1:5,
a pojedynek trwał 2 godziny
i 45 minut. Młody Australijczyk
po wygraniu ostatniej
piłki
(wolej z forhendu) podbiegł do
swoich najbliższych
rodziców, narzeczonej oraz trenera
l ana Barclaya i ucałował ich ,
dziękując
im za wszystko, co
dla niego zrobili. A dziennikarzom powiedział: ,..Jestem bardzo szczęśliwy! Tuż przed tjbałem

odPowiada !.ch
i

wrocławiem
tS:27,
Dzlałdowem
40 :48, Raciborzem 56 :55, Lesznem
60:5L

rodziców,
i trenera._

nałem

Łucznicy

wni.eję1;nościQlIl

medalami wróoiła s xn Ogólnopolskich I«rzysk
Szkolnej w Częstochowie ekipa KIELC. Szósty
medalowy krąiek (o pięeiu Hobylyoh wcześniej prze:/: nanych młodych sportowców już pisałem) wywalczyli piłkarze
ręczni kieleckiej "jedynki", którzy w finale ,,A" zajęli trzecie
miejsc.e. Dorobek jest więc znacznie lepszy niż przed rokiem,
na XI OIMS w Łod.zi, skąd kieleok.ie nasWlatki przywiozły tylko
jeden medal.

Z

czestnicy kolarskiego wyścigu zawodowców ToI1l' de France przejechali juz pięć etapów. Aktualnym liderem· jest
Szwajcar, Erich Maechler, który w klasyfikacji generalnej
wyprzedza swero rodaka, .Joerra Muellera o 44 sek. i Włocha
Gilmcarlo Pariniero o 55 sek. Czesław Lang jest 26 ze str atą fi
minut 59 sekund do lidera, a Lecha Piaseckiego nie ma w czolowej trzydziestce zawodników.
Lech Piasecki stracił przodownictwo w wyścigu na trzecim etapie, przyjeżdżając do mety ze
st['atą ponad 5 minut do zwycięzcy. POl:tugalc.z yka Da Silvy.
O W Miliczu odbyły ~ kolarskie mistrzostwa Polski w jeź
dzie
drużynowej na 100 km.
Zwyciężyli
reprezentanci Moto
.Jelcza Oława (bracia Andrzej ,
Toma z Serediukowie, Zdzisław
Wroua, Mieczysław Karłowicz),
wyprzedzając Legię Wa rszawa o
5 sekund. Jest to niespOdzianka,

kJtórą zaję1ID,

cja,

Zegnająe gości<nną Częstocho

•• •

Na z ac

e

(Obsługa własna)

~ Piaseckiego nie ma już w czołówce
~ Legia straciła tyłul w "drużynówce"
~ Zdzisław W.rona umie f.iIIliszować

I
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5, lO, 16, 21, 22, 26

